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Představenstvo akciové společnosti  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

IČ 49451871,
se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 
která proběhne 23. dubna 2013 od 9,00 hodin 

v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž

Program jednání :
1.   Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2.   Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
3.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti  a  stavu  majetku společnosti za 
      rok 2012
4.   Návrh na rozdělení zisku za rok 2012
5.   Návrh výplaty dividend
6.   Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2012 včetně    
      stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012 
7.   Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku včetně výplaty dividendy
8.   Určení auditora pro účetní závěrku pro účetní období roku 2013 a 2014 
9.   Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Řádné valné hromady se může zúčastnit akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání 
řádné valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionáři, mající akcie na majitele, se prokážou listinnými akciemi 
nebo dokladem o jejich úschově. Akcionář - fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně 
ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. 
Právnická osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou 
moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce 
akcionáře – obce - se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva o 
pověření k zastupování města, obce na valné hromadě.  Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 :

 Zapsaný základní kapitál a.s.  778 844

 Aktiva celkem    1 367 715

 Pasiva celkem    1 367 715

 Výnosy celkem    284 138

 Náklady celkem   269 946

 Hospodářský výsledek po zdanění  14 192

Výroční zpráva a.s. za rok 2012 včetně účetní závěrky je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech  od  22.3. do 22. 4.  2013,  
a to v době od 6.30 do 14.00 hodin.   
                                                                                                    

Představenstvo společnosti

Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vychází v Kroměříži 4x ročně.
Redakční rada pracuje ve složení:  Ing. Ladislav Lejsal, Bc. Jana Šustková, Ing. Marie Jonášová, Ing. Petr Vedra  

Grafická úprava a tisk: LINEAR
Vyšlo dne: 12. 4. 2013

Náklad: 250 ks
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Vážení  kolegové, 
byla jsem požádána, abych napsala úvodní 
slovo do dalšího čísla našeho zpravodaje. Ve 
svém příspěvku bych  se chtěla ohlédnout 
za rokem 2012, který byl pro naši společnost 
opět velmi úspěšným rokem, zejména vzhle-
dem k dosaženým hospodářským výsledkům. 
Naše akciová společnost již devatenáctým ro-
kem splnila naše hlavní poslání, což je výroba 
a dodávka pitné vody, odvádění a čištění od-
padních vod. 
      V uplynulém roce jsme dosáhli výnosů ve 
výši 284 136 tis.Kč a zisku 14 192 tis.Kč, a to 

při ceně vodného a stočného v částce 64,77 
Kč/m3 včetně DPH. Na dodavatelské opravy 
bylo vynaloženo 34 352 tis.Kč, což ve srovná-
ní s rokem 2011 představuje nárůst o 4 456 
tis.Kč. Na nové investice, které mají pro spo-
lečnost velký význam jsme v uplynulém roce 
vynaložili částku 103 145 tis. Kč. Z těch nejvý-
znamnějších investic bych chtěla jmenovat 
zejména Rekonstrukci a rozšíření úpravny 
vody v aglomeraci Kroměříž, odkoupení ka-
nalizační čerpací stanice Hulín – Podstávek, 
rekonstrukci ČOV Postoupky, vybudování 
vodovodního přivaděče z Prusinovic do obce 
Tučapy včetně přístavby komory ve vodoje-
mu Prusinovice a napojení hlavní kanalizace 
v místní části Těšnovice na  ČOV Kroměříž. Z 
celkové částky 103 145 tis.Kč bylo 13 066 tis.
Kč hrazeno z úvěrů a zbytek z dotací a vlast-
ních zdrojů.  Produktivita na 1 zaměstnance 
činila 1 464 630 Kč a na zisku společnosti se 
každý zaměstnanec podílel částkou 73 156 
Kč.  V přepočteném stavu zaměstnávala naše 
společnost 194 zaměstnanců
       Odběratelům bylo dodáno celkem 4 468 
tis.m3 ve vodě pitné a celkový pokles oproti 
roku 2011 činil 1,31 %. Celkové množství fak-
turovaných odpadních vod činilo 5 100 tis.m3 
a v porovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu 
o 0,43 %. 
      Na základě všech těchto výše uvedených 
čísel můžete vidět, že naše akciová společ-
nost si v uplynulém roce vedla velmi dobře. I 
audit účetní závěrky potvrdil, že dosažené vý-
sledky odrážejí poctivý a věrný obraz majetku 
a výsledku hospodaření firmy.

     Dne 23. dubna 2013 se bude v Muzeu Kro-
měřížska konat řádná valná hromada spo-
lečnosti, která bude mimo jiné schvalovat i 
rozdělení hospodářského výsledku.  Ze zisku 
společnosti by měl být proveden příděl do 
rezervního fondu, sociálního fondu, investič-
ního fondu a akcionáři společnosti by měli 
obdržet rovněž dividendu. O průběhu řádné 
valné hromady budete informování v dalším 
čísle našeho zpravodaje.
     Možná se Vám zdá, že jde o strohý výčet 
čísel, ale není tomu tak. Myslím si, že každý 
zaměstnanec naší společnosti by měl mít 
základní informace o tom, jak si firma vede 
a prosperuje. Od toho se také odráží i velmi 
dobrá sociální politika pro všechny zaměst-
nance. Podrobnější informace, tj. plné zně-
ní výroční zprávy za rok 2012, naleznete na 
našich internetových stránkách společnosti 
www.vak-km.cz.
     Na závěr bych si dovolila jménem vedení 
společnosti poděkovat všem zaměstnancům 
za jejich úsilí, kvalitní práci a zodpovědnost, 
se kterou přistupovali k plnění úkolů a tak k 
dosažení velmi příznivých výsledků společ-
nosti. Rok 2013 bude pro naši společnost 
opět velmi významným rokem, neboť bude-
me slavit 20 let od založení firmy. Doufám, že 
i letošní rok bude velmi příznivý a společnost 
dosáhne velmi dobrých výsledků.

Ing. Marie Jonášová
ekonomická náměstkyně

ÚVODNÍ SLOVO

Těsně před Vánocemi jsme úspěšně zkolau-
dovali stavbu „Kanalizace a čerpací stanice 
Kvasice“. K jejímu dokončení nás tlačil čas, 
protože k poslednímu dni v roce končilo 
povolení k vypouštění odpadních vod, ale 
termín realizace stavby jsme dodrželi. Tato 
stavba měla dramatický průběh už od prvo-
počátku projednávání, řešili jsme např. malý 
spád terénu, jednání s památkáři ohledně 
trasy v parku, neznalost vlastních sítí RWE 
apod. Největším oříškem ale bylo to, že stav-
ba probíhala většinou na pozemcích vlastní-
ka soukromého zahradnictví. Tak se stalo, že 
kromě nutných ústupků a až nadstandardně 
vstřícných kroků ze strany investora stavba 
získala v jeho osobě i každodenního kontro-
lora a rádce. 
Stavba čerpací stanice a prodloužení kanali-
zace vyřešily problém odvedení odpadních 
vod z ulice Tlumačovská a části ulice Parková 
v Kvasicích na ČOV namísto do odvodňovací 

příkopy jako tomu bylo dosud. V současné 
době jsou splašky čerpány tlakovým potru-
bím z ulice Tlumačovská ulicí Parková na ČOV 
a nová kanalizace v délce 218m bude sloužit 
k odvádění dešťových vod do Panenského 
potoka.
Dodavatelem stavby byla firma SMO a.s. Ot-
rokovice, celkové náklady činily 2,78 mil. Kč.

Ing. Soňa Horáková
technický pracovník TPÚ a GIS

KANALIZACE A ČERPACÍ STANICE KVASICE
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 V závěru měsíce ledna 2013 byla na 
Úpravně vody Kroměříž provedena dílčí 
zkouška nové technologie úpravy vody zku-
šebním zprovozněním první modernizované 
linky. 
 Původní technologie mechanické aerace 
směsi vod na horizontálních provzdušňova-
cích zařízeních Bubla s následnou alkalizací 
roztokem vápenného hydrátu byla nahra-
zena chemickou oxidací směsi surové vody 
pomocí ozonu. Původně dávkovaný vápenný 
hydrát po mechanické aeraci nebude nadále 
využívaný. 
 Čerpaná surová voda z prameniště Mi-
ňůvky (zdroje Hradisko, Postoupky a Miňův-
ky), Hulín, Břestský les a Plešovec se mísí s 
dávkou ozonu. Mísení ozonu se surovou 
vodou se provádí ve statických mísičích (Sta-
tiflo) a to ve dvou paralelních linkách s vyu-
žitím jedné, případně dvou linek v závislosti 
na množství surové vody. Voda po smísení s 
ozonem odtéká do reakční nádrže, kde do-

chází k reakci ozonu s upravovanou vodou. 
Za reakční nádrží je voda, upravená ozonem, 
přiváděna do sekce pomalého míchání, které 
je součástí prvního separačního stupně. Po-
malé míchání s volnou otevřenou hladinou je 
dvoukomorové a je vystrojeno dvěma hori-
zontálními pádlovými míchadly. Obě komo-
ry pomalého míchání jsou oddělené nornou 
stěnou s kruhovými otvory tak, aby dochá-
zelo k samostatnému pomalému míchání v 
jednotlivých reaktorech. 
 První separační stupeň je dále řešený 
sedimentací v podélné usazovací nádrži s 
novým řetězovým shrabováním sedimento-
vaného kalu ze dna nádrže. Z prvního sepa-
račního stupně odtéká upravovaná voda do 
druhého separačního stupně, který je tvořen 
dvěmi otevřenými rychlofiltry s pískovou vý-
plní a nerezovým scezovacím systémem bez 
„mezidna“. Rekonstrukce stávajících filtrů 
spočívala především v přeměně stávajícího 
tryskového rozvodu vody a pracích médií na 
nový, štěrbinový scezovací systém. Předností 
tohoto systému je jeho dokonalejší rozvod 
médií po ploše filtru a předpokládaná delší 
trvanlivost funkce celého systému. V rámci 
první zrekonstruované linky pro úpravu vody 
je v současné době využívána jedna sedi-
mentační nádrž a dva pískové rychlofiltry.
 Upravená voda je po filtraci čerpaná na 
nově instalované aerační věže, jejichž funkcí 
je odvětrání případného agresivního oxidu 
uhličitého z vody upravené po separaci že-
leza a manganu. Aerace jako doúprava vody 

má také významný vliv pro zlepšení organo-
leptických vlastností vody a to v důsledku je-
jího odvětrání a okysličení. V současné době 
budou v rámci první provozní linky využívány 
pouze dvě aerační věže. 
 Po aeraci se do vody dávkuje jako dez-
infekční prostředek plynný chlor a to v mini-
málně možném množství. 
 Vyrobená voda po úpravě odtéká do jed-
nokomorové akumulační nádrže o objemu 
2400 m3, do které je také zaústěna voda z 
prameniště Břest. Vodu z tohoto prameniště 
není nutno upravovat výše popsaným postu-
pem. Z akumulační nádrže je upravená voda 
čerpána do řídícího vodojemu Barbořina, kde 
se akumuluje veškerá vodu pro zásobování 
obyvatelstva města Kroměříž a řadu obcí v 
blízkém i vzdáleném okolí.

Ing.Vladimír Olšina – vedoucí laboratoří
Libor Liška – vedoucí střediska jímání a úpravny vody

NA ÚPRAVNĚ VODY PROBĚHLA PRVNÍ ZKOUŠKA 
LINKY S NOVOU TECHNOLOGIÍ

 Přístavba akumulační komory vodojemu 
Prusinovice byla realizována z důvodu zajiš-
tění větší kapacity vody pro zásobení obcí 
Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Bořenovice a 
Tučapy. 
 Zvětšení objemu stávající akumulace vo-
dojemu Prusinovice umožní plnohodnotné 
provozování přivaděče Prusinovice –Tučapy. 
Obec Tučapy bude zásobena vodou stan-
dardní kvality a místní zdroj Želkov bude od-
staven.
 Stavba komory vodojemu Prusinovice 
byla zahájena v září 2012. Z hlediska velikosti 
pozemku určeného k zastavění, bylo možné 
osadit nově budovanou nádrž pouze zrcadlo-

vitě ke stávající nádrži. Z tohoto důvodu byl 
zvolen obdélníkový půdorysný tvar nádrže s 
objemem 150 m3.
 Vstup k nádržím a podzemní manipulač-
ní komora je po stavebních úpravách společ-
ná pro obě akumulace. Veškeré trubní vystro-
jení vodojemu a nově budované propoje jsou 
provedeny z nerez potrubí. Provoz vodojemu 
je plně automatický s dálkovým přenosem na 
dispečink VaK Kroměříž.
 Stavbu realizovala firma SMO, a.s. Otroko-
vice, celkové náklady činily 4 mil.Kč. 

Lubomír Veselý
technický pracovník TPÚ a GIS 

PŘÍSTAVBA KOMORY VODOJEMU 
PRUSINOVICE
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 Zimní období má pro činnost střediska 
zvláštní pravidla. Jak známo naše technika 
jest náchylná na nižší teploty. Ty v součin-
nosti se vzdušnou vlhkostí a větrem působí 
neplechu v systémech pneumatických, hyd-
raulických i elektrických a proto každý výjezd 
v tomto období je menší ruleta.
 Obdobné problémy se vyskytují při pou-
žití stavební chemie, se kterou pracujeme na 
opravách povrchů vozovek. V případě havárií 
je však nutno jít na hranici možností jak mate-
riálů, tak „umu“ pracovníků střediska.
  Taková situace nastala dne 5.2.2013, kdy 
nás požádalo středisko vodovodů Holešov 
zda nemáme možnost finálního zapravení 
vozovky po opravě havárie vodovodního 
řadu  na kruhovém objezdu  ve středu Ho-
lešova. Od rána padal vytrvalý déšť, teplota 
okolo nuly a situaci nevypadala na zlepšení. 
Tým ve složení p. Strapina, Řezáč a Malý vyra-
zila směr Holešov, kde se hlásila mistru Rudol-
fovi.

K zapravení jsme zvolili materiál od f. MAPEI, 
a to v kombinaci:spodní podklad Magrout SV  
a finální povrch Mapegrout SVT. Že zvolený 
postup byl správný, svědčí přiložené foto a o 
vlastním výsledku se můžete sami přesvědčit 
při průjezdu kruhovým objezdem.

 Jelikož ne pouze prací je živ člověk, uspo-
řádali jsme dne 14.1.2013lyžařský zájezd do 
Rakouska na vyhlášený terén Stuhleck. 
 Účastníci zájezdu ve složení p. Sedláček, 
p.Řezáč, p.Němčík a p.Mlčoch, přes sněho-
vou kalamitu, dorazili do lyžařského areálu 
snů v dobrém čase, a protože podmínky na 
lyžování byly skvělé, prožili jsme krásný den 
v předhůří alpských velikánů. Spokojeni po 
náročném sportování jsme se svěřili do rukou 
„profi řidiče“ Milana a ten nás bezpečně do-
vezl domů. 

 Závěrem tohoto článku chci vyzvednout 
sociální aktivitu pracovníků střediska kanali-
zací p. Malého a p.Řezáče, kteří mě požádali o 
propustku na pátek 15.2.2013, a to za účelem 
odběru krve - jako dobrovolní dárci. Protože 
sám jsem dával krev naposledy na vojně, tak 
smekám a mám důvod k zamyšlení.

Antonín Mlčoch
vedoucí střediska kanalizace

Z ČINNOSTI STŘEDISKA KANALIZACE

A konec jako v pohádce, půl hodiny po do-
končení prací, ustal déšť a vysvitlo slunce..

REKREAČNÍ STŘEDISKO RUSAVA

Pravidelní návštěvníci rekreačního střediska na Rusavě si jistě všimli, že se od 1.1.2013 změnily poplatky za pobyt, a to následovně:

Poplatek za chatu/den od 1.1. do 30.4. 2013 275,-Kč
    od 1.5. do 30.9.2013 250,-Kč
    od 1.10. do 31.12.2013 275,-Kč

Dále nastane další změna, a to od 1.5.2013, kdy ke každému pobytu bude připočten poplatek za tzv.“doukliď“ ve výši 100,-Kč / pobyt / chata. 
Základní povinný úklid pro uživatele chat zůstává, dle Chatového řádu, bodu č.3d), nezměněn.
Vše je zakotveno v Kolektivní smlouvě pro rok 2013., Příloze č.1, bodu 2. a  dále v Dodatku č.3.
Vzhledem k tomu, že je o chaty stále větší zájem, a to nejen v letních měsících, ale celoročně, je nutné provést výměnu některého vybavení, které 
je už opravdu tzv.“před smrtí“. 
Jedná se hlavně o sedací soupravy v obývacích místnostech a nákup nového ložného prádla. Výměna tohoto vybavení je naplánována v nejbliž-
ších měsících tak, aby bylo vše připraveno na letní měsíce – červenec-srpen 2013, které jsou již nyní obsazeny.  
Kalendář obsazenosti rekreačního zařízení naleznete na intrawebu společnosti VAKPORTAL. 
Všem zájemcům a návštěvníkům přeji příjemný pobyt.                    Bc. Jana Šustková

asistentka ředitele a výrobně technického náměstka
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 Od 1.března 2013 se naše řady rozrostly 
o pana Oldřicha Brázdila, který nastoupil na 
pozici  „čistič kanalizačního zařízení“. Položila 
jsem mu několik otázek, které nám přiblíží 
jeho pracovní minulost, životní i pracovní 
zkušenosti, zájmy a také něco z jeho soukro-
mí.

Proč jste se hlásil do společnosti Vak Kromě-
říž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv.“roz-
koukání“ společnost udělala dojem?
 Do výběrového řízení akciové společnos-
ti VaK, a.s., jsem se hlásil z důvodu dobrého 
postavení na trhu práce a stabilního zaměst-
naní. Dále se o Vaku říká, že si nepotrpí na 
zbytečnou fluktuaci svých zaměstnanců, což 
je docela sympatické. Tohle se samozřejmě 

nedá říct o valné většině soukromých firem. 
Společnost VaK, a.s. na mě působí jako zdravý 
partner na trhu práce.

Kde jste v minulosti profesně působil? Jak 
dlouho jste tam pracoval a na jaké pozici.
 Pokud to budeme brát od začátku nové-
ho milénia, tak přesně v roce 2000 jsem vy-
cestoval do USA, kde jsem pracoval v Minne-
apolis na Building Construction Minnesota 
Exteriors INC. Řečeno hezky česky -  plášťová-
ní budov sidingem. V roce 2005 jsem se vrátil 
a do měsíce jsem nastoupil do soukromého 
podniku JACOM s.r.o., kde jsem zastával pozi-
ci instalatéra na dvou parních kotelnách. Sou-
části mé práce byla i běžná údržba, svářecí 
práce na dvou provozech, jež JACOM spravo-
val, dále pak instalatérské práce na budovách, 
které patřily majiteli firmy. V roce 2012 jsem 
opustil firmu z důvodu nadbytečnosti.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
 Říká se, že polovina úspěchu je práce, 
která baví, dobrý pracovní kolektiv a dobří 
nadřízení. Já tento názor sdílím, samozřejmě 
i finanční otázka je pro člověka důležitá.

Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Možná to bude znít poněkud divně, ale 
osobně si myslím, že můj největší osobni 
úspěch byla komunikace v USA s mým nad-
řízeným Steve Oscarsonem v angličtině - přes 
telefon, kdy jsme domlouvali technické věci. 
Věc, které asi zatím nejvíce lituji je odmítnutí 
půlroční, možná trochu nebezpečné expedi-

ce autem do Latinské Ameriky, kterou jsem 
mohl podstoupit s dvěma Čechy z území Spo-
jených Státu až do Buenos Aires v Argentine. 
Samozrejme expedice se uskutečnila přesně 
podle itineráře, ale já tam nebyl.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci atd…
 V roce 2008 jsem se oženil a tím se mi 
definitivně změnil život. Samozřejmě je to 
změna také příjemná. S manželkou Hankou 
máme dvě malé děti – Anetka má 4 roky a 
Katuška 2 roky. S rodinou se snažím trávit co 
nejvíce času v přírodě, dále děti pak velmi 
baví krytý bazén. Každý rok v létě jezdíme 
někam na chatu, Beskydy, Jeseníky, atd. Mezi 
mé oblíbené záliby patří horské kolo, hudba, 
především pak bluegrass, s velkou oblibou a 
vášní hraji na akustickou kytaru a pětistrunné 
bluegrass banjo, ale moc mě na to poslední 
dobou nezbývá času. Po práci se věnuji rodi-
ně a vzhledem k tomu, že jsme si před nedáv-
nem koupili malou zahrádku, tak se začínam 
pomalu věnovat i zahrádce, samozřejmě v 
rámci možností.

Pokud nám chcete ještě něco sdělit, máte 
zde prostor… 
  Na závěr snad jen tolik, myslím, že se mi 
začíná naplňovat sen o dobrém pracovním 
kolektivu a dobrém mistrovi.   

Nezbývá než popřát hodně pracovních i 
osobních úspěchů!!! 

Bc. Jana Šustková

Nové tváře ve Vaku

 V měsíci červenci r. 2012 byla zahájena 
rekonstrukce důležitého článku vodovodní 
soustavy - vodojemu Těšnovice, který leží nad 
stejnojmennou obcí. Toto vodní dílo o obje-
mu akumulačních nádrží 2 x 250 m3 je záso-
bárnou pitné vody nejen pro obec Těšnovice, 
ale také  obce Trávník, Střížovice, regiony 
Kvasic a Kostelan. Proto bylo nutno prová-
dět veškeré práce za provozu vždy jedné ze 
dvou nádrží, abychom byli schopni dodávat 
vodu našim odběratelům bez dlouhodobých 
odstávek. Stavba zahrnovala kompletní vý-
měnu nevyhovujícího vystrojení armaturní 
a akumulačních komor, kde byla již některá 
ocelová trubní propojení na hranici životnos-
ti, za nové z nerezových trub. Dalším dílem 
opravy byla obnova stavební části vodojemu 
a to především jeho nadzemní části. V soutěži 
na dodavatele stavby podala nejvýhodněj-

ší nabídku firma VHS Brno, která ji poté také 
úspěšně realizovala. 
 Pozitivní hodnocení zaslouží především 
za provedení nezbytných krátkodobých od-
stávek dodávky vody při přepojování trubní-
ho vedení v nočních hodinách, s minimálním 
omezením pro naše zákazníky. Je třeba také 
dodat, že tyto montážní práce probíhaly za 
odborné asistence našich pracovníků provo-
zu pitné vody, kteří přispěli k jejich hladkému 
průběhu. Opláštění budovy vodojemu je z 
části provedeno odvětrávaným systémem 
Novabrik a z druhé části zatepleno. Díky 
vhodně zvoleným barvám fasády je objekt 
také nejen nenásilně začleněn do okolní kra-
jiny, ale také napovídá o svém účelu a funkci.

Pavel Vaculík
technický pracovník TPÚ a GIS

OPRAVA VODOJEMU TĚŠNOVICE
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TENISOVÝ TURNAJ V KOSTELANECH

V pátek, dne 15.2.2013 proběhl ve sportovní hale v Kostelanech 
tenisový turnaj, pod záštitou firmy Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s. Turnaje se účastnilo 20 hráčů z řad zaměstnanců a stá-
lých účastníků minulých ročníků. 
Po příjezdu sportovců následovaly organizační pokyny a rozlo-
sování dvojic. Hrálo se ve dvou skupinách po 5 dvojicích. Každá 
dvojice hrála 4 zápasy ve skupině a první dva postoupili do pa-
vouka, kde se hrálo o 3 až 4 místo. Pak následovalo finále.
Všechny zápasy měly výbornou diváckou kulisu, někdy i s potles-
kem, a to za dlouhé výměny, bojovnost a um soutěžících. 
Zvítězil sport a vřelé a přátelské prostředí. Zvláštní pochvala patří 
organizátorům turnaje, za perfektní přípravu, výborné občerst-
vení a celý průběh akce. 

Petr Hrtús
provozní elektrikář
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Vážení kolegové a kolegyně,

využil bych této mimořádné příležitosti, která 
mě byla nabídnuta a chtěl bych prostřednic-
tvím tohoto našeho velmi prestižního „plátku“ 
stručně zhodnotit činnost provozu odpadních 
vod v roce 2012. Nebudu se podrobně zabývat 
jednotlivými realizovanými akcemi, protože s 
těmi již Vás seznámili v minulých číslech velmi 
podrobně a fundovaně jednotliví mistři provo-
zu odpadní voda, ale chtěl bych Vás spíše urči-
tým průřezem seznámit a zdůraznit skutečnosti, 
které doposud publikovány nebyly.
    Nejdříve bych se zaměřil na činnost střediska 
kanalizací, které obhospodařuje přes 270 km 
kanalizačních sítí a 26 kanalizačních čerpacích 
stanic. Asi nejvýznamnější událostí na tomto 
středisku bylo zakoupení kamerového vozidla s 
technologií ITV. Spolu se svojí obsluhou je pro 
náš provoz v součastné době již nepostradatel-
ným pomocníkem, a to jak při řešení provoz-
ních problémů na sítích, tak při řešení neshod, 
vyjádřeních k napojení, nebo dopřesnění prů-
běhů a stavu kanalizací. Zejména systematický 
průzkum sítí nám pomůže v budoucnu předejít 
haváriím na kanalizačních řadech a účelně smě-
řovat finanční prostředky do oprav a obnovy 
kanalizací. Především této oblasti by jsme se 
chtěli věnovat i v následujícím období. Musím 
touto cestou vyzvednout i obsluhu tohoto vo-
zidla, která se hlavně díky osobní snaze a zájmu 
ve velmi krátkém čase zaškolila a je dnes schop-
na profesionálním způsobem tento monitoring 
provádět. Obecně totiž platí, že nákupem ja-
kékoliv techniky to nekončí, ale teprve začíná. 
Sebelepší technika v rukou neschopné obsluhy 
jsou pouze vyhozené finanční prostředky, což 
naštěstí není náš problém. V letošním roce nás 
ještě čeká dokončení vazby kamerového vozidla 
do systému GIS, čímž dokončíme implementaci 
kamery a systému CITI do naší společnosti a GIS.
 Další velmi podstatnou činností střediska 
kanalizací je samotné čištění a práce, spojené 

s provozováním kanalizací. Provedli jsme vyčiš-
tění téměř 35 km kanalizačních sítí provozova-
ných VaK, opravy 56 ks kanalizačních poklopů a 
šachet, stavební opravu 7 ks „volných“ výústních 
objektů. Dále jsme provedli opravu 38 m kana-
lizace DN 250 v Hradisku, 25 m DN 300 v Kvasi-
cích a 50m DN 1000 také v Kvasicích vlastními 
silami. Obzvláště posledně jmenovaná oprava 
kanalizace DN 1000 byla velmi náročná, pro-
tože byla prováděna ve velkém mrazu a těžce 
přístupném terénu podél břehu řeky Moravy. 
Mimo tyto činnosti bylo navíc realizováno a 
vyfakturováno v roce 2012 téměř za 1,5 mil Kč 
kanalizačních prací pro třetí osoby.
 I v dodavatelských opravách a investičních 
akcích jsme se v roce 2012 nenudili. Provedli 
jsme téměř za 5 mil Kč oprav a za 8,5 mil Kč in-
vestičních akcí na kanalizačním zařízení.

 Co se týká oblasti ČOV, tak nejvýznamnější 
akcí roku 2012 bylo bezesporu slavnostní ote-
vření ČOV Chropyně a její následné uvedení do 
trvalého provozu. Celé slavnostní dopoledne, 
které bylo velmi pečlivě připravováno pod tak-
tovkou ředitele naší společnosti Ing. Ladislava 
Lejsala a TDI Ing. Emila Chalupy, se jistě vrylo 
do paměti všech účastníků a bylo důstojným 
zakončením náročné práce všech, kteří se na 
rekonstrukci podíleli. 
 O tom, že práce na ČOV je nikdy nekončící 
proces, svědčí i celkový objem oprav a investic 
který je nutno každoročně do technologií čiště-
ní vložit. V roce 2012 jsme provedli na čistírnách 
odpadních vod za 7,5 mil Kč oprav a za 3 mil Kč 
investičních akcí. 
 Čistírny odpadních jsou každoročně pod 
bedlivou kontrolou české inspekce životního 
prostředí a jinak tomu nebylo ani v roce 2012. 
Byla provedena inspekce na ČOV Kroměříž, Ho-
lešov, Bystřice, Dřínov a Postoupky, na kterých 
inspekce neshledaly žádné závažné nedostat-
ky v provozování ani vedení zákonem daných 
povinností. Je nutno zdůraznit, že návštěvy 

kontrolních orgánů nejsou zdaleka pouze for-
mální záležitostí, ale jejich nároky se rok od roku 
zvyšují. Někdy mě to až připadá, že dobrá prá-
ce inspektora je posuzována od výše udělené 
pokuty „za cokoliv“, a ne na základě provedení 
smysluplné kontroly, vedoucí ke zlepšení pro-
vozování a vyvarování se negativního dopadu 
na životní prostředí. Možná by bylo dobré těm-
to návštěvám občas připomenout metodu ze 
základních škol 80-tých let, a nechat každému 
stokrát napsat moto ředitele naší společnosti a 
také podstatu podnikání naší společnosti v ob-
lasti odpadních vod- “Mít čisté řeky a potoky je 
cílem akciové společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Kroměříž“. 
 Dnešní moderní ČOV, které naše společnost 
provozuje, jsou s pohledu provozování a napl-
nění všech zákonem daných povinností velmi 
náročným oborem. A to jak ekonomicky, tak s 
pohledu samotného provozování. Nakládá se 
na nich s odpadními vodami, odpady a chemic-
kými látkami, provozují se na nich drahé stroje 
náročné na kvalifikaci obsluhy, vyhrazená tech-
nická zařízení, vyrábí bioplyn a elektrickou ener-
gii atd. S tím vším samozřejmě souvisí obrovský 
balík vodohospodářské legislativy, legislativy  
BOZP, PO, elektro, plynu atd.  
 Proto je nutné vidět za každým závěrem in-
spekce „nebyly zjištěny žádné nedostatky……“ 
obrovskou práci a svědomitost všech pracovní-
ků, kteří se podílí na řízení každé této „továrny“, 
nazvané ČOV.
 Závěrem bych rád poděkoval touto cestou 
všem kolegům a zejména pracovníkům provo-
zu odpadní voda za spolupráci a dobře odvede-
nou práci. A protože je vždy co zlepšovat, těším 
se na další a ještě lepší spolupráci při plnění no-
vých úkolů, které nás čekají v roce 2013.

Ing.Tomáš Mozola
vedoucí provozu odpadní voda

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI PROVOZU ODPADNÍCH VOD V ROCE 2012

V této rubrice se vrátíme zpět do minulosti a po 
částech si připomeneme historii vodárny….

VODA ZÁKLADNÍ POTŘEBA ŽIVOTA
 Je velmi málo starších zpráv o vodovodech 
na Moravě. Vodovody stavěla však nejen města 
královská, ale péče o dobrou vodu byla jednou 
z hlavních starostí městských rad, purkmistrů 
a konšelů i v městech biskupských a poddan-
ských.
 Od nepaměti muselo lidstvo věnovat svou 
pozornost vodě, jako zdroji nezbytnému pro 
život, neboť jak v VI. století před n. l. prohlásil 
Thalles  „Voda je základ života“. V současnosti se 
již stala limitujícím faktorem, neboť její cenu si 
člověk uvědomuje až při jejím nedostatku. Tako-

vý je dnešek země, protkané sítí vodovodních a 
kanalizačních řadů, země, v níž člověk vyhloubil 
studny, aby mohl užívat její vzácný dar – vodu.
 Voda všude přítomná, věčně plynoucí, ne-
nahraditelná pro život, voda ve studánkách, 
potocích a řekách, natolik nezbytná, že první 
pravěká sídliště vznikala právě v místech, kde jí 
bylo dostatek, v povodí řek a v krajinách s do-
statkem spodních vod. Cesta od využívání při-
rozených vývěrů a vodních toků k prohlubování 
studánek ve studny trvala dlouhá tisíciletí.
 V naší oblasti se střídala osídlení tlup, kme-
nů i vyšších společenských celků, neboť jejich 
existence byla podmíněna dostatkem vody. Na 
místech přechodných příbytků vznikla lidská 
sídliště, zesilovala potřeba přejít od využívání 

vody, kterou nabízela příroda – k dobývání této 
životodárné tekutiny. Z uplynulých období se 
tak zachovala svědectví o důmyslných systé-
mech získávání vody, bezpochyby známá i v síd-
lištích na území Kroměřížska, protože dochova-
né hmotné památky, studny, rumpály, vážnice, 
nádobí na vodu aj. byly pokračováním vývoje, 
který započal již dlouho před tím.
 
A JAK TO BYLO DÁL….?
           Údělný kníže Otto z dynastie Přemyslovců 
prodal r. 1100 trhovou ves Kroměříž biskupství 
olomouckému, biskupu Janu Břichatému za 
300 hřiven stříbra. Dalším vývojem pod církev-
ní mocí biskupů, kardinálů a knížat s manskou 
soustavou stala se Kroměříž důležitou rezidencí 

HISTORICKĚ OKÉNKO
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mocí církevní a světské. S rozvojem biskupských 
statků a potřeb pracovních sil, rostl i počet 
obyvatel města, rozvíjela se řemesla, obchodní 
ruch, zemědělství, čímž pak s celým komplexem 
života stoupala i spotřeba vody.  
          O vodu ve městě se starali vodáci dle příka-
zů panství a konšelů města. Voda spotřebitelům 
se také dovážela volskými potahy na voznicích 
zvaných také „léta“ do doby ,než byl proveden 
vodovod pro zámek a město. Péče o vodu a zá-
sobování byla také jednou z hlavních starostí 
purkmistrů a konšelů městských rad a tak město 
Kroměříž bylo z prvních moravských měst, kde 
byl vybudován vodovod a to patrně po vystavě-
ní biskupské rezidence, tak jak vysvítá ze zápisu 
z roku 1590 z doby biskupa Stanislava Pavlov-
ského, v němž je mezi zámeckou čeládkou po-
prvé užito slovo „vodák „.
 Zachovalo se však jen málo starších zpráv 
a dokladů o zásobování vodou, neboť vše bylo 
zničeno požáry a drancováním za třicetileté vál-
ky. Na dřevorytu z r. 1593 z kroniky Bartolomě-
je Paprockého, je vidno vodárenskou vysokou 
štíhlou věž před hradbami u zámku s pozadím 
Mořického kostela, nad městem je tehdejší stře-
dověký znak, dále mosty přes dnes již zaniklá 
ramena řeky Moravy.
          Léta šla dál a v roce 1619 se projevily v Kro-
měříži hrůzy blížící se tragedie bělohorské. Na 
podzim toho roku byl ve městě koloredovský 
regiment vojska, který vypálil okolní vsi Bělidla, 
Oskol, Štěchovice a to bez ohledu i na majetek 
církevní.       
          Zanedlouho v r. 1629 přitáhl zase do Kro-
měříže generalisimus císařských vojsk Albrecht 
z Valštejna s třicetitisícovou armádou a porazil 
zde generála českých stavů Mansfelda. Byl to 
boj o moc ve jménu reformace a protireforma-
ce, byly to hrůzy ničení, bídy a utrpení. Při vpá-
du švédských vojsk od 21.-.24. června 1643  pod 
vedením gen. Thortensona bylo čtyřtisícové 
město vypáleno, zničeno, dáno vojsku v plen, 
vydrancováno a mor dokončil dílo zkázy. S měs-
tem vyhořel zámek, zničen byl archiv a stejný 
osud stihl i vodárnu, neboť byla zničena požá-
rem a částečně i zbořena. Nastalo dvacet roků 
velkého strádání zůstatku asi 900 obyvatel, kteří 
tuto pohromu přežili.
 Tehdy se zdálo, že město zajde v ruinách, 
avšak za rozhodného úřadování administrátora 
Requense byla na útraty panství vodárna re-
konstruována najatým mikulovským vodákem 
Wolfgangem Gruberem. Pod vedením tohoto 
odborníka byla v r. 1650 vystavena nová vodá-

renská věž (vedle Maxlova vodovodu), a celé 
dílo s vodárnou a kašnami dokončeno s podě-
kováním administrátora 12.4.1656.
 Strojní zařízení vodárny bylo uváděno do 
činnosti lopatkovým kolem poháněným průto-
kem vody, podobně jako vedlejší mlýn. Náhon 
vody byl z dnešního Sladovnického náměstí, 
které bývalo nádrží na vodu zásobovanou strou-
hou, dodnes patrnou při vtoku vedle novodo-
bých budov vodárny a výtoku v Podzámecké 
zahradě. Z opravené vodárny se tlačila voda 
potrubím do vodárenské věže a dále potrubím 
do zámku a městské kašny na Velkém náměstí. 
Vodák Gruber provedl stavbu dobře až na to, že 
za povodní a vysokých stavů vody ve strouze se 
nemohlo lopatkové kolo točit a uvádět v čin-
nost vodárenské zařízení ve strojovně. Vodárna 
pak nemohla v tuto dobu dodávat vodu městu 
a zámku.
 Vodárenští odborníci bývali také z řad mly-
nářů, jelikož se starali o dostatek vody s usměr-
ňováním do koryt a využití jejího spádu jako 
zdroje hnací síly lopatkových kol. Postupem 
času bylo jim toto umění přiznáno cechem jako 
právo k  provádění jejich činnosti.
 V těchto dobách se stavělo více ze dřeva, 
jelikož bylo lacinou surovinou z knížecích lesů. 
Vodáci, mlynáři a pomocníci museli dobře 
ovládat sekání sekerou a byli proto nazýváni 
„sekerníky“. Obsluhovatelé vodárny s vodákem 
byli i mlynářští pomocníci, tak zvaní „rourníci“. 
Ti z borových a jiných stromů vyvrtávali roury 
postupným provrtáním kmenů až do potřebné-
ho průměru. Roury vodovodu byly ukládány do 
hloubky půldruhého až dvou metrů, podle teré-
nu a spojovaly se zděřemi ze železa, jako utěs-
ňovací materiál sloužilo konopí nebo plátno se 
smolou. Zděře vyráběli zámečtí kováři. Uzavírá-
ní vodovodního potrubí se provádělo dřevěný-
mi zátkami a později mosaznými kohouty. 
         Z městských kašen odpadní voda odtékala 
„rinštoky“ do Moravy jako povrchová kanaliza-
ce. Vodárenské zařízení bylo na tehdejší dobu 
důmyslné a usnadňovalo poddaným jejich těž-
kou práci. Obyvatelé města, kteří měli vlastní 
studny, těžili vodu  
ručně hákem, rumpálem a vážnicí. Vodárenské 
zařízení se v průběhu středověku podstatně ne-
měnilo.
         S vyvíjející se technikou docházelo i k vý-
měně dřevěných potrubí za trvanlivější kovové. 
Používaly se roury měděné, olověné, železné 
a také i mramorové. Teprve v 18. století se za-
počalo spojovat potrubí kovovými přírubami a 

jako těsnění sloužilo měkké tvarované dřevo. Se 
spojováním na hrdla se započalo až roku 1796, 
za těsnění sloužilo konopí a olovo. V  inventáři 
zdejší městské radnice byl zápis z roku 1659, že 
městská rada měla mosazné potrubí dvě a čep 
velký k vodárně jeden.
 Zdroje financí na společný provoz vodár-
ny a městských kašen zajišťovali konšelé velmi 
nesnadně, a jak jen mohli, tak nutili obyvatele 
k placení zvláštních dávek. Tak pivovary platili 
od varu, nebo jim byly ukládány poplatky za 
pivo, víno a podobné zdroje spotřeby. Rovněž 
v půhonech (rozsudcích) bylo povinností bo-
hatým viníkům při odsouzení, zaplatit „berně“ 
poplatky, nebo postavit výtokové stojany.
 Vodárna však za sto let provozu od r. 1556 
potřebovala opravu a změny, byla zanesena 
potrubí, opotřebována čerpací zařízení. Panství 
proto hledalo nějakého odborníka – vodáka. To 
se mu však podařilo až za delší dobu za pomoci 
zámeckých úředníků, když povolali na zámek 
soustružníka a vodáka Hanse Jiřího Millera a 
učinili s ním smlouvu 1.9.1665 o opravě vodovo-
du tak, aby vodárenská zařízení dodávala vodu 
do zámku, zahrady pod zámkem, rybníčku a tři 
městských kašen.
 Dílo na obnově vodárny však bylo uděláno 
chybně, neboť v dubnu r. 1668 bylo zastaveno 
dodávání vody. Byly proto zjištěny závady a na 
opravy povolalo panství soustružníka a olo-
mouckého studnaře Hanse Jakuba Schnepfta, s 
nímž vrchní regent Jan Niklas z Hornberga se-
psal „Španceduli“ k obnově vodárny a uvedení 
do provozu. Vzhledem k tomu, že město mělo 
velký zájem na vodárně a dodávce vody, byli na 
jednání přítomni zástupci města. 
 Vodárna byla opravena v letech 1655-1660. 
Nová vodárenská věž stála již v roce 1650 a to v 
místě, kde je dnes tzv. Maxlův vodovod, tj. zby-
tek tohoto knížecího vodovodu. Knížecí vodo-
vod zachycoval pramenitou vodu na severním 
svahu Barbořiny, odtud byla vedena potrubím 
do budovy vodárny, bývalé čerpací stanice, v 
místech dnešního koupaliště Bajda. Zde byla 
voda čerpána tlakostrojem do vodojemu, umís-
těného ve věži nad budovou. Z vodojemu byla 
voda rozváděna do zámku a dalších arcibiskup-
ských objektů, jakož i do jednotlivých kašen v 
městě. Tlakostroj byl poháněn vodou z mlýn-
ského náhonu řeky Moravy.

…pokračování příště….

Redakční rada
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 S příchodem jara si každoročně připo-
mínáme Světový den vody. Tento významný 
den se slaví již od roku 1993, jeho hlavním po-
sláním je připomenout všem význam vody a 
potřebu ochrany vodních zdrojů. V roce 1993 
Valné shromáždění OSN vyhlásilo na 22. břez-
na Světový den vody. OSN a jeho členské stá-
ty uskutečnily a doporučily konkrétní kroky 
k ochraně vodních zdrojů na planetě Země. 
Na aktivitách podporujících ochranu vodních 
zdrojů země a Světový den vody se podílí 
mnoho organizací jako FAO, UNESCO, WHO, 
UNICEF a další. Letošní Světový den vody je 
součástí Mezinárodního roku vodní spoluprá-
ce. V aquaparcích a bazénech po celé ČR pro-
běhne také již 4. ročník Vodního týdne Aqua 
United.

Voda je součástí našeho životního prostředí 
a je nenahraditelná pro život na naší plane-
tě. Lidé, rostliny a zvířata nemohou bez vody 
přežít. Zemský povrch tvoří ze 70 % voda, z 
toho cca 2,5 % je voda sladká a 97,5 % voda 
slaná, pro člověka téměř nepoužitelná. Dle 
studie OSN bude lidstvo v roce 2025 využívat 
již 90 % všech vodních zdrojů a celkem 3,5 
miliardy lidí na celém světě začne pociťovat 
jejich nedostatek.
Potíže s nedostatkem pitné vody v některých 
částech světa, katastrofální záplavy, znečiště-

ní řek a ztráta biologické rozmanitosti vod-
ních ekosystémů jsou alarmující. Se vzrůsta-
jícími potřebami lidstvo opomnělo zachovat 
si to nejcennější, tj. kvalitní životní prostředí a 
kladný vztah k němu. Proto Valné shromáždě-
ní OSN vyhlásilo 22. březen každoročním Svě-
tovým dnem vody (World Water Day). V tento 
den si připomínají nejen vodohospodáři, ale i 
široká veřejnost, co voda v životě člověka zna-
mená a co člověk dluží v péči o ni. 
Pro naši veřejnost je to příležitost k sezná-
mení se s problematikou zásobování pitnou 
vodou a čištění odpadních vod. Zvláště pak je 
tato činnost důležitá pro žáky základních škol. 
Žáci mají možnost poznat náročné profesní 
činnosti, které souvisejí s úpravou a dodáv-
kou pitné vody či ochranou vodních zdrojů 
na okrese Kroměříž. Pro zaměstnance společ-
nosti je pak velkou odměnou sledovat zájem 
a překvapení dětí při seznamování se s provo-
zem úpravny vody v Kroměříži nebo čištěním 
odpadních vod. Děti, ale i široká veřejnost 
tímto zjišťují, co vše je třeba udělat pro to, aby 
se mohly kdykoliv napít vody z vodovodního 
kohoutku. Tato zdánlivá samozřejmost je vý-
sledkem práce zaměstnanců akciové společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. 
Pro někoho je voda samozřejmostí, pro jiné 
vzácnost. Stále více si musíme uvědomovat 
význam a cenu vody v lidském životě. Voda 

utváří naši kulturu a náš život. Jedině osvětou 
o důležitosti zachování a udržení přístupu k 
pitné vodě, můžeme vodu uchránit. U nás 
prozatím nemáme problém s přístupem ke 
kvalitní pitné vodě. Začíná se však hovořit o 
pitné vodě jako o strategické surovině. Na to 
by měli myslet její zpracovatelé i uživatelé a je 
třeba pomáhat i veřejnosti získávat informace 
o významu vody pro člověka. 
Proto i naše společnost nezavírá dveře před 
veřejností a chceme, aby veřejnost přímo 
na místě samém viděla, jak je náročné vodu 
upravit a poslat do domácnosti, na čistírnách 
odpadních vod vyčistit a poslat zpět do toků. 
Proto již tradičně vyhlašujeme „Den otevře-
ných dveří“, který bude probíhat v sobotu 23. 
března 2013. Tento den bude pro veřejnost 
zpřístupněna čistírna odpadních vod v Kro-
měříži, Chropyni, Hulíně, Holešově a Bystřici 
pod Hostýnem. Zájemci i skupiny budou 
provedeni areálem čistíren, kde se mohou 
seznámit s dosavadní technologií čištění od-
padních vod. Úpravna vody v Kroměříži v le-
tošním roce nemůže být našim návštěvníkům 
otevřena, a to z důvodu generální rekonstruk-
ce, která bude dokončena v listopadu 2013. 
O průběhu Vás budeme informovat v násle-
dujícím čísle našeho zpravodaje.

Redakční rada společnosti

SVĚTOVÝ DEN VODY

 Řídicí systém je zařízení, které je určeno 
pro řízení technologie ČOV. Je to takový cen-
trální mozek - ne lidstva, ale v tomto případě 
čistírny odpadních vod.    
 Původní ŘS byl v život uveden společně 
se zkušebním provozem čistírny v roce 1996 
a jeho „oživitelem“ byla firma ElektroMAR 
Brno. Systém i přes počáteční porodní bo-
lesti dále fungoval dobře, jen jeho „oživitel“, 
kupodivu a zcela nečekaně, ukončil život 
svůj a s postupem času, jak stárnul, se začaly 
projevovat první a potom i druhé a další, již 
ne porodní bolesti, ale rány, které vzhledem 
k postupu času a vývoji technologií, se staly 
pro původní systém již rány nevyléčitelnými. 
Systém pracoval na základě vstupních analo-
gových, vstupních a výstupních digitálních 
kartách, které byly uloženy v základním mo-
dulu výrobce SIEMENS SIMATIC řady S5 a jež 

byly hlavním důvodem postupného umírání 
celého systému. Karty již byly velmi těžko na-
hraditelné, jejich oprava nemožná, proto je-
diným možným řešením bylo celý systém S5 
nahradit systémem novým řady S7 od stejné-
ho výrobce pracujícím na stejném principu.
Rekonstrukce řídicího systému měla obrov-
ský význam pro celkový provoz čistírny, po-
něvadž se podařilo uvést do automatického 
provozu zařízení, které původní systém neu-
možňoval a zároveň byl nový systém navržen 
tak, aby bylo možné do něj připojit další zaří-
zení v rámci rozšíření technologie ČOV.
 Hlavní přínos ale spočíval v automatizaci 
a propojení řídicího systému nově zrekon-
struované kotelny a kogenerační jednotky s 
novým centrálním mozkem  (řídicím systé-
mem), kdy již nebudeme muset řešit otázku: 
„kam a co s vyrobeným bioplynem“, a také 

připojení ČOV na kanalizační dispečink na 
ČOV Kroměříž. Součástí rekonstrukce je pro 
vizualizaci a obsluhu navržen nový počítač 
s tiskárnou a dvoj- monitorové operátorské 
pracoviště s novou vizualizací Control Web.
 Rekonstrukce řídicího systému se pev-
ně ujala firma ELPREMO Olomouc společ-
ně se SIEMENS Brno a náklady na dílo činily 
1.200.000,- Kč včetně DPH.

REKONSTRUKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU ČOV BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
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PAN JAROSLAV VYMĚTAL OSLAVIL 
ŠEDESÁTINY

 V pátek 22.2.2013 se konala oslava životního jubilea pana Jaroslava 
Vymětala. I já jsem měla tu čest být v zástupu pozvaných.
Jako již tradičně projevil svůj „básnický um“ Miloš Vysloužil, který v rý-
mech sepsal celý život oslavence. Je až s podivem, co všechno pan Vy-
mětal prožil a co všechno překonal a dokázal. 
Oslava proběhla ve velmi veselém duchu, jídla a pití bylo tolik, že se vše 
ani nedalo sníst a o skvělou hudbu se postaral výborný DJ – syn našeho 
kolegy, pana Apolenáře.
Pane Vymětal, ještě jednou Vám za všechny přeji pevné zdraví a ať Vás 
neopouští Váš stálý a upřímný úsměv. 

Bc. Jana Šustková

leden
Karol Viliam  40 let

únor
Macháň Miloslav  45 let
Adamík Libor  45 let
Vymětal Jaroslav  60 let
Matulík Jiří  55 let

březen
Králík Petr  45 let
Sedláček Milan  55 let

PRACOVNÍ VÝROČÍ  / leden – březen 2013

20 let v organizaci Sedlář Eduard (1.2.)
   Zabloudil Antonín (1.2.)
   
25 let v organizaci Muselová Marie (1.1.)

35 let v organizaci  Pektor Pavel (1.3.)

Všem oslavencům přejeme hlavně zdraví, osobní spoko-
jenost a pracovní úspěchy.

Marie Muselová
mzdová účetní a personalista

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
leden - březen 2013

PRO VOLNÉ CHVÍLE
Nesoutěžní sudoku

Původní řídící systém Siemens  řady S5 Nový řídící systém Siemens řady S7
Nové operátorské pracoviště

Radek Šidla 
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

Vyluštěnou tajenku křížovky, spolu se jménem a  telefonním kontaktem, zasílejte do konce dubna 2013 na adresu : jana.sustkova@vak-km.cz
Do předmětu napište:  „křížovka“. Pro vylosovaného výherce je připravena cena.


