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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ROCE 2015

DUBEN
Novák Miroslav      50 let
Zbořilová Lenka      50 let

KVĚTEN
Kotek Karel      50 let

ČERVENEC
Správný Petr      50 let

Novotný Milan      60 let

PRACOVNÍ VÝROČÍ

20 let v organizaci
Běhal Roman   (1.4.)

Odložilíková Marie   (1.5.)

40 let v organizaci
Galasovský Oldřich   (1.4.)

Skopalová Ida   (30.6)
Masný Zdeněk    (1.7.)

ODCHOD DO
STAROBNÍHO DŮCHODU

Stolař Jaromír   (červen)
Nedbal Oldřich   (červenec)

Marie Muselová
mzdová účetní
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Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vychází v Kroměříži 3-4x ročně.
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POHLED NA STAVENIŠTĚ

 Nelze si nevšimnout, že hlavní administra-
tivní budova se zahalila ze dvou stran do 
pláště konstrukce lešení a i přes nesměle 
začínající letní teploty, poletuje kolem 
budovy bílý sníh v podobě jemných kuliček 
polystyrenu.
 Jedná se o prováděné stavební práce na 
částečné zateplení budovy a to konkrétně 
tepelně izolační fasády štítů budovy. Projekt 
byl vypracován v loňském roce a realizace  
z důvodu nestabilního podzimního počasí 
byla přesunuta na letošní rok. Na základě 
výběrového řízení byla vybrána firma 
Rovina, a.s. Hulín. Barevné provedení fasády 
bylo přejato ze zrekonstruované úpravny 
vody a tak i u nás bude v noci svítit do ulice 
název naší společnosti. Zkušenému oku 
pozorovatele jistě neunikne výměna zábradlí 
na balkonech za nová, v provedení nerez, 
postavení nové betonové zídky a výměna 
klempířských prvků budovy. 
Po ukončení prací a odstranění lešení probě-
hne oprava střechy nad jídelnou a kantýnou. 

Materiál této krytiny je přes veškerou snahu 
o zachování funkčnosti stářím poškozen a tak 
musí být provedena výměna. Pro tento úkon 
byla výběrovým řízením vybrána firma HS – 
Pozemní stavitelství, s.r.o. Brno.
 Při všech těchto úkonech docházelo ke 
zvýšené hlučnosti a prašnosti na celé budově. 
Největší zátěží pro naše organizmy, zvyklé 
na výdobytky moderní doby, bylo odpojení 
klimatizačních jednotek. Za všechna tato 
příkoří se Vám všem zúčastněným omlouvám, 
ale nešlo to jinak. Každá stavba něco obnáší, 
ale výsledek vždycky stojí za některá omezení.   
V našem případě se jedná o krásnou 
zmodernizovanou budovu splňující kritéria 
průkazu energetické náročnosti budovy.

Miloš Vysloužil
Vedoucí útvaru doprava
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KAM S VÝMĚNÍKEM

 Při stabilizaci čistírenských kalů na ČOV 
je nutno kal ohřívat na teplotu cca 38°C.  
K zajištění požadované teploty slouží výmě-
níky tepla. Na ČOV Kroměříž byly k  tomuto 
účelu využívány dva výměníky TK18 od 
výrobce KH Kinetic Klatovy, které byly 
instalovány v roce 1998. Vzhledem k častým 
poruchám na topné vložce a délce provozu 
jsou oba výměníky na pokraji životnosti.
 Z těchto důvodů byl již dříve zakoupen 
výměník nový. Výrobce však provedl v minu.
lých letech inovaci výrobku, dodaný výměník 
TKK18 byl konstrukčně změněn a původní 
výměník se již nevyráběl. Největší problém 
nastal tím, že jeho celková výška byla o 50 
cm vyšší. Při proměření bylo zjištěno, že do 
původních prostor se výměník na výšku  
nevejde a navíc manipulace s téměř dvoutuno-
vým zařízením by byla ve stávajícím prostoru 
velmi komplikovaná a nebezpečná.  Hledali 
jsme tedy řešení kam s ním.  Nakonec bylo 
rozhodnuto, že bude umístěn do vedlejší 
přístavby odvodnění přebytečného kalu. 

Před samotnou realizací však bylo nutno 
provést přípravu jak technickou, tak stavební. 
Bylo provedeno statické posouzení únosnosti 
stropu kalové jímky, navrženo kotvení 
a armování podesty, vlastní armování. 
Následovala betonáž, vybourání a statické 
zajištění stěny. Po provedení přípravných 
prací bylo přistoupeno k samotnému usazení 
výměníku, který byl demontován na tři díly 
a posléze na místě opět složen. Následovalo 
připojení potrubních celků topné vody a 
kalového hospodářství. Chci podotknout, 
že všechny práce s tímto spojené byly 
prováděny zaměstnanci ČOV Kroměříž,  inže-
nýrskou činnost a statické posouzení  provedl  
Ing. Šober. 
 Vzhledem k tomu, že je nutno vyměnit 
druhý stávající starý výměník VK 18, čeká 
nás tato práce, byť už ne v takovém rozsahu, 
i v následujícím roce.

Oto Stratil
mistr ČOV Kroměříž

EXKURZE
NA ÚPRAVNĚ VODY

V KROMĚŘÍŽI

 Společnost Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s. umožňuje žákům škol seznámit se 
s technologií úpravy a výroby pitné vody na 
úpravně vody v Kroměříži.
 V závěru letošního školního roku byl  
počet provedených exkurzí výrazně vyšší 
než v minulých letech. Během měsíce května  
a června bylo úpravnou vody provedeno víc 
jak 10 samostatných skupin většinou míst-
ních základních škol. Jedna exkurze byla pro 
studenty Arcibiskupského gymnázia Kromě-
říž a v polovině května přijelo na exkurzi 40 
studentů brněnské Mendelovy univerzity. 
Koncem června se se na úpravně vody pre-
zentovala asi osmdesátičlenná skupina za-
městnanců Moravské vodárenské akciové 
společnosti, která zásobuje pitnou vodou 
Olomoucko, Zlínsko a Prostějovsko. Tato vo-
dárenská společnost je již několik let pod 
kontrolou nadnárodní společností Veolia. 
Pro její zaměstnance bylo určitě zajímavé, 
seznámit se s vodárenskou společností, která 
je samostatně existující akciovou společností 
spravovanou hlavním akcionářem, to je měs-
tem Kroměříž a několika dalšími obcemi.  

 Během exkurzí se návštěvníkům v roli 
průvodců věnovali Ing. Vladislav Olšina, Libor 
Liška a František Navrátil. Laboratoří pitných 
vod provedla Ing. Marie Chudárková. 
 Osvědčeným způsobem prohlídky je 
uvedení návštěvníků do zasedací místnosti 
na úpravně vody, kde jsou jim poskytnuty zá-
kladní informace o nové technologii úpravy 
vody, využívající plynného ozonu při odstra-
ňování železa a manganu ze surových vod 
čerpaných na úpravnu.  Doplněním odborné-
ho výkladu je zhlédnutí asi dvacetiminutové-
ho filmového dokumentu o průběhu rekon-
strukce úpravny vody. Pro menší děti máme  
k dispozici krátký kreslený film „O vodičce“, 
který velmi názorně ukazuje princip úpravy 
povrchových vod, také proces čistění odpad-
ních vod a koloběh vody v přírodě.  Naši nej-
menší návštěvníci jsou za pozornost při výkla-
du obvykle odměněni drobnými reklamními 
dárečky a velmi chutnými a barevnými bon-
bony, které jdou vždy nejvíc na odbyt. 
 Exkurze  splňují svůj účel i v tom, že se 
veřejnost seznámí nejen s novou technologií  
úpravy vody, ale také vidí, kam a jakým způ-
sobem jsou finanční prostředky v naší společ-
nosti investovány.  

Ing. Vladislav Olšina
Technický pracovník,

technolog pitných vod
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 V sobotu 30.5.2015 se konal na úprav-
ně vody v Kroměříži 1.ročník „Vodárenského 
dětského dne“. Přípravy začaly již začátkem 
dubna, protože zajistit, objednat a zorgani-
zovat všechno do posledního „puntíku“, není 
záležitost hodin, ale dní a týdnů. To mohou z 
vlastní zkušenosti posoudit ovšem jen ti, co 
se na organizaci podíleli. 
 Pro děti a jejich doprovod byly připrave-
ny soutěže s vodní tématikou, dále skákací 
hrad a také malý kolotoč. U vstupní brány 
všechny návštěvníky vítal živý VODNÍK, mas-
kot společnosti, který rozdával kartičky pro 
absolvování soutěží. Za každou soutěž obdr-
žel soutěžící na kartičku razítko a po vyplnění 

všech kolonek a odevzdání plné kartičky, byla 
připravena odměna ve formě dárečků a slad-
kostí. Mezi úkoly nemohlo chybět také ma-
lování vodních pohádkových bytostí podle 
vlastní fantazie. Z vybraných výkresů bude 
vytvořen kalendář společnosti.
 Během celého dne mohli návštěvníci 
využít možnost okružní jízdy kolem objektu 
úpravny vody na bryčce tažené koňmi, o kte-
rou byl opravdu velký zájem nejen mezi dět-
mi. Naši zaměstnanci se starali o pitný režim 
koní a pravidelně uklízeli „hromádky“, které 
za sebou koníčci ponechávali. Velcí i malí se 
mohli podívat i do vnitřních prostor úpravny 
vody s odborným výkladem našich zaměst-

nanců a také si prohlédnout vodárenskou 
techniku.
 1.ročník „Vodárenského dětského dne“ se 
opravdu vydařil, bylo příjemné počasí, náladu 
dotvářela dětská hudba, o kterou se postaral 
DJ z řad zaměstnanců a velkým překvapením 
byla vysoká účast a zájem dětí a jejich dopro-
vodu. 
 Poděkování patří všem zaměstnancům 
a organizátorům za plné nasazení a velkou 
ochotu při zviditelnění naší společnosti, ten-
tokráte v dětských očích.

Bc.Šustková Jana, MBA
vedoucí systémově analytického útvaru

POZVÁNKA na

VODÁRENSKÝ DĚTSKÝ DEN
U příležitosti „Dne dětí“

Vás společnost Vodovody a kanalizace, a.s. srdečně zve  do prostor ÚPRAVNY VODY
v Kroměříži, kde je pro děti a jejich doprovod připraven den plný „vodní zábavy“.

V sobotu 30. 5. 2015, od 10.00 - 15.00 hodin,
Vás u bran úpravny vody přivítá živý VODNÍK, vodárenský maskot.

Čekají na Vás soutěže s vodní tématikou, prohlídka vodárenské techniky
a technologie a každý, kdo se zapojí do soutěží, obdrží sladkou odměnu a dáreček.

Všechny atrakce, soutěže a vstup,
jsou pro všechny malé návštěvníky

a jejich doprovod ZDARMA!!!!

VODÁRENSKÝ DĚTSKÝ DEN
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 Kurz „Mikrobiologické hodnocení pro-
vozu ČOV“
 V úterý 30.6.2015 jsme se na konci pracovní 
doby vydaly na nádrží a klimatizovaným 
vlakem jsme vyrazily směr Praha. V práci se 
s námi všichni loučili, se slovy užijte si výlet 
a nepijte vodu z kohoutku! Ubytování i kurz 
jsme totiž měly v Dejvicích. Po příjezdu do 
Prahy jsme se šly ubytovat na Masarykovu 
kolej, kde je i hotel. Pokud má někdo v plánu 
se zde ubytovat, nevěřte slečně na vrátnici, 
její tvrzení, že od výtahu dvakrát odbočíte  
a jste na hotelu, je mylné. Poslední den 
jsme to počítaly a odbočení bylo celkem 10, 
takové malé bludiště. Po ubytování jsme šly 
objevovat krásy Prahy a Broňka Mozolová 
se stala výborným průvodcem. Když 
opomeneme přeplněný Karlův most, tak bylo 
krásné projít se prosluněnou Prahou.
 Ve středu ráno, po snídani, jsme vyrazily 
směr VŠCHT za Ing. Ivetou Růžičkovou, Ph.D., 
která nás prováděla celým kurzem. Když 
jsme dorazily k jejím dveřím, uvítala nás 
Ing. Růžičková s vřelým a milým úsměvem. 
Hned se začala zajímat, co všechno víme o 
mikrobiologii na ČOV, jaké máme vybavení a 
jestli jsme si přivezly nějaké vzorky. Naštěstí 
jsme byly dobře vybavené a vytáhly jsme 
osm vzorkovnic. Dle harmonogramu jsme 
měly mít 1 hodinu teorie a poté praxi, ale 
sama říkala, že když jsme jenom dvě, bude 
lepší přejít rovnou k praxi a teorii si budeme 
říkat postupně. Po seznámení s mikroskopem 
a přenesením vzorku na sklíčko jsme začaly 
zkoumat naše vzorky. Poté co jsme objevily 
pohybující se organismy, zajásaly jsme, 
ale paní Růžičková jenom s povzdechem 
konstatovala, že je fajn, že tam jsou, ale 
pro nás nejsou až tak důležití. A tak jsme 
dál počítaly vločky ve vzorku, zkoumaly 

jejich tvar, strukturu a velikost. Poté jsme si 
nachystaly vzorky na další den. Na závěr dne 
se s námi Ing. Růžičková loučila se slovy, že 
nás zítra zničí. 
 Druhý den odpočaté a s úsměvem jsme 
se vracely na VŠCHT s pocitem, že horší už to 
být nemůže. Jak jsme se mýlily. Ing. Růžičková 
nám oznámila, že celý den se budeme zabývat 
vláknitými mikroorganismy. Na rozjezd jsme 
si šly obarvit vzorky, abychom odpoledne 
mohly rozlišit vláknité mikroorganismy růz-
ných typů a upřesnit určení dominantního 
organismu ve vzorku. Po nabarvení vzorků 
jsme se přesunuly k mikroskopu. Abychom 
viděly, jak vypadá vzorek, který má nadměrné 
množství vláknitých mikroorganismů, ukázala 
nám Ing. Růžičková jeden ze svých vzorků. 
Vzorek se ze vzorkovnice táhl jako sliz a pod 
mikroskopem byla vláknitá smršť. Jako ukázka 
to bylo velmi zajímavé, ale doufáme, že se s 
takovým problémem u nás nikdy nepotkáme. 
Po té jsme začaly zkoumat naše vzorky, 
vyplňovat protokol mikroskopické analýzy  
a určovat jaký, že to vláknitý mikroorganismus 
vidíme. Jednoduché to opravdu nebylo, ale 
nakonec se nám ve vzorcích podařilo poznat 
čtyři vlákna. Na konci dne se s námi Ing. 
Růžičková s úsměvem loučila a byla ráda, že 
jsme přijely na dva dny a mohly si to všechno 
pěkně projít. Většinou se jí stává, že za ní lidé 
jezdí na jednodenní kurz a odjíždí s pocitem, 
že nic neví. 
 Po odchodu z VŠCHT jsme měly ještě 
nějaký čas, než nám jel vlak, a tak jsme šly 
prozkoumat Národní technickou knihovnu. 
Na závěr můžeme jen říct, že vodu z kohoutku 
jsme se opravdu neodvážily pít a výlet to 
opravdu nebyl.  

Bc. Miroslava Fuksová
Bronislava Mozolová

POZDRAV Z ČOV
BYSTŘICE POD

HOSTÝNEM
POSLOUCHÁM RANNÍ ZPĚV PTÁKŮ A 

ZDRAVÍM ČTENÁŘE VODNÍKA.

 Letošní sluníčko mě teď krásně 
prohřívá a dává mi sílu k další mé čin-
nosti. Práce na mě je nekonečná, ale 
užitečná. Začaly prázdniny a na čističku 
opět zavítal jeden brigádník, který svou 
prací přispívá k mému zvelebení. Čistí 
betonové konstrukce a natírá pěknou 
šedou barvou. Škoda, že tu je jen na tý-
den. Práce na opravách nepřestávají, jak 
stárnu tak se mnou stárne i mé zařízení 
a je potřeba jej opravit nebo vyměnit za 
nové. Železo koroduje a postupně je na-
hrazované nerezem, která se mi líbí, je 
čistá a pěkná. Doufám, že v tom budou 
pokračovat a postupně mě tak obnoví 
do krásy. 

 Letos měním barvu železných kon-
strukcí na platinově zelenou. Když se 
na to podívám, tak je to pěknější než ta 
šedá, ale pestrost barev mám já ráda a 
vůbec mi nevadí, že je něco hnědé nebo 
žluté, hlavně když je to čisté. Proto do-
poručuji pokračovat v dalších nátěrech 
a opravách. Kdo se chce na mě podívat, 
ráda ho uvítám a ukážu se mu v celé své 
kráse. 
 Mějte se krásně milí čtenáři, z Bystři-
ce pod Hostýnem Vám mává Vaše čistič-
ka.

Přivřel Václav
Mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem

ŠKOLENÍ
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 Ve dnech  19.- 20.5.2015 navštívilo ně-
kolik zaměstnanců naší společnosti probí-
hající veletrh – 19. ročník výstavy Vodovody 
a kanalizace 2015 v areálu v Praze – Letňa-
nech. Hned po příchodu do výstavních 
prostor všechny, ale zejména pány, zauja-
la opravdu neobvyklá instalace. V obrov-
ské prosklené nádrži se ladně pohybovala 
„akvabela“ na krásnou hudbu a za součas-
ně promítaných motivů bylo vše spojeno 
do krásného hudebně vizuálního celku. 
Tato půlhodinová představení se v pravi-
delných intervalech opakovala a zejména 
improvizace s náhodnými kolemjdoucími 
působila velmi pozitivně. Ohromeni tímto 
výstupem jsme pokračovali v prohlídce již 
méně poetických záležitostí, nicméně pro 
nás velmi zajímavých. Postupně jsme obešli 
a prohlédli si celou expozici všech vystavo-
vatelů, tu a tam s někým probrali aktuální 
novinky a získali materiály. Přítomné pány 
občas vyrušily ze soustředění na praktické 
věci procházející krásné mladé hostesky 
oblečené pouze v malých plavečkách s ha-
vajským věncem kolem krku.
 Prohlídku expozice jsme přerušili ob-
časným delším posezením u spřátelené 
firmy a probrali jsme, co je nového v jejich 
oboru. Takto strávený den (až do zavírací 
doby veletrhu) jsme odlehčili večerní men-
ší obchůzkou po centru Prahy, nesměl chy-

bět Karlův most, i v nočních hodinách plný 
turistů. Po posilujícím spánku v příjemném 
hotelu nedaleko výstaviště jsme pokračo-
vali další den opět v prohlídce expozice a 
návštěvě u firem, s nimiž spolupracujeme. 
Vybaveni řadou materiálů jsme pak are-
ál opouštěli. Dobrý dojem z výstavy nám 
pokazil jen poslední nepříjemný zážitek v 
podobě čekání na výrazně opožděnou ky-
vadlovou dopravu k metru ve studeném a 
deštivém počasí. Hustý déšť nás pak prová-
zel až domů.
 Kromě odborníků a kolegů z oboru 
bylo na výstavě k vidění také mnoho stu-
dentů, učňů, což je určitě dobře, protože 
dobrých mladých odborníků v oboru bude 
stále potřeba. Na výstavě kromě expozic 
byly i různé soutěže zručnosti. Zaujala nás 
například instalace několika stejných míst-
ností – „koupelen“ s umyvadly, WC apod., 
kde se soutěžilo ve zručnosti v oboru in-

stalatér. Tento obor je v dnešní době velice 
žádaný, neboť najít dobrého a kvalitního 
řemeslníka takto vyučeného je poněkud 
problém a v hlavním městě zvlášť. 
 Všichni jsme byli velmi rádi, že nám 
bylo umožněno veletrh navštívit, jednalo 
se o zajímavou akci, která nás každého jistě 
velmi obohatila.

Ing. Jarmila Blahutová
Vodohospodářka

Pražská akvabela
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Vodník 2/2015

NOVÉ PODMÍNKY PRO NAŠI SPOLEČNOST
u O2 Czech Republic, a.s.

Zaměstnancům, kteří používají firemní mobilní telefony, přináším určitě příjemnou zprávu. 
Na základě nově uzavřené Rámcové dohody o poskytování mobilních služeb elektronických komunikací, nastanou od 4.9.2015 pro naši spo-

lečnost opět přívětivé změny v tarifech za telekomunikační služby mobilních telefonů. 

PŘEHLED PROFILŮ A CEN

Uvedené ceny jsou bez DPH

Bc.Jana Šustková, MBA
Vedoucí systémově analytického útvaru

NÁZEV / PROFIL

Měsíční paušál

Datová služba

Volání / Videovolání

Vnitrostátní volání

SMS do ČR

SMS na zahraniční čísla

MMS

O2 EUROTARIF

VARIO 1

75,00 Kč

0,15 GB

0,90 Kč

0,00 Kč

0,90 Kč

4,13 Kč

3,90 Kč

4,00 Kč

VARIO 2

499,00 Kč

1 GB

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

4,13 Kč

3,90 Kč

4,00 Kč

VARIO 1

60,00 Kč

200 MB

0,80 Kč

0,00 Kč

0,60 Kč

2,00 Kč

3,90 Kč

4,00 Kč

VARIO 2

389,00 Kč

1,5 Gb

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2,00 Kč

3,90 Kč

4,00 Kč

STAV DO 3. 9. 2015 OD 4. 9. 2015

NÁZEV

Podrobný el. účet

Aktivační poplatek

Mobilní internet M

Mobilní internet XL

O2 Machine

CarControl

stav do 3. 9. 2015

1,00 Kč

1,00 Kč

180,00 Kč

330,00 Kč

30,00 Kč

229,00 Kč

OSTATNÍ POPLATKY

od 4. 9. 2015

1,00 Kč

1,00 Kč

175,00 Kč

329,00 Kč

30,00 Kč

199,00 Kč

 Na základě rozhodnutí 
vedení společnosti a dodat-
ku č.1 Kolektivní smlouvy, 
dochází od 1. 7. 2015 ke 
změně podmínek užívání 
rekreačního zařízení společ-
nosti VaK Kroměříž, a.s., a to 
změně poplatku za chatu/
den.
Poplatek se navyšuje na 
částku 350,- Kč, a to celo-
ročně.

 Poplatek se navyšuje  
z důvodu rostoucích nákladů, 
které společnost vynakládá na 
provoz a  opravy rekreačního 
zařízení. 
 I přes výše uvedené, je  
o rekreaci na Rusavě čím dál 
větší zájem.
 Také bych ráda poprosila 
všechny ubytované, aby průběž-
ně hlásili problémy a poruchy, se 
kterými se na chatách potýkají. 
Při platbě poplatku dostáváte 
formulář, kde je možné během 
pobytu vše zaznamenat a ná-
sledně předat domovníkovi – 
paní Markétě Korubové. 
 Urychlíte tím nápravu 
nebo výměnu poškozených 
věcí a tím lepší a kvalitnější po-
byt nejen sobě, ale i ostatním. 

Děkuji za pochopení a všem 
přeji příjemný pobyt !!!

Bc.Jana Šustková, MBA
Vedoucí systémově analytic-

kého útvaru

REKREAČNÍ STŘEDISKO RUSAVA
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 Co říci závěrem? Ano, kdo četl předchozí 
díl, kde jsem se zmiňoval, že následující 
pokračování už bude zřejmě poslední, 
jistě pochopil. A je tomu tak. Po všech 
těch problémech a útrapách s neustálým 
nedodržováním dohodnutých termínů ze 
strany dodavatele, které provázely celou 
stavbu, jsme se konečně dostali k jejímu 
konci. Ale nyní postupně:
 Jako první se práce rozběhly na usklad-
ňovacích nádržích. Ve zkratce uvedu, že je 
tomu již rok, co došlo k jejich vyčištění. Další 
práce na povrchu zahrnovaly opravu prasklin 
uvnitř nádrže a z venku nanesení nové fasády 
vyvedené v zelených barvách, do kterých se 
zahalují všechny nové objekty na středisku 
odpadní vody (obr.1). Dvě oběhová čerpadla 
v každé nádrži sloužící k jejich míchání 
nahradilo jedno vrtulové míchadlo, které 
by mělo důkladněji obsah promíchat, aby 
nedocházelo k usazování kalu, jak tomu bylo 
v minulosti (obr.2). Spoustu zajímavých věcí 
se stalo i ve strojovně uskladňovacích nádrží. 
Pomineme-li kosmetické úpravy zahrnující 
vybourání nepoužívaných potrubí a nové 
výmalby, byly dvě prehistorická čerpadla 
nahrazeny novými objemovými čerpadly 
Vogelsang osazené navíc macerátory. Pod 
pojmem macerátor si představte mlýnek, 
který rozmělní různé hadry a podobné hrubší 
nečistoty tak, aby nedocházelo k zanášení 
čerpadel a následně pak odstředivky (obr.3 a 
4). Asi nemá cenu zacházet do dalších detailů, 
protože to by se daly popsat další dvě strany 
a přesuneme se k odstředivce.  

 V minulém čísle jsme dekantační 
odstředivku Alfa Laval již viděli a představili 
si ji. Vlastně po vizuální stránce se velice nic 
nezměnilo, jen svazky kabelů si našlo svá 
místa na svorkovnicích v rozvaděči. Jediná, za 
to však zásadní změna, kvůli které se celá tato 
rekonstrukce odehrála, je ta, že odstředivka 
byla uvedena do provozu. Stálo to nemalé 
úsilí všech zúčastněných, protože pro nás 
všechny to bylo zcela nové zařízení a vlastně 
pořád stále je. Nicméně po odstranění pár 
mušek, kterým se asi nevyhneme při žádné 
takové akci, se ji povedlo rozchodit a naladit 
parametry tak, aby výsledek byl uspokojivý. 
Práce na ní ještě ale neskončila. Bude nutné 
absolvovat pár konzultací s odborníky z 
firmy Sokoflok, kteří nám dodávají flokulant, 
jakým způsobem omezit větší pěnění odtoku 

z odstředivky, se kterým se nyní potýkáme 
a provést doporučená opatření a podobně. 
Ale tímhle vás již nebudu zatěžovat, protože 
kdekoho z toho může rozbolet hlava.
 A to se už dostáváme ke skládce kalů. 
Tato dostala nový podklad, nové stěny okolo 
a novou střechu, takže nám již odvodněný 
kal v případě deště nezmokne. Co k tomu 
víc říct? Vypadá to mnohonásobně lépe, 
než skládka předchozí, to mi věřte. Vlastně 
se můžete přesvědčit sami, od čeho máme 
fotoaparáty  (obr. 5). A tímto bych také 
ukončil seriál o rekonstrukci kalové koncovky 
na ČOV Holešov. Nicméně není to ani zdaleka 
konec v zavádění nových technologií a oprav 
těch stávajících, ale to zas někdy příště. 

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov

VÝSTAVBA
KANALIZACE A OPRAVA 
VODOVODU POČENICE, 

silnice II/428
 Na základě výběrového řízení byla ve 
středu 27.5. 2015 podepsána s vítězem sou-
těže, firmou SMO a.s. Otrokovice, smlouva o 
dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
„Výstavba kanalizace a oprava vodovodu Po-
čenice, silnice II/428“, za cenu 8 273 650,30 Kč 
bez DPH. Projektovou dokumentaci pro pro-
vedení stavby zpracovala společnost KANIN-
GA Zlín. Trubní materiál na stavbu kanalizace 
dodává společnost Technoma v ceně 1 397 
tis. Kč. Jedná se o vyvolanou investici Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje, který již na začátku 
června zahájí práce na rekonstrukci silnice 
II/428 , v jejímž tělese je umístěna stoka jed-
notné kanalizace. V této souvislosti provede 
naše společnost spolu s ŘSZK rekonstrukci 
celé jednotné kanalizace v délce více jak 1200 
metrů, včetně dílčí opravy dotčených částí 
vodovodu a přepojení domovních kanalizač-
ních přípojek. Rekonstrukce této jednotné ka-
nalizace je v souladu s komplexním řešením 
odkanalizování obce Počenice-Tetetice. Před-
poklad dokončení prací za naši společnost je 
do 31.12.2015. Předání staveniště proběhlo 
10. června 2015. Celá rekonstrukce vozovky, 
kanalizace a části vodovodu je rozdělena do 
několika částí. 

 Ředitelství Zlínského Kraje je investorem 
rekonstrukce mostu a části komunikace od 
mostu směrem na Morkovice. VaK Kroměříž je 
investorem od mostu směrem na Tetětice. V 
obci jsou stanoveny trasy pro objížďky, záso-
bování a veřejnou dopravu. Nákladní dopra-
va je odkloněna na Srnově a v Morkovicích. 
O všech změnách a objížďkách jsou občané 
informováni místním rozhlasem a na webo-
vých stránkách společnosti a obce. Jedná o 
velmi náročné stavby, realizované ve velkých 
hloubkách v intravilánu obce Počenice.

Ing. Ladislav Lejsal
Předseda představenstva

REKONSTRUKCE KALOVÉ KONCOVKY NA ČOV 
HOLEŠOV –  III. část



FOTKY Z DĚTSKÉHO DNE


