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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci, 
vzhledem k tomu, že už několik měsíců pí-
šeme v letopočtu osmičku a čas běží jako 
bláznivý, chtěl bych Vám zaměstnancům spo-
lečnosti jen v krátkosti připomenout zvláštní 
číslovku pro letošní rok, a to je pětadvacet.  
V měsíci listopadu oslavíme přesně čtvrť sto-
letí od založení naší společnosti, která byla 
zapsána do obchodního rejstříku u Okresního 
soudu v Brně dne 8.11. 1993. V době zahájení 
činnosti byl jediným zakladatelem společnos-
ti Fond národního majetku České republiky, 
na který přešel majetek státního podniku Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž. Základní ka-
pitál nové společnosti byl v hodnotě 604 467 
000,- Kč. Nově vzniklá akciová společnost 
provozovala svoji činnost v okrese Kroměříž 
a dodávala pitnou vodu do měst Kroměříž, 
Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chro-
pyně a dalších obcí. Od září 1994 se voda 
začala dodávat i do Nezamyslic na okrese 
Prostějov. Společnost pitnou vodou zásobo-
vala celkem 92 tisíc obyvatel, provozovala na 
úseku vodovodů jednu úpravnu vody Kromě-
říži, 29 čerpacích stanic o celkovém výkonu 
725 litrů/s., 42 vodojemů o objemu 28 000 
m3 a vodovodní sít v délce 550 kilometrů. 
Zdroje pitné vody byly a jsou zajišťovány  
z podzemních zdrojů. K dispozici bylo celkem 
6 pramenišť. Společnost provozovala 10 čis-
tíren odpadních vod o celkové kapacitě 20 
857 m3 za den a zajišťovala odvádění vod od 
71 tisíc obyvatel. Celková délka kanalizační 
sítě bez přípojek představovala 246 km.

Je to i okamžik, kdy je třeba bilancovat,  
a ohlédnou se za vším, co se nám všem 
společně podařilo realizovat. Tím největ-
ším úspěchem je, že jsme za pětadvacet let 
své působnosti na vodárenském trhu stali 
respektovanou společností a její jméno je 
pozitivně vnímáno všemi našimi akcioná-
ři, odběrateli i v rámci celé České republiky 
díky vyhodnocení nejlepších staveb roku - 
Vodohospodářská stavba roku 2011 a 2017. 
Jsme společností stabilizovanou, která zaru-
čuje svým zákazníkům kvalitní služby a svým 
zaměstnancům jistotu stabilního a perspek-
tivního zaměstnání s odpovídající mzdou  
a celou řadou benefitů. Za těch dvacet pět 
let činnosti hospodaříme se základním kapi-
tálem ve výši 778 844 000,- Kč a vlastním 
kapitálem ve výši 1 030 825 tis. korun. Pitnou 
vodou zásobujeme celkem 106 tisíc obyvatel. 
Řečí čísel to navíc znamená obhospodařování 
41 čerpacích stanic o celkovém výkonu 725 
litrů za sekundu, 42 vodojemů a vodovodní 
sítě v délce 619 kilometrů. Osazeno máme 
zároveň 24 899 kusů vodoměrů. Kontrola 

kvality pitné vody je pravidelně prováděna 
akreditovanou laboratoří společnosti. Srdcem 
výroby pitné vody je Úpravna vody Kroměříž 
s max. průtokem 170 l/s., která byla rekon-
struována za přispění významných dotací  
z Evropských fondů. Pitná voda z této úpravny 
vody představuje 85% z celkové výroby a její 
zdroje pochází z kvalitních pramenišť pod-
zemních vod. Po zkapacitnění a rekonstruk-
ci prameniště v Hulíně můžeme dnes mluvit  
o dostatečných kapacitách pitné vody.

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod 
jsme za posledních pětadvacet let, mimo jiné 
investice, zrekonstruovali u měst a obcí nad 
2 000 tisíce obyvatel čistírny odpadních vod, 
které nyní po rekonstrukci splňují náročné 
požadavky Evropské unie a nařízení vlády  
č. 229/2007 o ukazatelích a hodnotách pří-
pustného znečištění povrchových a odpad-
ních vod. Za evropské peníze byla zrekon-
struována čistírna odpadních vod v Hulíně, 
Chropyni a v obci Bezměrov jsme zajistili 
podchycení výustí výtlakem na ČOV Postoup-
ky. Na veřejnou kanalizaci je tak už napoje-
no 90 tisíc obyvatel a provozujeme 335 km 
kanalizačních sítí. Nezapomněli jsme také na 
přípravu projektů pro podání žádostí o dotace 
z dotačních titulů poskytujících finanční pro-
středky z Evropské unie nebo z Ministerstva 
zemědělství ČR. Dokázali jsme zajistit čer-
pání prostředků z Ministerstva zemědělství 
ČR. Jedná se o investiční akci „Zkapacitně-
ní prameniště a zvýšení jakosti pitné vody  
z prameniště Hulín včetně přivaděče surové 
vody na úpravnu vod“, která může zajistit až 
100 l/s surové pitné vody z prameniště Hulín 
na Úpravnu vody v Kroměříži. Začali jsme pl-
nit „Strategický plán výstavby malých ČOV“  
v působnosti akciové společnosti a to v ob-
cích, kde naše společnost vlastní a provozuje 
převážnou část kanalizační sítě. Strategický 
plán zahrnuje výstavbu 21 malých čistíren 
odpadních vod. Odhadované náklady na cel-
kovou jejich výstavbu činí 699 mil. korun. 
Stavba čistírny byla zahájena v Počenicích, 
dále budou zahájeny výstavby nových čis-
tíren v Hlinsku pod Hostýnem, ve Střílkách  
a v Podhradní Lhotě bude odkanalizovaná 
obec Prusinovice podchycením výustí výtla-
kem do obce Tučapy. 

Pokračovali jsme v nepřetržité a náročné 
práci naplňující naše základní poslání a to 
je výroba a dodávka pitné vody odběratelům  
a odvádění a čištění odpadních vod. Nemů-
žeme také nepřipomenout uzavřenou dohodu 
mezi akcionáři společnosti. Ta se stala jed-
ním z nejlepších kroků, které město Kromě-

říž a jeho zastupitelé udělali pro společnost 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s a jeho 
zaměstnance. Tímto krokem byly ukončeny 
všechny útrapy nejen na valných hromadách 
spojených s prodejem komukoliv nebo ovlád-
nutím vodárny přes různě nevýhodné dohody. 
Naše společnost, právě kvůli pevnému posto-
ji zejména města Kroměříže, Morkovic, obcí 
Dřínovu a Zborovic a dalších obcí zachova-
la svoji vlastnickou strukturu a tím zároveň 
splnila i náročné podmínky pro získání dotací  
z evropských fondů v maximálních částkách. 
Bez této podpory bychom neobdrželi dotace 
z programu podpory Operačního programu 
životní prostředí EU a ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR

Jsme klasickým přirozeným monopolem, kte-
rý musí nést odpovědnost za to, že všechny 
systémy zásobování, odvádění a čistění vod 
musí fungovat i v mimořádných situacích. 
Je to velký závazek, z něhož vyplývá potřeba 
vysoce profesionálního přístupu členů před-
stavenstva, dozorčí rady, ale především i ma-
nagementu společnosti. Společnost se může 
více než kdykoli předtím spolehnout na pro-
fesionalitu a odbornost všech svých zaměst-
nanců. To je její důležitou silnou stránkou, 
kterou hodláme nadále rozvíjet. Podnikáme 
celou řadu kroků, abychom si dokázali udržet 
stávající talentované zaměstnance, spolupra-
cujeme s učňovským školstvím v Kroměříži, 
umožňujeme učňům odbornou praxi v naší 
společnosti. Spolupracujeme se zaměstnanci 
společnosti na jejich profesním rozvoji a na-
bízíme na základě výběrového řízení pracov-
ní příležitosti ve společnosti podle pravidel  
z uzavřené Kolektivní smlouvy.

Vážení zaměstnanci, závěrem mi ještě do-
volte, abych Vám všem vyslovil poděkování 
za Vaše úsilí, iniciativu a zodpovědnost, se 
kterou jste přistupovali a přistupujete k ne-
lehkým úkolům a podíleli se tak na dosažení 
příznivých výsledků společnosti.
            

Ing. Lejsal Ladislav
předseda představenstva    
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Mimořádná událost  
na pramenisťi Hulín
Jako odměnu za velkou modernizaci prame-
niště v Hulíně nás odměnil neznámý pachatel, 
který do dvou vrtů nalil olejovitou tekutinu. 
Představenstvo společnosti vypsalo odměnu 
ve výši 30 000,- Kč za poskytnutí informa-
cí Policii ČR, na linku 158, které povedou  
k usvědčení pachatele trestného činu. Tento 
čin se mohl stát ze čtvrtka 1.3. na pátek 2.3. 
2018 v jímacím území Hulín, kde neznámý 
pachatel neoprávněně vstoupil přes oplocení 
do jímacího území Hulín. Následně se pokusil 

prorazit do poklopu nad vrtem otvor. To se mu 
nepodařilo, proto poškodil dvě větrací šachty 
u montážních vstupů do podzemní komory 
vrtu S7 a S8 a prostřednictvím hadice nalil 
přímo do dvou vrtů velké množství olejovité 
látky. V současné době specializovaná firma 
GEOtest Brno dokončila sanaci dotčených 
vrtů. Nebylo laboratorně potvrzeno, že došlo 
ke kontaminaci 500 m3 akumulace na čerpa-
cí stanici v Hulíně. 

Průběžně jsou odebírány vzorky surové vody 
naší akreditovanou laboratoří a společností 
GEOtest Brno. Předpoklad dokončení prací je 
do dvou měsíců. Škoda se bude pohybovat 
kolem 500 tis. korun. Žádné informace od Po-
licie ČR k dnešnímu dni nemáme. 

Ing.Ladislav Lejsal
předseda představenstva, ředitel společnosti

Bezpečnostní opatření  
na jímacím území v Hulíně
Po napadení dvou vrtů na prameništi v Hulíně 
bylo neprodleně zahájeno řešení bezpečnost-
ních opatření na tomto jímacím území. 

Na veškerých pozorovacích vrtech byl pro-
veden technický zásah ve smyslu mechanic-
kého zabezpečení. V současné době jsou již 
všechny pozorovací vrty a aktivní vrty, z nichž 
je surová voda čerpána, zabezpečeny proti 
vniknutí. (Nutno podotknout, že v současné 

době jsou již zabezpečeny i vrty na ostatních 
prameništích VaK Kroměříž, a.s.)

Stavební firma provádí demontáž původní-
ho starého oplocení na prameništi v Hulíně, 
které dočasně přemisťuje cca 5 metrů smě-
rem k vnitřní části pozemku - k vrtům, kvůli 
stálému zajištění prameniště. Následně bude 
pozemek oplocen novým pozinkovaným ple-
tivem s ostnatým drátem ve třech úrovních 

 v původní trase, a poté bude staré pletivo od-
straněno. Dále specializovaná firma provádí 
osazení kamerového systému na celém úze-
mí prameniště v Hulíně.Také Policie ČR vyšla 
vstříc naší společnosti ve smyslu častějších 
namátkových kontrol této lokality. 

Nezbývá než doufat, že všechna tato opatření 
odradí případného dalšího nezvaného hosta. 

Ing. Igor Hýbner
vedoucí střediska úpravy a jímání vod
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Nové tváře ve Vaku
V rámci této rubriky Vám představujeme nové kolegy, které můžete potkávat ve Vaku a kteří se staly členy týmu společnosti Vodovody a kanali-
zace Kroměříž, a.s.
Všem děkuji za poskytnutí rozhovoru a přeji, aby se jim dařilo ve všech směrech.

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ

Deneš Roman 
pozice: strojník ČOV Zdounky / nástup: listopad 2017

Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Získání nové zkušenosti spojenou se změnou 
profese.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a  - na jaké pozi-
ci. / Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Pracoval jsem jako zámečník v několika fir-
mách, ale i soukromě. 

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Dobrý pracovní kolektiv a výdělek.

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená?
Když je člověk úspěšný, je šťastný.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti,  
zájmy…čemu se věnujete po práci.
Jsem svobodný a bezdětný.
6.Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní…
Raději nic neplánuji.

Máte své životní krédo/motto, kterým se 
řídíte?
Zdraví a přátelé.

Oblíbená kniha: Nemám
Oblíbená hudba/kapela: Rock, metal
Oblíbený nápoj/jídlo: Guláš, pivo 
Vysněná destinace pro dovolenou: Nemám 
Z čeho máte radost: Když se všechno daří
Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím ži-
votě: Tím, kým jsem
Co se Vám vybaví, když Vám pípne/zazvoní 
telefon: O tom nepřemýšlím

Juřenová Veronika 
pozice: účetní-finanční útvar / nástup: listopad 2017

Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Vždy jsem si přála pracovat jen pro jednu 
společnost, jelikož jsem působila v účetní 
kanceláři, kde jsem zpracovávala účetnictví 
pro více klientů současně. A když jsem se 
po dlouhých letech rozhodla pro změnu, tak 
jsem narazila na inzerát firmy VaK na pozi-
ci, která mě lákala a tak jsem zkusila štěstí  
a vyšlo to.
Jsem ráda, že můžu pracovat ve stabilním  
a příjemném prostředí.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a  - na jaké pozi-
ci. / Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Po ukončení střední školy jsem nastoupila 
do účetní kanceláře kde jsem pracovala jako 
všeobecná a mzdová účetní 18 let.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?

Pohodový kolektiv, vzájemná spolupráce na 
pracovišti

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená?
Pro mě hlavně spokojená rodina.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci
Jsem z Kroměříže, věk 38 let, 2 děti 10 a 8 
let. Zájmy hlavně práce na zahrádce. Sport-
-pasivně s dětmi jako fanoušek HK Kroměříž  
a Berani Zlín.

Jaké máte plány do budoucna? Osobní/pra-
covní…
Raději neplánuji, řeším to co zrovna je, proto-
že člověk míní-život mění.

Oblíbená kniha: detektivky
Oblíbená hudba/kapela: nemám
Oblíbený nápoj/jídlo: všechno 
Vysněná destinace pro dovolenou: ČR

Z čeho máte radost: když jsou lidé kolem mě 
spokojení
Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím 
životě: kočkou
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Lejsal Martin 
pozice: řidič-vzorkař – laboratoř PV / nástup: říjen 2017

Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Do společnosti VaK a.s. jsem se přihlásil, 
protože mě zaujala pracovní nabídka na po-
zici řidič-vzorkař. Z důvodu touhy po změně 
zaměstnání a příležitosti pracovat pouze  
v jednosměnném provozu. Společnost mě 
mile překvapila svým kladným přístupem  
k zaměstnancům. I kolektiv, ve kterém pra-
cuji, je výborný.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a  - na jaké pozici. 
/ Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Působil jsem 15 let v potravinářské firmě na 
pozici dispečera dopravy, a pracoval jsem ve 
třísměnném provozu. 

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Nejdůležitější v mém zaměstnání pro mě je, 
abych vždy svědomitě plnil své povinnosti  
a jistota stabilní práce.

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená?
Úspěch je pro mě má spokojená rodina  
a zdraví.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci
Ve svém volném čase čtu válečnou beletrii, 
rád poslouchám rockovou hudbu a sleduji 
sportovní přenosy. Ve volných chvílích se vě-
nuji svým dvěma synům a manželce.

Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Do společnosti Vak Kroměříž, a.s. jsem se při-
hlásil, protože jsem hledal stabilní zaměstná-
ní v místě svého bydliště. Dojmy po „rozkou-
kání“ jsou pozitivní.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a  - na jaké pozi-
ci. / Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Před nástupem do společnosti Vak Kroměříž, 
a.s. jsem pracoval více než 20 let u soukromé 
firmy jako stavební zámečník a montér oce-
lových konstrukcí

Nepraš Martin
pozice: provozní montér vodovodů Kroměříž / nástup: listopad 2017

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
V zaměstnání je pro mě důležité dobré pra-
covní podmínky a přátelský kolektiv.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci
Jsem ženatý, mám 2 děti, dceru a syna. Moje 
zájmy jsou včelaření, myslivost a sportovní 
broková střelba.

Oblíbená kniha: Egypťan Sinuhet
Oblíbená hudba/kapela: Pink Floyd
Oblíbený nápoj/jídlo: kančí guláš

Niklová Silvie 
pozice: laborantka – laboratoř PV / nástup: únor 2018

Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Na výběrové řízení do společnosti VaK Kro-
měříž jsem se přihlásila na základě rozpadu 
firmy, ve které jsem pracovala skoro 25 let  
a hledala jsem místo v zavedené a stabilní 
firmě. Prvotní dojmy jsou velmi pozitivní, je tu 
příjemný a milý kolektiv i pracovní prostředí.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a  - na jaké pozici. 

/ Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Vystudovala jsem SPŠ chemickou ve Zlíně  
a po maturitě jsem nastoupila do chemické 
laboratoře v Holešově.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
V zaměstnání jsou pro mě nejdůležitější pra-
covní podmínky a příjemní a spolehlivý spolu-
pracovníci, které jsem doufám našla.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, 
zájmy…čemu se věnujete po práci
Jsem šťastně vdaná a mám jednoho syna. 
Nejvíce času věnuji rodině a chůzi.

Máte své životní krédo/motto, kterým se 
řídíte?
Mým motem je „Co Tě nezabije, to Tě posílí.“
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Zpráva z útvaru doprava
Vážení čtenáři,
na začátku letošního roku rozhodlo vedení 
společnosti, na základě potřeby nakládky  
a odvozu odvodněného stabilizovaného čis-
tírenského kalu z našich čistíren odpadních 
vod, o nákupu teleskopického čelního nakla-
dače. Bylo vypsáno výběrové řízení, do které-
ho byly přesně uvedeny technické parametry 
na požadovaný čelní nakladač. Výběrové ří-
zení vyhrála firma NET, spol. s r. o. s čelním 
nakladačem za částku 1.548.600,-Kč. A tak 
máme nový červený čelní nakladač znač-
ky MANITOU  MLT 732 francouzské výroby, 
který je nejběžnější v české republice. V čí-
selném označení typu stroje je zakódováno,  
že nakladač zvedne do výšky 7 metrů náklad 
o hmotnosti 3,2 tuny. Má moderní odhlučně-
nou kabinu s klimatizací, která je vybavena 
výškově nastavitelným sedadlem se vzdu-
chovým odpružením. S nakladačem byla do-
dána velkoobjemová lžíce a paletizační vidle.

Čelní nakladač převzal a vzorně se o něj stará 
p. Petr Šiška. V současnosti již pravidelně na-
kládá na ČOV Kroměříž a ČOV Holešov.

Miloš Vysloužil
Vedoucí útvaru doprava a správa budov

Den otevřených dveří na ČOV Holešov
Jak se tomu už stalo každoroční tradicí, tak 
i letos se u příležitosti dne vody otevřely 
24.3.2018 brány ČOV Holešov pro širokou 
veřejnost, aby naši zvídaví spoluobčané mohli 
nakouknout pod pokličku a omrknout, jak se 
to u nás vaří. A jak už se tomu rovněž stá-
vá tradicí, byť toto ovlivnit nijak nemůžeme,  
i počasí nám tento rok přálo a byl krásný slu-
nečný den. Není proto divu, že již po otevření 
bran se začali scházet první návštěvníci. 

Než jsme vyrazili do terénu, nejmladší osa-
zenstvo se chopilo pastelek a výtvarně se 
nám vyřádilo. Po prohlídce čistírny již jako 
obvykle byli dospělí návštěvníci překvapeni, 
jak je čistírna veliká a komplikovaná a odchá-
zeli s pocitem, že si zase o kousek rozšířili 
své obzory. 

Jsem přesvědčen, že pokud jejich pohled na 
společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. byl jako na vydřiduchy, kteří už nevědí, 
jak by se na lidech obohatili, po návštěvě dne 
otevřených dveří na ČOV Holešov tento postoj 
přehodnotili, protože se na vlastní oči mohli 
přesvědčit, že voda z kanalizace jen tak sama 

nikam neodteče a jen tak sama se nevyčistí, 
aby ji bylo možné vypustit zpět do řeky Rusa-
vy. Pochopili, že dodržet povolené limity pro 
vypouštění odpadních vod, které se neustá-
le zpřísňují, stojí nemalé úsilí zaměstnanců  
a nemalé finanční prostředky společnosti. 

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov          
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Den otevřených dveří  
na ČOV Kroměříž
U příležitosti Dne vody byla v sobotu 24. břez-
na naší společností Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. již tradičně uspořádána akce 
„Den otevřených dveří“. Jedním z vybraných 
pracovišť, kde se mohli občané seznámit  
s problematikou vodního hospodářství, byla 
čistírna odpadních vod v Kroměříži. 
Díky kvalitní propagaci akce a v nemalé míře 
i příznivému počasí přicházeli od 9 hodin zá-
jemci o prohlídku jednotlivě i ve skupinách, 
rodiče s dětmi i starší občané. Prohlídku  
a výklad zajišťovali mistr ČOV a technoložka 
OV p. Mozolová. Mohu říci, že po dobu trvání 
celé akce jsme byli plně vytíženi, což může 
dosvědčit i Tomáš Mozola, který přijel na pro-
hlídku se svými dětmi a „brigádně“ vypomohl 
v odborném výkladu. Délka prohlídky s vý-

kladem trvala asi 45 min, záleželo na zájmu  
a pozornosti návštěvníků. Většina z nich byla 
překvapena rozsáhlým areálem, složitostí 
čistícího procesu a náročným technickým 
zařízením. 
Velký zájem dětí i dospělých byl o optický 
mikroskop, kde mohli sledovat pohyb živých 
mikroorganizmů.  Některé děti nám své do-
jmy sdělily na obrázcích, které nám nechaly 
na památku, za což byly odměněny drobnými 
dárečky.
Věřím, že většina návštěvníků byla spoko-
jena s průběhem akce, a jsem přesvědčen,  
že přispěla k šíření dobrého jména naší spo-
lečnosti.

Stratil Otakar
mistr ČOV Kroměříž

Světový den vody 2018
Pro řadu občanů a obecně pro společnost, ve 
které žijeme, je snadná dostupnost kvalitní 
pitné vody samozřejmostí. Teprve v okamži-
ku, kdy dodávka pitné vody je přerušena, si 
uvědomíme, jak důležitá je pro náš každo-
denní život. Mít kvalitní pitnou vodu v ko-
houtku však není jednoduchá věc. Nejprve je 
třeba surovou podzemní vodu jímat ve vrtech 
v jímacích územích a dále ji přes čerpací sta-
nice kilometry potrubí dopravit na centrální 
úpravnu vody. Zde ji technologicky upravit – 
ozonizací, sedimentací, filtrací, provzdušně-
ním a hygienizací. Pak teprve se ze surové 
vody stane pitná voda. Tuto pitnou vodu dále 
přes výtlačné řády a vodojemy dostáváme do 
přiváděcích řádů, z nich do vodovodů a pak 

přes přípojky vody do jednotlivých domác-
ností a průmyslových podniků. Z tohoto výčtu 
je vidět, že se nejedná o jednoduchou věc.  
A to je jen polovina celého procesu. Po použití 
v domácnostech a průmyslu se z pitné vody 
stane voda odpadní, která spolu s dešťovými 
vodami se přes kanalizační přípojky a kana-
lizační vpustě dostane do veřejné kanalizace  
a odtud je přečerpávána na čistírny odpad-
ních vod. Zde je odpadní voda technologický-
mi a biologickým procesy vyčištěna a odve-
dena do vodního toku. 
Z tohoto pohledu je zcela nepochopitelné,  
že jsou v našem okolí lidé, kteří neváha-
jí ohrozit životy a zdraví mnoha lidí tím, že 
kriminálním způsobem napadnou jímací vrty 

podzemní vody, tak jak již bylo zmíněno na 
jímacím území v Hulíně.  Voda utváří naši 
kulturu a náš život. Jedině důslednou osvě-
tou o důležitosti zachování a udržení přístupu  
k pitné vodě, můžeme vodu uchránit. Je to 
záležitost vysoké priority. Vždyť pitná voda je 
již nyní strategickou surovinou. 
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. si každoročně s příchodem jara připomí-
ná „Světový den vody“. Tento den se slaví 
již od roku 1993. Jeho hlavním posláním je 
připomenout všem význam vody a potřebu 
ochrany vodních zdrojů. Proto Valné shromáž-
dění OSN vyhlásilo 22. březen každoročním 
Světovým dnem vody (World Water Day).  Pro 
naši veřejnost je to příležitost k seznámení 
se s problematikou zásobování pitnou vodou 
a čištění odpadních vod a ochrana vodních 
zdrojů. Tato zdánlivá samozřejmost je výsled-
kem práce zaměstnanců akciové společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž. 
Proto naše společnost pravidelně organizuje 
dny otevřených dveří, aby veřejnost přímo 
na místě samém viděla, jak je náročné vodu 
upravit a dodat do domácnosti, na čistírnách 
odpadních vod vyčistit a poslat zpět do vod-
ních toků. 
Již tradiční „Den otevřených dveří“ se usku-
tečnil v sobotu 24. března 2018 od 9,00 do 
12,00 hodin. Tento den bylo pro veřejnost 
zpřístupněna Úpravna vody v Kroměříži, čis-
tírna odpadních vod v Kroměříži a čistírna 
odpadních vod v Holešově. Účast byla velká.

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

Na Úpravnu vody zavítala Viktorka Skopalová
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Rozhodující investice a opravy  
v roce 2018
I v letošním roce bude naše společnost inves-
tovat do oprav a rekonstrukcí vodovodních 
řadů a kanalizačních stok. Pro rok 2018 hodlá 
společnost investovat necelých 65 mil. Kč do 
oprav, z těch největších můžeme vypíchnout 
Opravu vodojemu Barbořina ( cca 9 mil. Kč), 
Opravu vodovodu Bystřice pod Hostýnem, ul. 

Mlýnská (necelé 3 mil. Kč),  Opravu vodovodu 
ul. Vodní, Kroměříž (cca 2,5 mil. Kč), Opravu 
ČS na ČOV Holešov (cca 9,4 mil. Kč), Opravu 
kanalizace ul. Vodní, Kroměříž (cca 4,2 mil. 
Kč) a opravu kanalizace ul. Sokolská, Holešov 
(přes 3 mil. Kč). Mezi nejvýznamnější akce  

v investicích patří Oprava šnekové ČS – ČOV 
Holešov (přes 7,5 mil. Kč) a dodatečné za-
bezpečení jímáních území Vak Kroměříž, a.s. 
(přes 5,5  mil. Kč).

Ing.Ladislav Lejsal
předseda představenstva

KČS Podstávek Hulín – oprava 
technologického zařízení
V měsíci březnu byla na KČS Podstávek  
v Hulíně provedena velmi důležitá oprava 
technologického zařízení. Jednalo se o do-
plnění třech kusů uzávěrů do nerezového 
výtlačného potrubí DN400 od dešťových čer-
padel. 
Tyto uzávěry zabrání při případných po-
ruchách, netěsnostech zpětných klapek náto-
ku vod z řeky Rusavy do kanalizační čerpací 
stanice, protože výtlačné potrubí od čerpadel 
je trvale pod hladinou řeky. 

K zajištění potřebné opravy bylo nutné požá-
dat o snížení hladiny řeky po dobu třech dní 
u správce toku a zajistit, aby nedošlo k zpět-
nému  nátoku vody do potrubí z řeky Rusavy.   
Doplnění uzávěrů provedla firma Wambex 
s.r.o. Hranice v ceně 450.840,-  Kč bez DPH.  

Hrudík Libor
mistr ČOV Kroměřížsko
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Jaro nebo léto…já už nevím
Jsem ráda, že Vás mohu opět pozdravit z vo-
dárenského zpravodaje. 

Sluníčko mě pěkně prohřívá a já se na Vás 
všechny usmívám a mávám Vám z Bystřice 
pod Hostýnem.

Zima uběhla za kopečky velice rychle a já se 
tímto loučím s ní i s jedním strojníkem, pa-
nem Jiřím Horákem, který odešel do starob-
ního důchodu. 15 let se o mě dobře staral. 
Co bylo potřeba opravil, vyměnil, svařil atd. 
Teď už jen na něj vzpomínám a čekám, kdy se 
na mě opět přijde podívat. Místo něj nastoupil 
nový zaměstnanec, p. Hynek Brhel, kterého 
zatím poznávám a hledám si cestu k němu, 
aby mě měl taky rád a byl z něho strojník, 
který se o mě bude starat, jak pan Horák, 
nebo ještě lépe. Já mu věřím.

Letos mi plánují opravit usazovací nádrž – 
ovládací skříň a odtah plovoucích nečistot. 
Dále musím vzpomenout, že mám uložiště 
sypkých materiálů, které se na mě směje za 
dosazovákem. Opraví mi střechu na budově 
a další opravy strojů a zařízení. Já jim za to 
děkuji a mám je za to ráda.

Nejvíce mě tíží kaly, mám jich plno, nevím, 
kde se vzaly, tu se objevily, asi jsem byla 
moc aktivní, že jsem jich tolik vyprodukovala. 

Nedokážu je všechny zpracovat, tak je musí 
odvážet k mé kolegyni do Holešova, která mi  
s tím zpracováním pomáhá, a já ji za to dě-
kuji.

Loučím se se všemi čtenáři toho to zpravo-
daje, vaše ČOVKA z Bystřice pod Hostýnem.

Václav Přivřel
mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem

Oprava vodovodu Hulín, ul. Kostelní
Na základě výběrového řízení, které vyhrála 
stavební firma ROVINA stavební a.s., byly dne 
4.4.2018 zahájeny práce na opravě vodovodu 
v ulici Kostelní v Hulíně.
Předmětná část vodovodního řadu A22 byla  
z hrdlové šedé litiny profilu DN100 a v po-
slední době jsme na ní evidovali zvýšené 
množství poruch.
Oprava začínala na ulici Poštovní, napojením 
na řad A15, dále pak řízeným protlakem pod 
silnicí I/55 (ul.Poštovní) a na ulici Kostelní, 
kde opravy probíhaly otevřeným výkopem.
Délka opravy vodovodu byla 180 bm za cenu 
2.018.755,- bez DPH.
Ulice Kostelní je velmi frekventovanou uli-
cí pro chodce, která spojuje centrum města  
a sídliště Družba. I přes nezodpovědnost  

a neukázněnost některých Hulínských ob-
čanů, jsme zvládli stavbu ukončit o 2 týdny 
dříve dne 11.05.2018.

Romana Bartolšicová 
technický zaměstnanec TPÚ

Rozloučení s Jiřím Horákem
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Setkání s bývalými vodaři v Kroměříži
S bývalými zaměstnanci akciové společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. se v naší 
společnosti potkáváme jednou za dva roky již 
celou řadu let. Letošní setkání, které se kona-
lo v dubnu, bylo v pořadí už šesté za dobu mé 
působnosti v pozici ředitele společnosti.

Celkem bylo odesláno 180 pozvánek a po-
zvání vedení společnosti přijalo třiapadesát 
účastníků. Účastníci byli přivítání v sále Ho-
telové školy, v učilišti Pavlákova v Kroměříži 

a krátce byli informováni o dění společnosti 
za poslední dva roky. Po přivítání následoval 
pozdní oběd. Při odpolední kávičce dostali 
všichni prostor ke vzájemnému povídání. 

Já na našich bývalých vodařích obdivuji, jak 
velmi si umí těchto společných chvil vážit 
a mnohdy lituji, že toto ne vždy platí o na-
šich současných zaměstnancích. Doufám, že 
mohu hovořit i za své kolegy, kteří se setkání 
zúčastnili, když řeknu, že i to letošní proběh-

lo ve velmi příjemném a přátelském duchu  
a společně se budeme těšit na další setkání 
v roce 2020.

Vždy je nutné s úctou vzpomenout na za-
městnance minulé, kteří zasvětili svá nejlepší 
léta hledání a dobývání vody a její dodávku 
do domácností a firem, včetně odkanalizování  
a čištění v bývalém okrese Kroměříž.                                                                                                  

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva
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Vodárenský dětský den 2018
Rok se s rokem sešel…..od brzkého sobot-
ního rána 2.6.2018 se to na Úpravně vody  
v Kroměříži hemžilo modrými tričky organizá-
torů a dokončovaly se přípravy na již 4.roč-
ník Vodárenského dětského dne. Tuto akci 
pořádá společnost Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. a i letošní ročník proběhl ve 
znamení hojné účasti malých i dospělých, 
sluníčka i malé dešťové přeháňky, pohody  
a soutěží s vodní tématikou.

Už půl hodiny před začátkem akce čekali ne-
trpěliví zájemci, až se otevře brána. V 10,00 
hodin se brána otevřela a nejen malí návštěv-
níci se vrhli na soutěže, tanečky a písničky. 

Jak už je tradicí, na venkovním prostranství 
úpravny vody bylo připraveno několik atrakcí, 
jako kolotoč, skákací hrad, malování a tetová-
ní na obličej, možnost projížďky kočárem ta-

ženého koňmi, nebo projížďka přímo na koni. 
O tyto atrakce, prohlídku vodárenské techni-
ky a prohlídku vnitřních prostor úpravny vody 
je každoročně velký zájem. Hudebním zpes-
třením byl písničkový program „Hrajeme se  
s Emily“, při kterém si mohli všichni zano-
tovat písničky nebo si zatančit. Fontánka na 
travnatém paloučku, byla i v letošním parném 
dni velkým lákadlem. A když se nad úpravnou 
vody objevil velký černý mrak a začalo pršet, 
vůbec to nevadilo. Na chvíli se všichni scho-
vali pod připravený altán, vzduch se ochladil 
a po přeháňce začalo všechno znovu.

Smyslem akce je seznámení malých i velkých 
návštěvníků s problematikou výroby pitné 
vody s použitím nejmodernější technologie. 
Animovaný film „O kapičce vody“, který moh-
li všichni zhlédnout, popisuje volnu formou 
putování vody až do vodovodního kohoutku.

Na závěr bych ráda poděkovala všem 
návštěvníkům za zájem a účast na naši 
již tradiční akci. Každoročně zvyšující 
se návštěvnost nás moc těší. Velké díky 
patří vedení společnosti a všem členům 
organizačního týmu z řad zaměstnanců 
i majitelům atrakcí a doprovodných pro-
gramů, bez kterých by celá akce nemohla 
proběhnout. 

Organizačnímu týmu, který bude připra-
vovat další ročníky, přeji hojnou účast 
návštěvníků, stejně příznivou náklonnost 
vedení společnosti k uskutečnění akce  
a přívětivé počasí.

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ



13



Vodník 1/07/2018

14



15

Kontrolní odběry odpadní vody
Uběhly již dva roky od akce konané na ČOV  
Kroměříž a naše vzorkovací skupina se opět 
zúčastnila kontrolních odběrů odpadních 
vod pořádaných společností CSlab Praha. 
Tentokrát byla organizací akce ve dnech  
5.-6. června pověřena ČOV Opava. Vzorkovací 
skupina ve složení: Jana Kroutilíková a Mar-
tin Lejsal naši laboratoř vzorně reprezentovali  
a při zkoušení jak z teoretických znalostí,  
tak z praktického provedení odběrů dosáh-
li na známku výbornou. A jen pro představu 
jak vypadá jiná ČOV pár foto.

 Ing.  Marie Chudárková
Vedoucí provozu laboratoří
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Malí vodníčci
Ahoj všichni….
Říkaly tety z VAKu, že Vám to mám říct, ať se 
prý ví……a mí rodiče s tím souhlasili….
Jmenuji se Davídek Caha a narodil jsem se 
2. ledna 2018 po páté hodině ranní svým 
rodičům Lence a Martinovi. No, narodil, on 
si mě totiž můj taťka odrodil sám, po cestě 
do porodnice. Jel jak o život, nechápu proč, 
prostě jak Fitipaldi. Ve Zlíně na Vysoké Mezi 
jsem si řekl : “A dost! Chci ven! A hned…!“ 

Šťastný táta Skopal David 
se synem Davídkem

Váš Davídek Caha s tetou Monikou Kudlovou

A tak jsem spatřil světlo světa v celé své krá-
se 3960 g a 52 cm v našem autě. Mamka  
s taťkou byli moc stateční a musím Vám říct, 
že i dost vyjevení……Já jim to jejich dob-
rodružství oplácím tím, že jen spím a jím.  
A navíc mám bezva chůvičku – sestřičku 
Amálku…….
Kdybyste někdy někdo potřebovali poradit, 
obraťte se na taťku, on totiž neumí jen vymě-
ňovat vodoměry a řídit velká auta….

S radostí oznamuji, že nám do rodiny přibyl 
zdravý syn Davídek. Narodil se ve zlínské po-
rodnici dopoledne, měl 51 cm a vážil 4 kg.

Malí vodníčci
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Rekonstrukce autobusového terminálu  
v Holešově
Město Holešov v letošním roce přichystalo 
kompletní rekonstrukci autobusového ter-
minálu. V rámci této rekonstrukce jsme se 
rozhodli vyměnit veškeré stávající armatury, 
které byly touto stavbou dotčeny, a které již 
měly tzv. doslouženo. Jednalo se o kompletní 
výměnu 2 ks zemních hydrantů včetně před-
řazených uzávěrů a 2 ks sekčních uzávěrů. 
Vzhledem k velkému pohybu techniky a pro-
váděných zemních prací na staveništi, byla 
celá akce rozdělena do 14 dnů. 
Další akcí, která je v tomto roce v Holešově 
připravena, je vybudování okružní křižovatky 
u gymnázia, kde společnost provede přeložky 
vodovodních řadů v hodnotě cca 550 tis Kč.

Radek Šidla
Vodovody Holešov

Valná hromada ukončila hospodářský  
rok 2017  
Dne 23. května 2018 se konala v Muzeu Kro-
měřížska řádná valná hromada společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. s tímto 
programem:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
5. Návrh na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na
 rozdělení zisku za rok 2017, k návrhu na stanovení podílu na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí 
 rady za rok 2017
7. Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výplaty podílu akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady
 za rok 2017 
8. Volba člena představenstva
9. Závěr
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Vodohospodářská stavba roku 2017  
a Stavba roku Zlínského Kraje
V rámci slavnostního setkání vodohospodářů 
při příležitosti Světového dne vody byly vyhlá-
šeny výsledky Vodohospodářské stavby roku 
2017. V kategorii „Stavby pro zásobování 
pitnou vodou, stavba realizovaná na území 
ČR vyhrála zvláštní cenu významná stavba 
naší společnosti, která byla dotovaná z Mini-
sterstva zemědělství ČR pod názvem „ Zka-
pacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné 
vody z prameniště Hulín četně přivaděče su-
rové vody na úpravnu vod“. Stavba vyhrála z  
9 nominovaných staveb z celé České repub-
liky. Cenu přebíral předseda představenstva 
Ing. Ladislav Lejsal a výrobně technický ná-
městek Ing. Petr Vedra. 

Dne 17.5.2018 od 18:00 v Kongresovém  
a kulturním centru Otrokovická Beseda v Ot-
rokovicích, se uskutečnilo slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže Stavba roku Zlínského 
Kraje. I zde první cenu vyhrála naše společ-
nost se stejnou stavbou. 

Jednalo se především o výměnu výtlačné-
ho řádu ve stávající trase a niveletě, obno-
vu stávajících objektů a vystrojení v jímacím 
území Hulín. V projektu bylo použito celkem 
7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 
300 z produkce Wavin Ekoplastik, které bylo 
rozděleno celkem do 54 úseků. Celá stavba 
řešila rekonstrukci a zkapacitnění stávajícího 
prameniště v Hulíně až na kapacitu 100 l.s-1, 
včetně dopravy surové vody na úpravnu vody 
Kroměříž.  Tím se výrazně zvýšila provozní 
zabezpečenost Kroměřížska, zejména při ře-
šení krizových stavů, při ohrožení některého 
ze zdrojů pitné vody a to nejen vlivem sucha, 
ale naopak i z hlediska nebezpečí povodní. 
Současně také díky obnově nového přivaděče 
surové vody a celkové rekonstrukci jímacího 
území a čerpací stanice v Hulíně, došlo ke 
zvýšení jakosti surové vody z prameniště na 
úpravnu vody a výrazně se snížilo riziko vel-
kého poklesu hladin podzemní vody v našich 
dalších zdrojích. 

Ing.Ladislav lejsal
předseda představenstva, ředitel společnosti
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Zásobování pitnou vodou ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.
Vlna veder v kombinaci s dlouhodobým ne-
dostatkem srážek vyvolává v poslední době 
celou řadu otázek v souvislosti se zásobová-
ním pitnou vodou, kterou zásobujeme celý 
okres Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy 
cca 100 000 obyvatel. Převážná část výroby 
pitné vody je zabezpečována centrální Úprav-
nou pitné vody v Kroměříži. Naše společnost 
má i v dnešní situaci dostatečnou kapacitu 
kvalitní podzemní vody i s poměrně značnou 
rezervou danou velikostí, hydrogeologickou 
skladbou a polohou hlavních jímacích území. 
Tím je vytvořen klíčový předpoklad pro ply-
nulou dodávku kvalitní pitné vody pro celé 

zásobované území. Pouze u místních lokál-
ních vodovodů mohou při dalším pokračování 
sucha nastat komplikace s dodávkou, které 
však vzhledem k vysoké kapacitě hlavních 
jímacích území, malé potřebě vody místních 
vodovodů a především díky výborně fungující 
Úpravně vody v Kroměříži jsme schopni po-
krýt náhradním způsobem – dovážkou vody 
do lokálních vodojemů. Z tohoto pohledu se 
jeví jako nesmírně důležitá péče o stávající 
vodní zdroje podzemní vody a jejich striktní 
ochrana, které je ve VaK Kroměříž, a.s. věno-
vána velká pozornost.

Ing.Ladislav Lejsal
předseda představenstva, ředitel společnosti

Vzpomínka
Dne 11.května 2018 tomu byl rok, kdy nás 
navždy opustil náš kamarád a kolega, pan 
MILAN FRYJE.
Vzpomeňte prosím, byť jen krátkou myšlen-
kou……. „STRÝCU, NEZAPOMENEME!!!“

Pan Milan Fryje celou svou profesní kariéru 
zasvětil splečnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, pro kterou se vyučil a strávil v ní 
35 let.

Radek Šidla
mistr vodovodů Holešov

V souladu s nařízením Evropského parlamen-
tu a Rady EU 2016/679 (GDPR) zaměstnanec 
souhlasí se zpracováním osobních údajů  
ve zpravodaji VODNÍK společnosti Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s. v rozsahu: jméno, 
příjmení, pracovní zařazení, životní nebo pra-
covní výročí, měsíc životního nebo pracovní-
ho výročí, měsíc odchodu do starobního nebo 
invalidního důchodu III.stupně, poskytnutí 
rozhovoru (vč. fotografie). Souhlas je udělen 
po dobu trvání pracovního poměru zaměst-
nance.



Vodník 
Vedení společnosti  

přeje všem zaměstnancům
 krásné léto 

a příjemnou dovolenou


