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JVS Info 
Zdeněk Zuntych

Ve volném seriálu o komunikaci vodárenských společností představujeme zpravodaj Jihočeského vodárenského
svazu.

Už je to pět let, co se v Jihočeském vo-
dárenském svazu diskutovalo, jak pro-
hloubit komunikaci se svými členy a záro-
veň i vlastníky, tedy s jihočeskými obcemi
a městy, které vodárenský svaz v roce
1993 založily a dodnes vlastní. Dnes je
členských obcí a měst 263, ale jen 160
jich patří i mezi jeho zákaz níky. 

Role Jihočeského vodárenského svazu
je tedy specifická. Vlastní největší vodá-
renskou soustavu v Jihočeském kraji, kte-
rá už měří přes 550 kilometrů a kvalitní
pitnou vodu dostává rozsáhlou sítí potru-
bí, vodojemů a čerpacích stanic do větši-
ny regionu. Soustavu svaz také provozuje
a svůj produkt – vodu předanou, prodává
přímo obcím nebo společnostem, které se
starají o jejich vodohospodářský majetek.
Jinými slovy: nepotřebuje komunikovat
bezprostředně s konečnými spotřebiteli,
kterých je na 400 tisíc, tedy více než po-

lovina obyvatel kraje, ale se svými vlastní-
ky. Tedy zástupci měst a obcí, kterým
svaz skládá účty, jak spravuje a rozvíjí
společný majetek, jak zajištuje službu,
která je v zásobení obyvatel i hospodář-
ské oblasti jedna z nejdůležitějších.

Proto počátkem roku 2014 vyšlo prv-
ní JVS Info, jako nepravidelný informační
zpravodaj. O důvodech jeho vzniku píše
i první Editorial, z něhož citujeme:

Výstižně to říká ředitel Jihočeského
vodárenského svazu Antonín Princ v roz-
hovoru na třetí straně – spokojenost je re-
lativní pojem. „Nemohu říct, že bych byl
nespokojen, ale jistě lze řadu věcí a čin-
ností zlepšit,“ uvádí. A jednou z cest,
zvláště těch komunikačních, je i tento in-
formační zpravodaj. Má pomoci vyplnit
prostor při komunikaci s členskými obce-
mi. Před námi jsou totiž nové výzvy, nové
cíle a nové šance. A prostřednictvím nové-
ho svazového zpravodaje chceme přede-
vším místní samosprávy a jejich zastupi-
tele informovat o záměrech a odvedené
práci. Nejen nás, na Jihočeském vodáren-
ském svazu, ale i v jeho členských obcích,
protože vodní hospodářství je téma širší
než pro jeden konkrétní obecní úřad či
radnici.

Zatím vyšlo 11 řádných čísel a něko-
lik speciálních vydání, věnovaných přelo-
movým událostem či tématům. Například

rozšíření Úpravny vody Plav o třetí stu-
peň čištění, jehož zkušební provoz začal
v prosinci 2015. Složen je ze systému pěti
GAU filtrů s 350 tunami granulovaného
aktivního uhlí a pro Jihočeský vodáren-
ský svaz představoval historickou změnu.
A ta si zasloužila i zvláštní vydání.

Podobně jako klíčové téma roku
2017, jímž se stala odborná konference
a diskuse o tom, jak dál využívat zdejší
unikátní vodárenskou soustavu. Její ně-
které části pocházejí už ze 70. let a vlast-
níci svazu museli rozhodnout, kdy po-
stupnou obnovu zahájit, jak ji financovat,
v jakých dimenzích a také, jak má systém
nadále fungovat. Součástí byly i návrhy
na nové nastavení principu využívání vo-

dárenské soustavy a místních zdrojů, kte-
rý by posílil stabilitu a zároveň generoval
dostatek financí na její obnovu v letech
2018 až 2028. Tedy další klíčové téma,
které naplnilo zvláštní číslo JVS Info
v loňském roce. 

Základní obsah jeho stránek ale tvoří
běžná činnost svazu – připravované a do-
končené projekty, chystané investice, kte-
rých bývá za 100 milionů korun ročně,
posilování bezpečnosti vodárenské sou-
stavy, získané dotace z národních či ev-
ropských zdrojů, záměry i vize. Zpravodaj
představuje i příklady z obcí, které svůj
vodohospodářský majetek modernizují
s využitím půjček z Fondu rozvoje inves-
tic, který Jihočeský vodárenský svaz zřídil
už v roce 1997. A protože jde o „noviny“,
prostor v nich má samozřejmě publicisti-
ka, především rozhovory a komentáře,
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a také ankety se starosty. Právě to naplňuje původní cíl – komu-
nikaci, prostor pro názory a informace. 

Formát novin byl stanoven na A3 s rozsahem 4 až 6 stran.
Lámání na 6 sloupců vyhovuje textovému obsahu zpráv a obra-
zové dokumentaci. Pět až šest sloupců se pokrývá hlavními
zprávami, a šestý sloupec se podle potřeby případně využívá
pro rubriky jako je editorial, sloupky a krátké zprávy či oznáme-
ní. 

Zpravodaj JVS Info je drobnou, ale nepřehlédnutelnou sou-
částí činnosti Jihočeského vodárenského svazu. Doplňuje jeho

průběžnou mediální komunikaci, jejímž základem jsou pravidel-
ně připravované a vydávané tiskové zprávy, informující o aktu-
álním dění. Příležitostně pak slouží i k představení svazu veřej-
nosti, například při exkurzích nebo Dnech otevřených dveří
v některých jeho vodohospodářských zařízeních. A jak se uka-
zuje, ani v době internetu a sociálních sítí nejde o žádný histo-
rický přežitek, ale potřebný zdroj informací. 

PhDr. Zdeněk Zuntych

Odborná komise GIS při SOVAK ČR se na svých jednáních
v poslední době zabývala problematikou vyjadřování jakožto
základní služby správců vodohospodářské infrastruktury vůči
veřejnosti. Předmětem diskusí byla zejména role geografických
informačních systémů, které zajišťují podporu pro vyhodnocení
zájmového území žadatele ve vztahu k existujícím nebo k pláno-
vaným zařízením vodohospodářské infrastruktury. Probírána
byla rovněž problematika automatizace příjmu a zpracování vy-
jádření s využitím moderních IT technologií. Na základě těchto

diskusí byl zpracován článek do časopisu Sovak, který bude zve-
řejněn v prázdninovém dvojčísle. Text se zabývá nutnými před-
poklady pro provozování automatizované vyjadřovací služby,
jejími přínosy a možnými riziky.

Téma vyjadřování pak chce komise GIS ve své činnosti uza-
vřít uspořádáním odborného semináře k dané problematice,
který se uskuteční dne 10. 10. 2018 v budově odborových sva-
zů na Žižkově v Praze. Tímto chce komise GIS pozvat na semi-
nář všechny případné zájemce.

ZPRÁVY

Odborná komise GIS: Vyjadřování k sítím
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