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Odborní pracovníci BOZ a PO krajských podniků vodovodů
a kanalizací České republiky se pravidelně jednou až dvakrát
ročně scházeli již od roku 1983, tedy dříve, než byl ustanoven
SOVAK ČR. První setkání zorganizovaly Jihomoravské vodovo-
dy a kanalizace a uskutečnilo se v září 1983 ve Znojmě. Vzhle-
dem k úzké spolupráci a družebním vztahům byl na setkání při-
zván také zástupce Západoslovenských vodovodů a kanalizací.
Významné v historii setkání bylo jednání v roce 1995 v Podě-
bradech. Poprvé se účastnili zástupci všech krajských podniků
vodovodů a kanalizací České i Slovenské republiky a poprvé byl
oficiálním spolupořadatelem Český výbor odborového svazu
pracovníků v dřevoprůmyslu, lesním a vodním hospodářství. 

Po vzniku SOVAK ČR byla snaha zmiňovaná setkání legali-
zovat pod jeho hlavičkou. Ustavující jednání odborné komise
BOZ a PO SOVAK ČR se uskutečnilo ve dnech 12. až 14. května
1992 v rekreačním zařízení s. p. Jihočeské vodovody a kanali-
zace v Úbislavi a prvním předsedou byl zvolen J. Ondroušek,
místopředsedou Z. Vačkář. Za dobu svého dosavadního trvání
měla komise čtyři „patrony“, jmenované představenstvem
 SOVAK ČR – Ing. Vladimíra Pytla, Ing. Josefa Nováka, Ing. Anto-
nína Lázničku a Ing. Miloslavu Melounovou. Na prvním jednání
komise byl stanoven první stěžejní úkol – revize Sborníku vy-
braných předpisů BOZ v oblasti vodního hospodářství. V roce
2004 pak byl vydán úplně nový sborník, který má dvanáct sa-
mostatných dílů, a byl slavnostně pokřtěn 2. prosince 2004
v Brně. VODáRENSKá AKCIOVá SPOLEČNOST, a. s., Brno měla
největší podíl na tom, že nový sborník byl připraven a vydán.
Vzniklo dílo, které je ceněno například i orgány inspekce práce.
Na základě změn v legislativě byly už čtyři díly sborníku přepra-
covány. 

Významným výstupem práce komise se staly materiály
k prevenci rizik podle požadavků jedné z novel zákoníku práce.
Komisi se podařilo navázat kontakty se špičkovými evropskými
odborníky z katedry bezpečnosti a kvality produkce Technické
univerzity v Košicích. Byla vydána metodika k provádění pre-
vence (překlad práce pracovníků TU v Košicích) a zpracována
vzorová vyhodnocení rizik. Na základě vyhodnocení byla navr-
žena opatření ke snížení rizik. Již dvakrát byly uvedené doku-
menty novelizovány. Zájemci z členských organizací SOVAK ČR
se mohli v Praze zúčastnit i dvou jednodenních seminářů k pro -
blematice prevence rizik. Kontakty s Technickou univerzitou
v Košicích byly udržovány i po ukončení úkolu. Zástupci komise
se pravidelně účastnili mezinárodní konference k aktuálním
otázkám bezpečnosti práce, kterou košická univerzita každoroč-
ně pořádala. Zástupci komise byli také pozváni na oslavy 50. vý-
ročí založení fakulty. 

Bohatá je publikační činnost. Členové komise BOZ a PO
zpracovali celkem osmnáct monotematických brožur. Většinu
z těchto brožur mohou využívat nejen bezpečnostní a požární
technici, ale například i vedoucí pracovníci na všech stupních ří-
zení, projektanti, pracovníci, zajišťující inženýrskou činnost. Ko-
mise má také zásluhu na tom, že byly natočeny v letech 1999,
2004 a 2010 tři díly filmu Těžká práce pro Anděla. Filmy popu-

lární formou seznamují s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v oboru vodovodů a kanalizací a jsou vhodným doplně-
ním školení bezpečnosti práce. Členové komise se velkou mě-
rou podíleli na zpracování odborných námětů i scénářů těchto
filmů a při natáčení působili jako odborní poradci. Tyto filmy
s celkovou stopáží 70 minut byly vydány jako VHS i DVD a stále
mají velký úspěch při školení všech zaměstnanců našeho oboru
bez ohledu na profesi.

Členové komise mají velký podíl na uspořádání celkem jede-
nácti vícedenních seminářů k aktuálním otázkám bezpečnosti
práce a požární ochrany. Osmkrát byly spolupořadateli divize
Znojmo a divize technická VODáRENSKé AKCIOVé SPOLEČ-
NOSTI, a. s., jednou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,
a Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Součástí těchto seminářů
byly jednodenní výjezdy do zahraničí, a to do Rakouska, Němec-
ka nebo na Slovensko, takže účastníci měli možnost se seznámit
se zajišťováním bezpečnosti práce a požární ochrany v soused-
ních státech. A nebyla to jen vlastní bezpečnost a ochrana zdra-
ví a požární ochrana, ale i to, co s tím souvisí. Účastníci navští-
vili například největší rakouskou úrazovou pojišťovnu AUVA
nebo státní zkušebnu osobních ochranných pracovních pomů-
cek ve Vídni. Komise připravila pro pracovníky z oblasti BOZ
a PO dva odborné zájezdy do Francie, mohli si tak prohlédnout
světový veletrh A + A v Düsseldorfu, či muzeum bezpečnosti
práce v Dortmundu. Samotná komise při svých jednáních využi-
la pozvání k návštěvě partnerských organizací v Polsku nebo na
Slovensku a navštívila vodárenská zařízení v Jastrzebie v Polsku
a zařízení Severoslovenských vodovodů a kanalizací. Členové
komise jsou také pravidelně členy týmů rozhodčích při vodá-
renských soutěžích zručnosti montérů u příležitosti konání vý-
stavy VODOVODY–KANALIZACE.

Ke konci roku 2010 se stávající předseda komise, vzhledem
k odchodu do důchodu, vzdal funkce a ke dni 1. 1. 2011 se stal
předsedou komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a po-
žární ochrany SOVAK ČR Ing. Zdeněk Polák. I pod vedením no-
vého předsedy pokračuje komise v úspěšné práci. 

Budou zpracovány vzorové pracovní postupy. Pravidelně,
každé dva až tři roky, je vydáván aktualizovaný díl XII Sborníku
vybraných předpisů – Právní předpisy BOZP. Byl přepracován
díl III Sborníku – Vodárenství a dokument Lékařské prohlídky.
Na pomoc členským organizacím SOVAK ČR byl zpracován do-
kument – BOZP a PO součástí provozního řádu vodovodů a ka-
nalizací. 

Komise pokračuje v tradici a každoročně pořádá semináře
k aktuálním problémům BOZP a PO. Lektory jsou externisté, ale
i členové komise.

Zjišťují se také možnosti natočení dalšího instruktážního fil-
mu. 

Josef Ondroušek
e-mail: ondrousekjosef@seznam.cz
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V roce 1992, tedy před dvaceti pěti roky, byla ustavena odborná komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a po-
žární ochrany SOVAK ČR. Byla v pořadí třetí, již dříve vznikly komise ekonomická a právní.
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