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O vodě uslyšíme čím dál častěji

Jakým směrem se dnes ubírají inovace ve vodárenství?
V posledních letech došlo k výraznému prosazení membrá‑
nových technologií. Nejsou to jen odborné veřejnosti známé 
aplikace reverzní osmózy, ale i mikro‑, ultra‑ a nanofiltrační 
technologie. Membránové technologie nahrazují starší io‑
nexové technologie například v teplárenských provozech.

Pozornost se dále zaměřuje na „nové“ znečišťující látky, 
například zbytky léčiv, hormonů a dalších organických lá‑
tek, jejichž koncentrace se pohybují ve stopových množ‑
stvích. Tyto novinky přicházejí zejména z vývoje moderněj‑
ších laboratorních přístrojů, které jsou schopny detekovat 
čím dál nižší koncentrace těchto látek.

Co můžete v dnešním konkurenčním prostředí nabídnout 
jako přidanou hodnotu?
Naší hlavní přidanou hodnotou je přístup k zákazníkovi. Le‑
tos to bude 25 let, co se snažíme vžít do jeho role a nabízet 
mu řešení problému. Jen dodat technologii nestačí, to dnes 
dovede kdekdo. Konkurence v našem oboru vždy byla a je 
obrovská a to byl jeden z důvodů, proč jsme v loňském roce 
rozhodli se koupit firmu Ekosystem, která kromě sanač‑
ních prací a úpravárenství navíc podniká v oblasti čistíren 
odpadních vod. Jsme přesvědčeni, že jen silné a stabilní 
uskupení firem má šanci v dnešní turbulentní době přežít.

Jaké spektrum produktů nabízíte?
V oblasti úpravárenství, čistírenství a sanačních prací na‑
bízíme širokou škálu služeb, dodávek a výrobků. V oblasti 
sanačních prací se v současnosti zaměřujeme zejména 
na aplikaci inovativních „in situ“ technologií. Jejich výho‑
dou je, že je lze použít i v zastavěných územích, a současně 
tak lze omezit demoliční a zemní práce. Nebojíme se ani 
komplikovaných zakázek. V minulém roce jsme úspěšně 
dokončili úpravnu vody pro obec Louňovice, která byla 
natolik složitá (jednalo se o vodu s obsahem uranu), že 
jsme se do soutěže přihlásili jako jediný účastník. Obávali 
jsme se, zda se nám podaří tuto akci úspěšně a v termínu 
dokončit, ale nakonec to kolegové zvládli.

Čím se odlišujete od ostatních firem v oboru?
Například v oblasti membránových technologií jsme jed‑
nou z mála firem na českém trhu , která je dodává opravdu 

„na klíč“. To znamená, že po vyjas‑
nění zadání zpracováváme jak tech‑
nologický návrh a projektovou do‑
kumentaci, tak následně v našich 
výrobních prostorách sestavujeme 
kompletní technologie membráno‑
vých celků. To je naší výhodou prá‑
vě při zajišťování následného servi‑
su. Provádíme totiž servis našeho 
vlastního zařízení, které dokonale 
známe. Většina technologií je dnes 
sledována v reálném čase, takže 
jsme schopni velmi rychle identifi‑
kovat závadu a v řádu hodin na ni 
reagovat. Pro většinu podniků je 
rozhodující zajištění kontinuálního 
provozu a minimalizace výpadků vý‑
roby. Dostáváme se tímto k dalšímu 
kroku, a to je předcházení závadám 
či problémům v provozu techno‑
logií a jejich predikce. Tam vidíme 
budoucnost našeho oboru. 

Vyvážíte také do za zahraničí?
Za dobu existence společnosti, jsme 
řešili projekty ve více než 20 zemích 
světa, jako jsou Jemen, Afghánistán, 
Sýrie, Etiopie, Libérie, Rusko, My‑
anmar, Kambodža, Turecko a dal‑
ší. Právě v zahraničí je otázka on‑line sledování provozu 
našich technologií nutností. To nám dává možnost trvalé 
kontroly obsluhy zařízení. V loňském roce jsme například 
dodali úpravnu vody pro pivovar v Gruzii. Celá technolo‑
gie je napojena na počítač a data jsou průběžně ukládána. 
U zahraničních projektů je selhání lidského faktoru jed‑
nou z hlavních příčin závad. Obsluha v rozporu s provoz‑
ním řádem uzavřela jeden z ventilů, čímž došlo ke zvýšení 
tlaku nad limitní hodnotu a k poškození jednoho z filtrů. 
Zákazník toto poškození technologie reklamoval jako zá‑
ruční vadu a právě záznamem změn tlaku jsme prokázali, 
že k závadě nedošlo naší vinou. 

Většinou jste jmenoval poměrně exotické nebo nebez-
pečné země. Jak se vám daří získávat pro tyto projekty 
kvalitní zaměstnance?
Naši zaměstnanci, které vysíláme na zahraniční projekty, 
jsou odvážní, samostatní a v dobrém slova smyslu fana‑
tici. Prvním naším zahraničním projektem byla dodávka 
úpravny vody pro pivovar v Jakustku, který leží v jedné 
z nechladnějších oblastí na světě a v době montáže se tam 
teplota pohybovala okolo minus padesáti stupňů. Dva mě‑
síce nato jsme instalovali úpravnu vody v Jemenu, kde se 
teplota pohybovala tentokrát lehce pod padesáti stupni, 

ale nad nulou. Z toho je vidět, že práce v naší společnosti 
vyžaduje trochu jiný než „standardní“ přístup. Ne každý je 
toho dlouhodobě schopen. Získat kvalitní zaměstnance je 
těžké, ještě těžší je si ty šikovné ruce a chytré hlavy udržet. 
Není to vždy jen otázka peněz, záleží na přístupu a na indi‑
vidualitě každého z nich. I proto máme dnes základní tým 
stabilní a snažíme se všestranně podporovat jeho rozvoj.

Zabýváte se také zahraničně rozvojovou spoluprací?
Kolegové se minulý týden vrátili ze Sýrie, kde navazujeme 
na loňskou dodávku úpravny vody pro pivovar u Damaš‑
ku. Za finanční podpory České rozvojové agentury se zde 
připravují vodohospodářské projekty obnovy válkou po‑
stižené země. I přes stále doznívající válečný konflikt v zemi 
aktivně působíme a ve spolupráci s místními partnery a za 
podpory našeho zastupitelského úřadu dokončujeme 
první fázi prací. Bez této podpory, zejména od paní velvy‑
slankyně Evy Filipi, by byla realizace prací takřka nemož‑
ná. Věříme, že se po ukončení konfliktu nebude opakovat 
situace například z Iráku, kde jsme nedokázali zcela využít 
potenciálu dobrého jména našich výrobků a firem a na 
naše místo nastoupila zahraniční konkurence. 

 Petra Kovářová

Nejen o nových trendech v úpravě a čištění 
vody jsme hovořili s RNDr. Martinem 
Guthem, jednatelem společností G‑servis 
Praha a Ekosystem.

Martin Guth
vystudoval Přírodovědeckou fakultu  
Univerzity Karlovy obor hydrogeologie. 
Do roku 1992 pracoval v Českém hydro‑
meteorologickém ústavu. Se společníkem 
a spolužákem Michalem Tylšem oslaví letos 
25 let podnikání ve firmě G‑servis Praha.

Reverzní osmóza v potravinářském průmyslu
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