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Věc: Žádost..na základě ~~5~o~.a 1~~/199~~ ~~.~~ sv.o~o~~~~ přístupu k ~~~m~~~Im . ~ ~ . . . 

Vážený pane 
~ , ..,. . M 1 ♦ ~•M~r1~ . • 

píšu Vám druhý dopis ve věci technické a el~.notnioké analýzy zajištéul . pro voZování 

vodárenské itďrastruktury v majetku statutárního města. Ostravy po ukončení koncesní 

smlouvy projednávané ~a zasedání zastupitelstva ~ěsta ~stra~y 1~.:X ~.~ Žádám~~1.  vás. jako 

Qbčan města Ostravy
. 
na základě zákona 106/1999 Sb, o švoboduérn :přístupu k iiformacIm o 

zodpovězení~ následujících otázek a dQložení Ůdájů: Podklady a odpoyédl mi odešlete 

doporučeně poštou na mou adresu, prosím. 

Žádám vás o doložení: 

1.. Jaká byla výše investic za každý rok.do vodohospodá7řské infrastruktury využívající' Ovak 

~d roku 1994 do současnosti? 

'2. Jaké fe~ámologie póužlvané OvAK stoji.za snížením ztrát vody z vodohospodářské 

infrastruktury? 

3. Kdy ‚začaly být ' tyto technologie .v OvAK používány? 

.‚ 



4. Jakátechx~o1ágie polžtvaně.ÓVAK b~ nemohly být použity ~r:pifpad.ě,.kdyh3~ Statat~ _ . 
město Ostrava. odlco~pilo .kci9vý.poail flVAK.Ód .S€1EZ? 

.5. Doloženi dat o míře vlivu investic .dó vodohospodářské rastruk#uxy a o niiř vlivu 

používaných techňologi na snížení ztrát vody z. vodohospodářskŤ infras uktiiury; kterou 

používá: oV'4K. 

DěkujJ. 
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statutární město Ostrava obdtžXo Va.i žádost ze chic: 16. :2. 2022 poskytnutí informace dle zákona 
Č.106/1999 Sb., o svobodném přistupu k lnfortriacim~ v:platném. zněni : Přeclxnčtein Vaší žádosti. je poskytnutf 
informací k vddohospod4řskó infrastruktuře i•nčšta provozované společností Ostravské vodárny a kanalizace 

.a.s. (dále jen ,,OVAK")• 

Statutární město Ostrava jako povinný subjekt: podle .§ 2 odst. I zákona č..l'0611999 5b., o svčbódnéin 
přístupu k informacím, v pl atn étn zněni, Váni bezplatně  poskytuje  n ásledu j ici inform ace k j ednotlivym 
bci~důrn žádosti: 

ĺ. .Talr4'byXta.výše investic za. kíx~d,~ rók do vödohospodďrřské i~s}'rasfrWdur,y využtvaJfčÍ DVAK od r. 1994 
do současnosti? 

Do vodohospodář5ká ftastrttktury ve vlastnictví statcit.ártifho města Ostravy, kterou dle Koncešnf. 
smlouvy provozuje společnost OVAK,. města investovalo ze svého rozpočtu včetně dotaci vjednoflivych 
letech.následůjžcí Částky:.

691 745 tis. Kč 

< .144_ x 19 Kč. .. 

458 213 tis.. Kč 1.92 5 89' tis. Kč 

30 110. tis: Kč.
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191415 tis. Kč ~ _ _ -__ 272 3•I:9 tis. Kč J ' 416  x 9s tis. Kč • _ 450  497 fis. Kč , 

363 191 tis. K 199 I86 txs. .K 

Dle byla z programu Revitalizace Maravškoslezského' kraje. prostřédnibtv{ rn Ministei•stvá. fiňáncí 
investována clo vodohospodářškÓ infrastruktury města částka 252 000 tis. Kč: OVAK postavil Čov 
1Vlichálkovice v hodnotě .32,1 mil. Kč. 
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2. ‚Také technologie používané O VAK slo]f za snLťmím wrít v~dp x vodol'ospocló é. ixtfřastrukiury ? 

a Segmentace vodovodni sítě a výstavba rnonitorovácíCh stanic 
Ó monitQrovaci~ staiice: °technologická Čast. 
o mon.itorovaeí iriěřidlá: vodoměry ájiůtokolriéiry 

b} ' Diagn fiické'přístroje k.lokalizaci úniků vody (korelátory ad:) 
c) S of#wařov.á podpora 

o .GIS — geografický iilforrnaění systémx~ 
o. ZS zá kazn ickýi nforrn aČni systém 
o SCADA -- vizualiiačni. systétn s integrací teletnetrických dat 

d) Šm art Metering — d.álkově přeriósy dát . z vůdQxn éřú . 

3. Kdy začaly býť:lylo tecllnólogk v QVAÍ';portžři'ány~ 

a) Seg ntacc vodovodní sftč a výstavbamon.it&ovao1c tánic, ód r. 1994. 
b} Diágnóstickě přístroje k lokalizaci úniků vody (korelátoiy.ad.), od: r. 1994 
c) Sofl~arová podpora 

c .GxS ---.geografický informační systérn,. od r: 2Qť)Q, nová vei•zb od r. 2008 
oZIS -- iákazaiický informační systém, od r. 1999, noyá.verze od r. 2010 
o SCADA — vižualiiačni systém s:irite,graci télemetřický~l~ dat, nova verze 'od r. 20~3. ., . . 

d) SmaFt Metering -- dálkově přenosy .dat z vpdorněrii, .od: r. 201.4 

4. Jaké žeclrnálogle použivwzé OVAK by nemohly být použity v případé; kdyby Statutcínďrnéšto Ostrava 
bdkt upilo .akd'výpodr! .0 VA IC od SUEZ? 

. 

Technologické kpow^íiaw SUEZ je. jeho duševním vlaštntctvún a vybraně echnologre jsou chráněny 
patentem s výhradnf m pr.ávern. využití . :Pi iklady už[tí .takových technologií v OVAK: 

a) Extřacou,pe — te~hnologie pro bezvýkopovou výnlčnu.. olověných pi ípojek. Primárniili cilem byla: 
obměna nevyhovujícího. matet•iátu vodovodni~li .pi•ípbjek minimálním zás~hem do :p.evrchú 
veřejnčho'prosťrarrstvf; Techriálógie bý)a. vOVAK využívána v dekádě 2000-201.0. 

b,) projekt: Sti•ategie Metres— irokospektrálni metra.Iogická analýza měřidel včetně t~stovánl vodoměrů 
na kalibračních stoticfch ve Px~aricii. Na. základě výsledku 7 pi•ojektiu bylo upuštěno od využití 2 typů 
vodoměrů pro fákturačhi táčely. OVAK byl. do projektu .áktivně zapojen v letech .2413-201.8. 

c) Ice paigging — či3$ni vodovodrtílio potrubí směsi ledu a' sÓli. Cílem je vyČistit vybraně .úseky 
votlovodniho potrubí od sedimentu a korQzniclt zplodin. "FechnoXogie se vOVAK, .používá od ř. 
20 13. V t•. :2022 je plánována trvalá íiista1ace i využití technQlogie přímo vOstr•avé (první instalace 
ve..středni Evropě).. 

:1} Smart Metering.— on-line sběr a vyhodnacoyán[.dat ž .fakturťičních vodoměrů. Na základě těchto :dat 
je možno vytvářet tzv. bilanční . zóny pro on-line.. hodnoceni objemu fakturované a nefakturované 
vodý: PřěS zákaznický účet ;nohou data využívat ijednotlivi odběratelé. Implómcntace tečh»olbgie 
probíhá a. jejf ukončení je plánováno do konce r. 2024-2025. 

C}VAK rovněž sdílí řadu tzv. dobiýcll praktik, :zkušen+ostí''učiněnýeh 'v rámci skupiny SUEZ, které jsou 
přistupné pouze ' přes zabezpečeny přistup ná Lnal~stnl w°bový poř.tál, Jako příklad uvádín:te 'pouze ty, ktei~é ,. . 
se týkají politiky snižování ztrát vody ve.vodovodnf síti: 

- Echo Púlse — 'měření a hodnocení stavu: potrubí. pomocí :5běru. dat ,z aktistických senzořů 
umístěných na .nadzemních prvcích vodovodní. sítě; 
, EohQ Shore — moilťtorovací platförrna kombrrivaícf konvenčí akustickou detekci 'ztrát vody 
s afektiYi3i vizůalizaci na. střlnicích koncových uživatelů; 
- Curapipe. — metoda trvalého vytvirzovárii stěn potrubí (bezvykopova opi~av.a netěsností 
potruibi}; 
- iDroloc Leak Detection --- vyhl~dávání :ski ch.  úniků ná vodóvbdrxích přivaděčích 
s využitím plynu lle# ia; 
- Leak Detection by. Satellite Zrrragery — vyhledávání Úniků vódý na. ' přiváděGíeh řádech 
prostfednictvirn snímků ze. satelitních dxužic; 
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R Thermal Irnaging: Leakage Detection = ideiatifXkace řiiků vady ná pötrúbí (zejmna 
vodóvodních přivaděčích) teřmokaxnerou; 
- ~rtoma _.intivativní metoda. pro tirvál6 zjišťování nětčsnóstí potrubí aprůzkum tav~u sítě 
.pomool. autonomnlho systému dálkového ovládáni; 
- Sahara  — akustická m eto da pro v~+h ledáván í skrytých úniku vody na vel kých profilech ch . , . . . 
potrubí pomflcí 'vysoce :citlivčho hydrofonu; 
- Leak Finder — vyhledávání skrytých :úniků vody prostřednictvím nfzkofrekvenénfch snímačů 
unxistěných :na. n~dzemní ch prvcíc~ vodovodní sítě; 
- Pipe Minder —systém skládající se z 'přénosného ručního inteligentního 'iráštroje. zaměřeného 
na 'vzdáleně rnbňitorováni vodovodriích sítí v reálném čase; 
- Leak Intel — detékt poruchy potrubí v reálném čase vyrobený společností  ~iseňti . . ~ Y
s dálkovým přenosem irifórxnace; 
M Smart Ball — volně plovoucí pěnový míč s xntegř~vanýrn hliníkovým jádrem schopným 
detekovat poruchový šum, na'vodovQdníxn►:potrubí; 
- Trunk Minder _ inteligentní trvale. instalovaný .systém monitorování potrubí s cíloin zabr$nit 
velkým ůnikůrn.vody. zejména. na kritickyr významných vodovodních řadech; 
- Step testing— 'vytvoření .dočasných zón v oblasti monitorovacích zón, které jsou zásobovány 
z jediného měřeného místa (víQku); 
, Zone Scan A lph a -~ mn etod a založená na akustické detekci netě s ností přes více akustických 
lóggeřů s magnetický propojených,arozmíštěriých na'armaturách rozvodné sítě. 

'5. Dilvžeiil dat ó in(ře vlivu Invesíic do' iodohospo4tiřské in, f r`astrliktury rr o míře. vlivu partživarnýcrr 
teclrna.l.og~i~ na srt~et~í ztrát vady z vodol~osp~d~řsl~~ ~~, f ~~r~trr~k~ur,~, lrt~ro~~ ~ au~'vá ~T~~IK. . p . 

Údaje explicitně rozdělující vlivy na snížení ztrát' vody ve vodovodní síti zvlášť' na vliv 'investic do 
vodohospodářské infrastruktury a zvlášť na vliv násazéní. nových technologii nemna město k dispozici; 
kdy je však nesporné; že oba tyto • vlivy púsdbi současně a vzájemně se dopMují: Je přitom 
nezpochybnitelné, '~e ztráty vodý ve vodovodní .síti vOstravě se od roku. 1995 dó xóku 2021 siiížilý 
z výchoz ich cca 36 %  na současných 7,4 %. Aktuální h od n oťa je přitom zhruba ná polovině prúměrných 
ztrát vódý v ČR . 
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S.., pozdravem 
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