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Formát konferen-
ce, pro kterou si SO-

VAK ČR nechal zaregistrovat ochrannou známku, je odlišný od
tradiční podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací.
„Za novým formátem stojí snaha Představenstva SOVAK ČR ješ-
tě více prohloubit spolupráci mezi řádnými a přidruženými čle-
ny SOVAK ČR. Dva roky covidu nám přinesly všemožná omezení
a restrikce. Právě v té době vznikl nápad na vytvoření zcela no-
vé konference, která bude časově doplňovat naším spolkem po-
řádanou výstavu VOD-KA. To znamená, že se vždy ob jeden rok
bude střídat konference VODA FÓRUM a VOD-KA,“ vysvětluje
Ing. Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR. 

Cílem nového konferenčního formátu je podle něj zajistit
přidruženým členům minimálně jednou ročně na významné
špičkové akci možnost prezentovat řádným členům spolku 
SOVAK ČR novinky v oboru. Během premiéry uvedeného formá-
tu konference VODA FÓRUM možnost využilo 40 partnerských
společností.

Už při registraci na úvod dvoudenního setkání dostali účast-
níci konference k dispozici elektronický interaktivní sborník,
který kromě programu téměř dvoudenního maratonu předná-
šek obsahoval také všechny později představené prezentace.
Odbornou část programu, pro niž byl v hotelovém komplexu

k dispozici krásný konferenční sál s odhalenou trámovou kon-
strukcí, zahájil přivítáním účastníků Ing. Vilém Žák, který také
programem obou dnů účastníky konference provázel.

Vzhledem ke zvolenému formátu pro vystoupení jednotli-
vých řečníků, které bylo omezeno na 15 minut, byla odborná
část konference tematicky velmi bohatá a mohla zahrnout pří-
spěvky z řady různých oblastí. „Program je opravdu pestrý, růz-
norodý – témata se pohybují od vysoce specializovaných tech-
nických řešení přes systémy řízení a kontroly po nové
materiály. Důležité ale je i kdo přijel, jsou tu noví lidé, nové ná-
zory, dají se tu prodiskutovat nová řešení,“ zhodnotil konferenci
Ing. Zdeněk Procházka, předseda kontrolní komise SOVAK ČR
a ekonomický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Vy-
škov, a. s.

Do odborné části konference se vešlo celkem 31 příspěvků,
většina jich zazněla během celodenního úterního programu,
druhý den akce končila společným obědem. O tom, že program
byl opravdu pestrý, svědčí stručný výběr témat, kterým se před-
nášející věnovali – od představení několika technicky zajíma-
vých řešení staveb, přes inovativní postupy při inspekci potrubí,
novinky v oblasti tlakových regulačních ventilů nebo trub pro
výstavbu stok, využití fotovoltaických zdrojů energie ve vodá-
renství nebo chytrých vodoměrů až po digitální nástroje pro
správu inženýrských sítí. 

„Pár poznámek jsem si odnesl na papíře a teď se jimi zabý-
váme. Zaujala mě například Želivka, vypravím se určitě na den
otevřených dveří, příspěvek k problematice odlehčených ko-
mor, to nyní řešíme, nebo výměna názorů mezi litináři a plasta-
ři. Bylo to zajímavé, byla to příležitost utřídit si myšlenky,“ říká
Ing. Pavel Mikulášek z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.,
který konferenci zahajoval prezentací o přeložce kanalizačního
výtlaku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko. 

K pestrosti programu přispěl zvolený formát 15minutového
příspěvku. Díky tomu se mluvčí ve srovnání s řadou jiných od-
borných setkání střídali na pódiu před zaplněným konferenč-
ním sálem v rychlém sledu. „Formát patnáctiminutových před-
nášek se mi pro tuto akci líbí. Je to pestré a lidé neopouštějí sál,

Zpráva z konference VODA FÓRUM
Ve dnech 31. 5.–1. 6. se uskutečnila konference VODA FÓRUM, kterou uspořádal
spolek SOVAK ČR v příjemných prostorách zámeckého hotelu Valeč u Hrotovic.
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když právě není na řadě jejich téma, jako se to stává u delších
přednášek,“ ocenil rozhodnutí organizátorů Jan David ze spo-
lečnosti GIST, s. r. o. Zatímco se v sále přednášející drželi přede-
psaného času, elektronický sborník jim dal možnost jít v pre-
zentaci do větších podrobností, což řada z nich využila
a posluchače v sále na to odkazovala. 

Témata příspěvků měli účastníci konference příležitost
s přednášejícími prodiskutovat i mimo konferenční sál, kde také
měli prostor pro prezentaci. Po dvou letech, kdy pořádání osob-
ních setkání komplikovala, nebo úplně znemožňovala pandemie
covid-19, to pro některé z účastníků byla stále vítaná příležitost.
„Deficit osobního setkání tu pořád je. Online zkušenost je pří-
nosná, umožňuje řadu věcí vyřešit jednodušeji a rychleji, takže
osobních setkání je a asi zůstane méně, ale akce jako tato jsou
důležité,“ ocenil akci Josef Melichar ze společnosti SIMONA
Plast-technik s. r. o. Přínosný mu připadá i uvažovaný dvouletý
cyklus konání VODA FÓRA. „Přece jen novinky hodné prezento-
vání nemusí být každý rok,“ dodal Josef Melichar.

Vedle odborného rozměru kladli organizátoři letošního VO-
DA FÓRA velký důraz také na společenský rozměr setkání. Pří-
jemnou atmosféru podpořila volba hotelového komplexu Valeč,
který v rámci ubytování nabízí služby svého wellness centra.
Řada účastníků konference jej s chutí využila. Velký úspěch měl
také společenský večer s živou hudbou a bohatou tombolou –
o ceny se postarali generální a hlavní partneři VODA FÓRA.
„Účastníme se velkých akcí SOVAK ČR, tato je ve srovnání s nimi
více odlehčená, odehrává se ve velmi přátelské atmosféře. Měli
jsme otázku, jaké tu bude zastoupení společností, ale účast byla
slušná, setkali jsem se s řadou našich zákazníků,“ okomentoval
kombinaci odborné a společenské části programu Ing. Jan Da-
vid ze společnosti GIST, s. r. o. Potvrzením, že partneři konferen-
ce příjemnou a uvolněnou atmosféru ocenili, je i vyjádření Ing.
Václava Frantla ze společnosti HSI com s. r. o.: „Forma je zajíma-
vá, oceňuji, že tu bylo hodně lidí z provozu, se kterými potřebu-
jeme jednat.“

„Stejně jako na podzimní konferenci SOVAK ČR jsou i tady
přítomní dodavatelé, kteří prezentují konkrétní technická řeše-
ní. Představované produkty pro nás nebyly úplně novinky, po-
zitivní je příležitost se setkat v neformálním prostředí,“ přidala
pohled ze strany účastníka Ing. Jana Vondroušková z Vodoho-
spodářské společnosti Benešov, s. r. o., pro příští ročníky by do-
poručila zvolit termín, který nekoliduje s jinými akcemi. Konfe-
renci oceňovali i partneři, kteří do Valeče přijeli prezentovat
svou nabídku. „Pro nás je to první akce SOVAK ČR, které se
účast níme, kompozitní materiály prodáváme poměrně krátce,
přijeli jsme s tím, že budeme mít možnost oslovit společnosti
z nového oboru. Jsem spokojený, je to akce na úrovni, se spole-
čenským programem, vyhovuje nám to,“ říká Ing. Vojtěch Ort ze
společnosti ORTODROMA, s. r. o. Někteří z účastníků po ukon-

čení konference nespěchali s odjezdem a na závěr věnovali čas
prohlídce historické budovy zámku, který dal hotelovému kom-
plexu jméno.

„Zapůsobilo na mě, jak byla konference odborně připrave-
ná, organizace byla na vysoké úrovni, k tomu hezké prostředí.
Z mého pohledu to mělo i velký společenský význam, bylo pří-
jemné se zase po covidu potkat,“ řekla Ing. Miluše Kalačová, kte-
rá se VODA FÓRA zúčastnila za ČEVAK a. s. Také ona ocenila
koncept, který stavěl na větším počtu kratších odborných pří-
spěvků. 

„Z mých úst to asi nebude znít úplně objektivně, ale z reakcí
účastníků konference si dovolím usuzovat, že se akce vydařila,“
zhodnotil dvoudenní pobyt na Vysočině Ing. Vilém Žák. Před

konferencí měl trochu obavy právě z toho, co si nakonec řada
účastníků chválila, tedy z poměrně tematicky pestré škály před-
nášek. Ta se ale nakonec ukázala být spíše předností. „Konfe-
rence VODA FÓRUM je navíc z podstaty věci zaměřená na jinou
cílovou skupinu než naše tradiční konference podzimní. Ta je
určená především tzv. top managementu vodárenských společ-
ností. Témata, která se na ní probírají, směřují na přípravu stra-
tegických rozhodnutí, střednědobé plánování investic apod.
Velký prostor například věnujeme legislativě. Proti tomu je náš
nový formát zejména o novinkách v materiálech, technologiích
a službách. Z toho logicky vyplývá, že jsme chtěli oslovit zejmé-
na firemní technology a specialisty, kteří při své práci fakticky
rozhodují o zavádění novinek do praxe,“ dodává ředitel SOVAK
ČR. Že se podařilo nejen vytvořit prostor pro výměnu zkušenos-
tí, ale díky společenskému večeru i pro navazování nových me-
zilidských kontaktů, považuje za další přidanou hodnotu konfe-
rence VODA FÓRUM, kterou chce spolek SOVAK ČR zopakovat
za dva roky, tedy v roce 2024. 

Mgr. Radka Hrdinová
SOVAK ČR

Sovak 0622  13.06.22  18:47  Stránka 17


