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Vážení kolegové, vážené kolegyně,
ve svém úvodním slovu bych se chtěl zamyslet nad kvalitou lidských 
zdrojů na trhu práce a výhodami spojenými s tak zvanou výcho-
vou vlastních pracovníků. Často kolem sebe totiž slýchám od svých  
známých a kamarádů, dnes velmi často používanou větu, “Když se 
Vám tady nelíbí tak běžte, za bránou čeká dalších tisíc zájemců na 
vaše místo“, kterou pronášejí s oblibou různí „manažeři“ malých ale  
i velkých firem. Ano, to je pravda, ale otázka je jakých zájemců za tou 
branou čeká… Většinou se totiž jedná o uchazeče bez potřebné kva-
lifikace, nebo pracovníky s pochybnou pracovní morálkou, což je pro 
rozumně uvažující společnost nepřijatelné.  Tento fakt jsem si měl 
možnost několikrát potvrdit ve výběrových řízeních, které jsme v po-
slední době prováděli na volná pracovní místa. Je třeba si uvědomit, 
že v době celosvětové hospodářské krize je ještě více než kdy před-
tím nutné, aby firma zaměstnávala kvalitní a kvalifikované pracovníky, 
kteří budou odvádět poctivou práci, se kterou budou především i oni 
sami spokojeni. Je nelehkým, ale dle mého názoru velmi důležitým 
úkolem vedení každé společnosti, vytvořit v podvědomí pracovníka 
takový pohled na jeho působení ve firmě, že je její nedílnou součástí. 
A to jak bude pracovat, se odrazí ve fungování firmy jako celku. Jestliže 
nebude firma prosperovat a vydělávat, nebude moci zaměstnavatel 
zaměstnávat a vyplácet mzdu zaměstnancům. 
 Jsem osobně velmi rád, že toto mé zamyšlení a ve své podstatě 
zhodnocení situace na trhu práce, se z větší části netýká naší společ-
nosti. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž navázala v letoš-
ním roce spolupráci s COPT Kroměříž, což já osobně vnímám velmi 
pozitivně, jako první vlaštovku a velmi významný krok do budoucnos-
ti. Vím z vyprávění svého dědy, který prožil svá učňovská léta ve firmě 
Baťa, že právě výchova vlastních učňů a zaměstnanců, kteří se cítili být 
poté „plnohodnotnými členy rodiny Baťa“, byla právě prioritou tohoto 
významného člověka. Předávání zkušeností další generaci je totiž dle 
mého názoru nezbytné. Společnost Vodovody a kanalizace disponu-
je zatím stále velkým množstvím vysoce kvalitních a kvalifikovaných  
zaměstnanců, kteří jsou schopni předat bohaté zkušenosti a praktic-
ké znalosti právě mladé generaci. Je nutné těchto pracovníků maxi-
málně využít a vytvořit si potenciál vlastních lidských zdrojů, s nimiž 
bude moci společnost Vodovody a 
kanalizace Kroměříž se zdviženou 
hlavou kráčet v této nelehké době 
do další dvacítky.

 Na závěr bych uvedl jeden starý 
vtípek, který se tak troch k obsahu 
mého článku hodí: Přijde p. Novák 
za ředitelem a říká. Pane řediteli, já 
bych chtěl přidat! Ředitel se hluboce 
zamyslí a říká…tak přidejte p. No-
vák,….přidejte!

Ing.Tomáš Mozola 
Vedoucí střediska odpadní voda

ÚVODNÍ SLOVO
červenec
Novák Petr   40 let
Waller Romuald   50 let
Galasovský Oldřich   60 let
srpen
Petrůj František   40 let
Šustková Jana Bc.   40 let
Roman Ludovít   45 let
září
Uruba Jan   40 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
červenec - září 2013

20 let v organizaci Šmerdová Helena (19.7.)
   Stratil Otakar (1.8.)
   Hrabal Bedřich (1.9.)
25 let v organizaci Drábek Stanislav (1.9.)
30 let v organizaci Procházková Dana (11.7.)
   Lužíková Jana (1.9.)
35 let v organizaci Nedbal Oldřich (3.7.)

PRACOVNÍ VÝROČÍ 
červenec - září 2013

Fousková Jaroslava                         září

Všem přejeme hlavně zdraví, osobní spokoje-
nost a a ať se jim všechno daří.

Marie Muselová
Mzdová účetní a personalistat

ODCHOD NA „SENIORSKOU DOVOLENOU“
červenec - září 2013

Oslava 40.narozenin Jany Šustkové
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 U příležitosti 20. výročí založení naší  
akciové společnosti se dne 6. září 2013 usku-
tečnila Zámecká slavnost v nádherných pro-
storách Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 
Oslavy se zúčastnili naši akcionáři, starostové 
měst a obcí, významní obchodní partneři, 
představenstvo, dozorčí rada, vedení společ-
nosti a v neposlední řadě i vedoucí zaměst-
nanci společnosti. 
 Oslava byla zahájena koncertem  
Moravské filharmonie Olomouc s dirigentem 
Petrem Šumníkem a sólisty Leou Vítkovou  
a Jiřím Přibylem.  Sněmovním sálem se nes-
ly nádherné melodie známých mistrů jako 
je Mozart, Smetana, Dvořák, Puccini, Rossini.  
Pro návštěvníky akce podle jejich reakcí to byl 
hluboký kulturní zážitek.  
 V rámci programu oslavy si mohli účastní-
ci prohlédnout rovněž rezidenční sály zámku 
a zámeckou věž, což jistě přispělo k výborné 
prezentaci jak společnosti, tak i Arcibiskup-
ského zámku.  Po té následoval slavnostní 
raut, který doplnila cimbálová muzika HUDCI 
z Kyjova a nám všem známá taneční skupina 

SHOWBAND. Prezentaci společnosti osvěžilo 
natočené video, které bylo promítáno po  
celou dobu.  
 Celou akci provázela příjemná atmosféra 
a podle reakcí, které jsem zaznamenala jak 
v průběhu akce, tak po ní, byli všichni velmi 
spokojeni. 
 Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
mým kolegům, kteří mi s přípravami akce  
pomáhali.

 Ing. Marie Jonášová
Ekonomická náměstkyně

OSLAVILI JSME 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

1993  2013
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 Naše pracoviště prošlo koncem minulého 
roku a začátkem tohoto roku poměrně velký-
mi změnami a to hlavně v technickém vyba-
vení, se kterým pak souvisí další úkoly, které 
budeme jako dispečink plnit.
 V prosinci proběhlo „velké stěhování“  
a to doslova a do písmene.  V rámci rekon-
strukce úpravny vody jsme opustili naše pů-
vodní prostory v I. poschodí úpravny vody  
a nastalo stěhování do nově zbudovaných 

prostor v přízemí budovy, které se pak  
postupně doplňovaly o nábytek a další  
vybavení pracoviště. Během ledna  jsme mu-
seli zvládnout přechod na novou techniku, 
která spočívala v novém řídícím SW SCX6  
k řízení a monitorování vodohospodářských 
objektů.  Došlo taky k obměně stávajícího 
HW a byli jsme vybaveni novými moderními  
redundantními servery, které zaručují ne-
přetržité řízení i v případě výpadku jednoho  

z nich. Během roku bylo dále naše pracoviště 
vybaveno řídícím SW CW6, který nám umož-
ňuje plné řízení chodu úpravny vody. Tím vše 
ještě nekončí, byli jsme vybaveni poměrně 
rozsáhlým kamerovým systémem a dalším za-
bezpečovacím zařízením, které budou sloužit  
k ostraze objektu úpravny vody. Všechny tyto 
zařízení pak bude ovládat jeden dispečer „ve 
službě“, který bude mimo běžnou pracovní 
dobu, kromě úkolů poruchové služby, přebí-
rat i odpovědnost za řízení celé úpravny vody. 
 Protože jsme dostali moderní technické 
vybavení, dále pracujeme s otázkou, jak tuto 
techniku dále využít ke zlepšení naší činnos-
ti. Proto chceme v nebližší době zrealizovat 
způsob automatického přenosu dat o průto-
cích do SW monitoring průtoků, kde bychom 
byli automaticky informování o navýšených 
průtocích a to jak v nočním minimu, tak v cel-
kovém denním průtoku. V současné době se 
tyto údaje musí do tabulek průtoků zapisovat 
ručně, což způsobuje časové prodlení v dal-
ším poskytování těchto údajů. 
 Jak je vidět, naše pracoviště v současné 
době opravdu prochází  náročnou dobou, 
kdy se každý den setkáváme se spoustou  
nových informací, které musíme zpracovat  
a využít k naší další činnosti.

Ing. Lumír Škvarlo
Vedoucí provozu dispečink

CENTRÁLNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK

 1.července tohoto roku  
nastoupila na pozici vedoucí 
laboratoří pitných a odpad-
ních vod Ing.Marie Chudárko-
vá a dosavadní vedoucí Ing. 
Vladislav Olšina byl jmenován 
technologem na nové Úpravně 
vody v Kroměříži.
 Ing. Marie Chudárková  
vystudovala Vysokou školu che-
micko-technologickou v Praze. 
Po absolvování pracovala ve  
Výzkumném ústavu gumáren-
ské a plastikářské technologie 
ve Zlíně a od roku 1992 pak  
v akciové společnosti Vodní 
zdroje Holešov, jako vedoucí 
analytické laboratoře. Prakticky celou svou 
profesní kariéru věnovala problematice vody.
 Jak mi sdělila, nová práce v akciové  spo-
lečnosti VaKu Kroměříž je pro ni velkou změ-

nou. Přichází z „více méně soukromé firmy“, 
kde byl na denním pořádku neustálý boj  
o zákazníka, do společnosti s dlouholetou 
zaběhnutou organizační strukturou a firemní 
kulturou.
 Její snahou je dokončení záměru vybu-

dovat ve VaKu Kroměříž mo-
derní analytickou laboratoř, 
poskytující speciální analytické 
služby nejenom vlastní organi-
zaci, ale i dalším společnostem.
 Má ráda venkovní aktivi-
ty, v létě je to pěší a cykloturisti-
ka, v zimě běžky.
 Paní Marii Chudárkové 
v jejím novém působišti přeji 
pevné nervy, ty nejlepší kolegy 
a podřízené, vstřícné vedení 
společnosti, hodně úspěchů  
a hlavně to, bez čeho se nikdo 
z nás neobejde - hodně zdraví.

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele 

a výrobně technického náměstka

NOVÉ TVÁŘE VE VaKu
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UČŇOVSKÁ MLÁDEŽ 
NOVÝ VÍTR DO PLACHET

 Na základě smlouvy nastoupil 16.9.2013 
na středisko kanalizací učeň SŠ – COPT Kro-
měříž p Vrbecký Lukáš, za účelem praktické-
ho vyučování ve firmě.
 Po základním školení, zdravotní prohlíd-
ce a vybavení prostředky OOPP se žák zapojil 
do prací na středisku.
 Během provádění praktického vyučo-
vání se věnovali jeho výchově pan Bortlík, 
p.Strapina a p.Řezáč. Náplň činnosti obsaho-
vala opravy kanalizačních přípojek, instalace  
a montáž zpětné klapky, seznámení s provo-
zem a obsluhou čerpacích stanic.
 Učni budou na střediscích rotovat po mě-
síčních cyklech, vždy týden ve škole a týden 
ve firmě na praxi.

Učeň střediska p. Vrbecký Lukáš při práci na 
instalaci zpětné klapky. 

 Je ještě brzy na hodnocení přínosu pro 
společnost, ale počáteční obavy s jejich  
zařazením se zatím nevyplnily a mládežníci 
zapadli do pracovního kolektivu.

Antonín Mlčoch
Vedoucí střediska kanalizace Kroměříž

REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY  
V ULICI NÁRODNÍCH BOJOVNÍKŮ,  

HOLEŠOV
            Není žádným tajemstvím, že ne všude je stoková síť v ideálním stavu.  
V některých případech je její stav katastrofální a není jiného východiska, než celý 
úsek potrubí vyměnit. To je i případ kanalizační stoky v ulici Národních bojovní-
ků v Holešově, kde nejen že její stav byl místy opravdu havarijní, jak je možné se 
přesvědčit na obr. 1 a bylo už jen otázkou času, kdy se zbortí úplně, ale navíc díky 
velmi malým spádům se v jejím průběhu vytvořily protispády, které způsobily ne 
zrovna ideální funkčnost stoky. 

            Nyní už k samotné akci. Z výbě-
rového řízení vyšla vítězně firma VHS 
Brno, a.s., jejíž cenová nabídka 2 695 
081,47 Kč byla nejnižší ze všech zú-
častněných, zároveň měla velmi sluš-
né reference a i naše vlastní zkušenosti 
s nimi byly dobré. Dne 19. srpna jsme 
se se zástupci firmy naposledy sešli na 
místě konání, aby se doladily posled-
ní detaily a práce mohly započít. To se 
23. srpna, kdy se poprvé pily zakously 

do asfaltu, také stalo. K samotné stavbě není až tolik co říct, snad jen to, že bylo 
položeno 176 m nové kanalizační stoky PVC DN300 a zbudováno 5 kanalizačních 
šachet. Samozřejmostí bylo, že obyvatelům v ulici byl umožněn příjezd jejich vozy 
až k domům, takže v tomto směru byli 
omezeni jen minimálně. I vše ostatní 
probíhalo hladce, jediný problém, který 
nastal, byly již zmiňované špatné spády, 
ale ty se zdárně podařilo vyřešit a minu-
lý týden, konkrétně 2. října zde proběhly 
kamerové zkoušky již nově položené ka-
nalizační stoky. 
            V současné době ulice Národních 
bojovníků čeká pouze na asfaltové povr-
chy, k jejichž položení dojde v součinnosti s revitalizací této oblasti, které plánuje 
město Holešov a poté budeme moci celou akci označit za zdárně dokončenou.

Martin Břeň
Mistr kanalizace Holešov

 Ten, kdo během měsíce srpna a září  
zavítal do nejvyššího patra administrativní 
budovy v Kroměříži na Kojetínské ulici, jis-
tě zaregistroval, že část odpočívadla byla 
nově obehnána prosklenou stěnou. Za ní 
pilně pracovali zaměstnanci firmy Stavofloor 
na výstavbě kuchyňky, která bude sloužit 
zaměstnancům ekonomického úseku. Po 
zvládnutí některých technických těžkostí 
(administrativní budova nepatří k nejmlad-
ším a rozvody už něco pamatují), byl prostor 
připraven pro kreativitu nás, zaměstnankyň  
ekonomického úseku. 
 Dohodly jsme se na barevném ladění  
obkladů, dlažby a kuchyňských skříněk tak, 

aby se malý prostor, který jsme měly k dispo-
zici, opticky zvětšil a přitom působil útulně. 
Že se nám to povedlo ke vší spokojenos-
ti, mohli posoudit účastníci slavnostního 
otevření, které se konalo 7.října 2013. Malé  
občerstvení, které se při něm podávalo, už 
jsme připravily v nových prostorách, a také 
mytí použitého nádobí nemuselo probíhat  
v umyvadle na toaletách. 
 Kuchyňka nám tady opravdu chyběla. 
Tímto děkujeme vedení společnosti, že našlo 
prostředky pro uskutečnění tohoto záměru. 

Kolektiv ekonomického úseku

KUCHYŇKA
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Naše Současnost
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REKREAČNÍ STŘEDISKO RUSAVA

 Rekreační středisko RUSAVA přešlo  
v těchto dnech do zimního platebního řádu. 
 Od 1.10. zaplatí zájemce za pobyt na cha-
tě/den 275,-Kč + další poplatky. Toto pravidlo 
platí až do 30.4. příštího roku, kdy nastane let-
ní platební řád – tedy levnější, bez vytápění.
Chaty na Rusavě prošly během letošního 
roku různými vylepšeními a změnami. Nové 
podlahy a sedací soupravy mohou naši „cha-
taři“ užívat už od června. 
 Každý, kdo byl do obnovy nějak zapojen, 
jistě ví, co to všechno dalo práce a zařizování. 
O to víc mě mrzí, že se najdou i takoví oby-
vatelé chat, kteří si nového zařízení neváží, 
nedodržují chatový řád a s úklidem po svém 

pobytu se vůbec neunavují…Takoví „chataři“ 
mají ale smůlu, už jsou na „černé listině“ a v 
případě dalšího zájmu o rekreaci, jim nebude 
vyhověno.
 Dále bych chtěla upozornit všechny zá-
jemce, že za chatu odpovídá vždy ta osoba, 
která je napsána na dokladu o zaplacení. Po-
kud jede na chatu někdo jiný, než je nahlášen 
nebo nesouhlasí počty zaplacených osob, je 
toto okamžitě předáno správcem rekreační-
ho střediska na sekretariát společnosti a ná-
sledně jsou z toho vyvozeny závěry. 
 Dalším nešvarem, který se ukázal mezi 
zájemci o ubytování jako „běžný“ je, že si 
mezi sebou ubytovaní mění termíny, aniž by 

to hlásili na sekretariát. Správce dostává od 
asistentky ředitele každý týden elektronicky 
jmenný přehled zájemců, kteří pobyt zaplatili 
a budou v uvedeném termínu ubytováni.  
 Pokud se dostaví někdo jiný, nastává pro-
blém….
Proto Vás prosím, dodržujte psaná pravidla, 
a jak budete odjíždět z chaty - než za sebou 
zamknete dveře, ohlédněte se a ještě jednou 
zkontrolujte, zda je po Vašem pobytu všech-
no funkční, čisté a v pořádku.   Děkuji Vám !

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele 

a výrobně technického náměstka

JAK JSEM POTKAL 
KRÁLE VODNÍKŮ

 To, že prázdniny patří dětem a rodiče 
plánují dovolenou právě pro ně, je jistě pra-
vidlem v každé rodině. A ani já nejsem výjim-
kou, a tak jako správný dopravák jsem také 
vyvezl rodinu, a to do Českého ráje. 
 Kromě prohlídek památek, koupání  
a procházek skalnatým okolím jsme se také 
projížděli na kole. Při jedné takové vyjížď-
ce na hrad Kost, jsme projížděli nádherným 
údolím Plakánek. Na konci tohoto údolí byl 
rybník a krásná chalupa, kde proháněl křo-

vinořez herec, pan Josef Dvořák. Nebyl jsem 
nikterak překvapen, protože za touto osob-
ností českého herectví nás poslala Maruška 
Odložilíková, která tento kraj dokonale zná. 
Příjemně překvapen jsem byl s přátelskou 
povahou tohoto „pana herce“.  Snad proto, že 
hned při pozdravu jsem mistra nazval skuteč-
ným „Králem vodníků“, tak jak jej všechny děti 
vnímají anebo díky jeho výborné náladě jsme 
zabředli do hovoru, točícího se kolem filmu  
a rolí, které pan Dvořák ztvárnil. Dětem připo-
mněl několik večerníčků, jejichž postavičkám 
propůjčil svůj opravdu krásný hlas a zanoto-
val písničku z Včelích medvídků. 
 No a na závěr jsem panu Dvořákovi nabí-
dl výměnný obchod - půl hodiny sečení jeho 

křovinořezem místo něj za fotku s ním. A jak 
to dopadlo? To už hádejte sami!

Miloš Vysloužil
Vedoucí dopravy

MALEBNÉ MÍSTO 
NEDALEKO BUCHLOVIC
 V srpnu letošního roku jsem oslavila  
kulaté narozeniny a jedním z mnoha dárků 
byl také relaxační pobyt v krásném prostředí 

Lázní Leopoldov na Smraďavce, 
které se nacházejí v malebném 
údolí Chřibů, nedaleko Buchlovic. 
 Člověk by ani nevěřil, že 
tzv.“za rohem“ od mého bydliště, 
je takové krásné a tiché místo, 
kde můžete zapomenout na ka-
ždodenní starosti a povinnosti 
a nechat se hýčkat při masážích 
s vůní čokolády, v levandulové 
vířivce, solné jeskyni a pochutná-
vat si na dobrotách zdejší restau-
race. Když k tomu všemu přidáte 
luxusní apartmá a osobu, se kte-
rou je Vám dobře a krásné sluneč-

né počasí…výsledek je zaručen. 
 Také jsem měla možnost potkat „Vodní-
ka“, byl sice ze dřeva, ale jako správný strážce 
vody, určitě svoji úlohu plnil na jedničku. Sle-
doval nejednu hříšnou dušičku, ale také měl 
„v merku“ obrovské kachní hejno, chloubu 
majitele zdejšího Loveckého zámečku. 

 Čtyřdenní pobyt s výšlapem na Buchlov, 
návštěvou zámku v Buchlovicích a spoustou 
dalších zážitků, byl krásným zakončením 
mého letošního léta. 
….a pokud pojede někdy tímto směrem,  
určitě se zastavte a pokochejte se. Opravdu to 
stojí za to.

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele 

a výrobně technického náměstka

POOHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
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  „ČOVKA“ v Bystřici pod Hostýnem opět zdraví všechny své čtenáře Vodníka a bude se snažit pravidelně informovat formou pana vedoucího 
o svém chodu. 
 První čtyři měsíce v nové funkci zavřelo pana vedoucího do kanceláře k velkému papírování a seznamování se s agendou podniku. Já 
„ČOVKA“ si tady žiji svým životem, který v poslední době pro mě není moc příjemný. Mé zatížení je tak velké, že jedu na plné obrátky a čistím tak 
tak. Největším mým zatěžovatelem je teď Mlékárna 
v Bystřici pod Hostýnem, která mi nedá odpočinout. 
 Jinak mám nového souseda a to sluneční elek-
trárnu. Ještě jsem si na ni nezvykla a nevím, zda si 
někdy vůbec zvyknu. Je tu už pět let, ale chová se 
jako princezna. Jak zasvítí sluníčko, tak se rozzáří  
a svůj jas, formou vyššího napětí cpe všem do okolí, 
i když o to nikdo nestojí. Její majitel je na ní pyšný  
a o druhé se vůbec nezajímá, jen o svou princeznič-
ku. Že my ostatní trpíme a dělá nám to velké pro-
blémy, to pan majitel nevidí. Její svit nás přehřívá, 
vnucuje se nám a my ho musíme pak zpracovávat, 
jako bychom svých problémů neměli dost. 
 Proto prosím o pomoc všechny své čtenáře. Teď 
už mě může zachránit jen zima, která na chvíli uhas-
ne tu její zář, a my si spokojeně budeme broukat tu 
svou písničku. 
 Přichází krásny podzim, větve stromů mi začínají 
mávat a loučit se s teplem, které i mě dělá dobře. Teď 
budu opět topit, abych nezmrzla. 
Zdravím všechny své čtenáře i své zaměstnance, kte-
ří se o mě dobře starají. 

Vaše ČOVKA Bystřice pod Hostýnem, 
prostřednictvím Václava Přivřela

ČISTÍRNA MÁ NOVÉHO SOUSEDA
SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNU

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY

 Nedávno mě zaujal článek v Mladé Fron-
tě DNES, ze dne 10.10.2013, kde byl popsán 
projekt obecně prospěšné společnosti Acce-
do-Centrum pro vědu a výzkum. Tato spo-
lečnost provedla analýzu kanalizačních sítí  
v deseti městech České republiky, kde vodo-
hospodáři a správci kanalizací měřili přítom-
nost drog v odpadních vodách.
 Z prvních výsledků analýz vyšlo, že Pra-
ha „šňupe“ kokain, Brno „tančí“ na extázi, Pl-
zeň má největší spotřebu heroinu, v Ústí nad  

Labem a Ostravě je nejoblíbenější pervitin.
 Hlavním aktérem prvního podobného 
projektu v ČR je Výzkumný ústav vodohos-
podářský, s nímž spolupracují správci kanali-
zací ve městech. Týdenní monitorig se třikrát 
opakuje. Každý den se 24 hodin vzorkuje a ze 
vzorků se dělají analýzy.
 Projekt zadalo a dotuje ministerstvo vnit-
ra a sledují se následující města : Praha, Plzeň, 
Ústí nad Labem, Brno, Ostrava, Frýdek-Mís-
tek, Karviná, Havířov, Český Těšín a Orlová.

Tak by mě zajímalo, jak jsou na tom naše  
odpadní vody a na jakém místě v žebříčku, by 
se Kroměříž umístila…
 Jak mi sdělila Ing. Marie Chudárková,  
k této analýze se používají speciální přístroje, 
jako „hmotnostní detektor“ a „plynový chro-
matograf“. Tyto přístroje naše společnost pro-
zatím nevlastní, ale myslím, že by to mohla 
být výzva pro studenty vysokých škol, jako 
téma při zpracování diplomové práce.

 Ve dnech 5.- 6.listopadu proběhne v naší 
společnosti „Recertifikační audit QMS, dle 
ČSN EN ISO 9001:2009“. Audit bude zaměřen 
na následující oblasti a střediska : všeobecné 
požadavky QMS, vedení, personalistika, zá-
kaznické centrum, sklady, metrologie, úprav-
na vody, jímání vod Holešov, ČOV Bystřice 
pod Hostýnem.

 Vedoucím auditorem byl jmenován náš 
již známý Ing. Pavel Klofáč. Kontaktní oso-
bou pro audit je manažer kvality MVDr.Mi-
chal Guth, který bude auditory doprovázet 
po dobu celého auditu. Audit bude ukončen 
přezkoumáním výsledků auditu Rozhodovací 
komisí COSM TÜV SÜD Czech.  Je tedy na nás, 
na zaměstnancích a vedení společnosti, jak 

k auditu přistoupíme, jak se připravíme a jak 
náš „Certifikát“ systému managementu kvali-
ty v oboru „provozování a správa vodovodů a 
kanalizací“ obhájíme. 

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele 

a výrobně technického náměstka

TAJEMSTVÍ KANALIZACE

RECERTIFIKAČNÁ AUDIT
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JIŽ DVACET LET PEČUJE O „KROMĚŘÍŽSKOU VODU“ SPOLEČNOST 
VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S.

 V letošním roce uplyne dvacet let od 
založení akciové společnosti Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, která poskytuje vodo-
hospodářské služby na Kroměřížsku a v Neza-
myslicích na Prostějovsku. 
 Společnost vznikla v roce 1993. Jediným 
zakladatelem společnosti byl tehdy Fond  
národního majetku České republiky, na který 
přešel majetek státního podniku. Za dvacet 
let své činnost vzrostl základní kapitál na té-
měř 779 milionů korun. Ovládající osobou je 
Město Kroměříž, jehož podíl na základním ka-
pitálu společnosti činil k 31.12.2012 46,31%. 

Společnost dnes
 V současné době společnost provozuje 
svoji činnost v celém regionu, dodává pitnou 
vodu do Kroměříže, Holešova, Bystřice pod 
Hostýnem, Hulína, Chropyně a dalších obcí. 
Hlavním předmětem podnikání společnosti 
je výroba a dodávka pitné vody, ale i odvá-
dění a čištění odpadních vod a od září 1994 
společnost dodává vodu i do Nezamyslic na 
okrese Prostějov. Pitnou vodou společnost 
zásobuje celkem 107 tisíc obyvatel. Převede-
no do čísel to navíc znamená obhospodařo-
vání 41 čerpacích stanic o celkovém výkonu 
725 litrů za sekundu, 42 vodojemů, vodovod-
ní sítě v délce 597 kilometrů a více než 260 
km kanalizačních sítí s 14-ti čistírnami od-
padních vod a 26-ti kanalizačními čerpacími 
stanicemi. Dále je v provozu 23 898 kusů vo-
doměrů a kontrola kvality pitné vody je pra-
videlně prováděna akreditovanou laboratoří 
společnosti.

Rekonstrukce a intenzifikace
 V oblasti odvádění a čištění odpadních 
vod za posledních dvacet let společnost zre-
konstruovala, u měst a obcí nad dva tisíce 
obyvatel, tyto čistírny odpadních vod: 
•	 ČOV	Kroměříž	-	po	rekonstrukci	byla	uve-
dena	do	trvalého	provozu	v	roce	2005
•	 ČOV	Holešov	-	po	dílčích	etapách	rekon-
strukce	byla	do	 trvalého	provozu	uvedena	v	
roce	2011
•	 ČOV	Hulín	-	po	rekonstrukci	byla	do	trva-
lého	provozu	uvedena	v	roce	2011	
•	 ČOV	 Chropyně	 –	 rekonstrukce	 ČOV	 byla	
zahájena	v	listopadu	2010	a	do	trvalého	pro-
vozu	uvedena		v	roce	2012.

 Tyto ČOV nyní splňují náročné požadavky 
Evropské unie a nařízení vlády č. 229/2007 o 
ukazatelích a hodnotách přípustného zne-
čištění povrchových a odpadních vod. Na 
veřejnou kanalizaci je tak napojeno 89 226  
obyvatel.
 Dne 17. 10. 2013 byla také slavnostně 
otevřena nově rekonstruovaná Úpravna vody 
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v Kroměříži, která přechází na novou techno-
logii a o které Vás budeme informovat v nej-
bližším vydání našeho zpravodaje.
 Po celé období existence společnosti usi-
lovali jak předchůdci, tak i současné vedení 
společnosti, o vybudování stabilní moravské 
vodohospodářské firmy, která zajišťuje kom-
plexní vodohospodářské služby nejen v kro-
měřížském regionu, a to jak pro obyvatelstvo, 
zemědělství, tak i podnikatelskou sféru. 
 To vše při zachování společensky přijatel-
né ceny vodného a stočného pro naše odbě-
ratele i akcionáře společnosti.

Voda je trvalým odkazem a dědictvím
 Společnost Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s. tím úspěšně navazuje na dobré 
výsledky z let minulých. Za celé období po-
kračuje v nepřetržité a náročné práci, naplňu-
jící základní poslání společnosti, což je výroba  
a dodávka pitné vody, odvádění a čištění od-
padních vod. Práce vedení a všech zaměst-
nanců je nikdy nekončícím procesem, život 
a voda plynou dál a společnost čeká další  
a náročnější úkoly pro rozvoj vodního hospo-
dářství na Kroměřížsku.

  Voda je život, chraňme ji. Není totiž jen 
komerčním produktem, jako ostatní výrob-
ky, ale spíše trvalým odkazem a dědictvím. 
Mít čisté potoky, řeky a hlavně kvalitní zdro-
je pitné vody je, a do budoucna vždy bude, 
hlavním cílem představitelů Vodovodů  
a kanalizací Kroměříž.

 V září letošního roku společnost Vodo-
vody a kanalizace Kroměříž, a.s. oslavila své 
kulaté jubileum v historických prostorách 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži, spolu 
se starosty měst a obcí, členy představenstva 
a dozorčí rady a významnými obchodními 
partnery a osobnostmi regionu. 
  

 Tato „Zámecká slavnost“ byla zahájena 
koncertem Moravské filharmonie Olomouc  
a pozvaní hosté měli možnost, prohlédnout 
si rezidenční sály a zámeckou věž, což jistě 
přispělo k výborné prezentaci jak společnos-
ti, tak i Arcibiskupského zámku a města Kro-
měříž.
 U příležitosti tohoto výročí, byla vydána 
publikace s fotogalerií a dále byl pořízen fil-
mový záznam, který mapuje současnou spo-
lečnost. 

Článek vyšel 4. 11. 2013 v MF DNES - Zlínsko

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele 

a výrobně technického náměstka
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KŘÍŽOVKA

Křížovku a sudoku dodali : Bohdana Hýžová a Luděk Stratil 


