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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci, vážení kolegové,
jsem rád, že Vás mohu poprvé v letošním roce 
pozdravit ze stránek našeho fi remního časo-
pisu. Možná si při obracení těchto stránek, 
také uvědomujete, že je určitým důkazem, 
že naše společnost se neustále někam posou-
vá, připravuje nové věci, nové projekty, žádá 
o nové dotace, ale zároveň i postupně obmě-
ňuje své letité zaměstnance, kteří odcházejí 
na zasloužený „odpočinek“ po těžké a nároč-
né práci v  naší společnosti, a  to ať už jako 
technik nebo dělník. Každá práce, která se 
dělá poctivě má své místo v naší společnosti.   

Máme za  sebou nejhezčí část roku, období 
jara. Měsíce duben a  květen prostě milu-
ji, jsou to měsíce probouzejícího se života 
na  zahradě, v  přírodě jako takové a  hlavně 
sluníčko, to nám všem nejvíce chybí. Je to 
i  období, kdy nám média neustále tlumočí, 
jaké bude sucho, jak nebude vody a  jaká 
musíme udělat opatření, abychom o  vodu 
nepřišli. V  posledních dnech sami vidíte, že 
příroda si poradí sama, když ji to nebudeme 
kazit. Pod okap si dáme bečku na srážkovou 
vodu, aniž bychom využili dotace na  „deš-
ťovku“ a  s  vodou budeme hospodařit zcela 
normálně. U nás nehrozí žádné výrazné ome-
zování zalévání, mytí vozidel apod. protože 
vodohospodář naší společnosti myslí padesát 
let dopředu a chystá si neustále nové zdroje 
na nových prameništích. Máme velmi kvalitní 
a významné prameniště v kaskádě Plešovec, 
Břest, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká za-
hrada, obohacené novým přivaděčem do Hu-
lína s  max. výkonem 100l/s. Zároveň ještě 
připravujme ve spolupráci s obcí Zářičí nové 
prameniště s výkonem 50 l/s, které se nachá-
zí na levém břehu Malé Bečvy, kde jsme zjis-
tili, že v této lokalitě se fyzicky stále nachází 
vrty označené v  našich podkladech jako HV 
211 (1), HV 212 (2), HV 213 (3), HV 201 (4), 
HV 202 (5). Vrty č. 1 a 2 a to na pozemcích 
Obce Záříčí. Vzhledem k aktuální hydrologic-
ké situaci bychom velmi rádi ověřili fyzický 

stav vybudovaných jímacích studní a provedli 
čerpací zkoušky a  podrobné rozbory vody. 
Za  tímto účelem jsme s  naším dlouholetým 
hydrogeologem, fi rmou GEOtest a.s. Brno, 
uzavřeli smlouvu na provedení průzkumných 
prací, čerpacích zkoušek a podrobných roz-
borů vody. Tyto práce proběhly v  měsících 
duben až červen 2019. Následně zpracujeme 
investiční záměr pro poskytnutí dotace. Nej-
větším problémem bude vybudování přivadě-
če do vodojemu v obci Plešovec. Především 
z důvodu jednání s majiteli pozemků a získání 
jejich souhlasného stanoviska s vybudováním 
přivaděče. 

Pomalu nám ale období jara končí a  pro 
nás vodohospodáře je to čas i na zamyšlení 
a  zhodnocení těch uplynulých šesti měsíců, 
které se výrazně dotkly naší společnosti. 
Mnoho věcí, které jsou různými lidmi pre-
zentovány, je dnes potřeba uvést na pravou 
míru. Možná ne všichni víte, že to nebyl čas 
nijak lehký. V první řadě musíme plnit úkoly 
stanovené valnou hromadou a  představen-
stvem společnosti pro rok 2019. Jedním 
z  těchto úkolů je pokračování v  realizaci in-
vestičních akcí v  oblasti čištění odpadních 
vod, které mají rozhodující význam pro zlep-
šení životního prostředí. V lednu byla uvedena 
do  zkušebního provozu čistírna odpadních 
vod v Počenicích – Tetěticích a v Hlinsku pod 
Hostýnem bude dokončena do  konce měsí-
ce července. Další stavbou, na kterou máme 
schválenou dotaci, bude výstavba kanalizace 
a čistírny odpadních vod ve Střílkách. Pro tuto 
stavbu máme stavební povolení i dotaci. Jen 
zastupitelstvo obce nám situaci zkomplikova-
lo prodejem pozemku, na kterém měl vést ka-
nalizační sběrač. Tím se celá akce může pro-
dloužit o měsíce, a to zcela zbytečně. Máme 
přichystanou výstavbu kanalizačních čer-
pacích stanic v obci Prusinovice s  výtlakem 
do obce Tučapy a výstavbu ČOV v obci Pod-
hradní Lhota. S panem starostou dolaďujeme 
poslední pozemkové směny. Velkou radost mi 

udělalo přidělení dotace z Ministerstva země-
dělství ČR na  rekonstrukci vodojemu v Bře-
stu, výměnu azbestového potrubí do  Chro-
pyně v  délce 4,5 kilometru a  výstavba 500 
m3 vodojemu před Chropyní ve výšce 43 m. 
To bude dominanta Chropyně na spoustu let. 
Dále nás čeká celá řada drobných a velkých 
oprav a  rekonstrukcí, na  kterých se budou 
podílet jak naši zaměstnanci, tak i fi rmy, kte-
ré vyhrály výběrová řízení. V neposlední řadě 
nemůžu také nevzpomenout valnou hroma-
du společnosti, kde mimo jiné končí volební 
období všech členů představenstva a dozorčí 
rady. Tady bych chtěl všem odcházejícím čle-
nům těchto orgánů moc poděkovat za přízeň 
a podporu naší společnosti. S novými volbami 
do  městských a  obecních úřadů vždy při-
cházejí noví členové do rad a zastupitelstev. 
Z  těchto důvodů pořádáme také pracovní 
schůzky na  Úpravně vody v  Kroměříži, aby 
zvolení starostové a  starostky viděli, jak je 
někdy složité starat se o vodu, a to jak pitnou, 
tak i odpadní, aby odběratel měl vždy kvalitní 
pitnou vodu ve svém kohoutku a samozřejmě 
řádně zkontrolovanou. 

Jak již jsem uvedl v  úvodu, máme pomalu 
za sebou první pololetí roku, nyní přichází čas 
na  odpočinkovou dovolenou, po  níž se opět 
vrhneme se stejným nadšením do  druhého 
pololetí letošního roku. Čeká nás další práce 
s novými členy představenstva a dozorčí rady, 
ale pro nás vodohospodáře pořád ta stejná, 
kterou děláme rádi a s láskou.  Naším priorit-
ním úkolem bude i nadále zachovat s městy 
a obcemi vlastnickou strukturu a tím zároveň 
splnit i náročné podmínky pro získání dotací 
v maximálních částkách.   

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti 

a místopředseda představenstva    
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Čištění a oprava vyhnívací nádrže 
na ČOV Kroměříž
V  dlouhodobém plánu údržby a  oprav bylo 
vedením společnosti odsouhlaseno provést 
v  roce 2019 a 2020 čištění a opravy vyhní-
vacích nádrží – reaktorů na  ČOV Kroměříž.  
Tyto práce se provádí většinou po 10ti až 15ti 
letech provozu a  jsou nutné pro zachování 
funkce a  řádného provozu reaktorů. Úkolem 
je odstranit z VN nežádoucí písky a jiné části 
kalu, které se přes česle a čerpadla do reak-
torů dostávají. Po vyhodnocení stavu nádrží, 
jsme přistoupili v tomto roce k otevření nádr-
že VN4 o objemu 3500 m3 kalu.

Vyhnívací nádrže jsou určeny ke  stabilizaci 
primárních kalů v  anaerobním a  mezofi lním 
prostředí (bez přístupu kyslíku a dodržení tep-
lot cca 38oC), kdy jedním z produktů je tvorba 
kalového plynu s  vysokým podílem metanu. 
Vzhledem k náročnosti na bezpečnost práce 
v prostředí s nebezpečím výbuchu a výskytu 
plynů byl vypracován postup a harmonogram 
a provedeno školení a poučení zaměstnanců 
o přísném dodržování bezpečnostních před-
pisů.

První etapa práce byla zahájena v  měsíci 
březnu přečerpáváním a odvodňováním kalů 
a postupném snižování hladiny na minimální 
možnou hranici. Dne 25. 3. 2019 byl vydán 
Příkaz V  pro práce s  nebezpečím výbuchu 
a  zahájeno odplyňování a  odvětrávání vnitř-
ního objemu. Po demontáži víka kontrolního 
kruhového otvoru bylo zjištěno, že v  nádrži 

zůstává cca 700 m3 usazenin kalu a  pís-
ků. Ve  spolupráci se střediskem kanalizací 
za použití našich tlakových vozů byla hladi-
na snížena cca na 500 m3, dále však nebyla 
schopna naše technika hustotu a konzistenci 
usazenin zvládnout. Další vyčerpávání a  vy-
čištění nádrže bylo předáno specializované 
fi rmě SEZAKO Prostějov, která disponuje pří-
slušnou technikou. Práce na vyčerpání a vy-
čištění byly ukončeny koncem měsíce dubna.  

Přichází druhá etapa prací. Kontrolním a vle-
zovým otvorem o  průměru 70 cm ve  výšce 
4 m nad dnem nádrže sestoupili naši určení 
zaměstnanci do  prostor nádrže a  proved-
li měření stavu ovzduší v  nádrži. Naměře-
né hodnoty O2 a  nulové hodnoty CO2 a  CH4

umožňovali bezpečný pohyb osob v prostředí 
VN. Následně byla provedena kontrola a revi-
ze kovových prvků a stavební části. Bylo zjiš-
těno porušení vnitřních ochranných omítek 
ocelového pláště. Odstranění závad nebylo 
jednoduché, protože pohyb osob a  mate-
riálu byl možný pouze přes kontrolní otvor. 
Zaměstnanci střediska ČOV si však s těmito 
problémy poradili a práce zdárně dokončili.

Ve  třetí etapě, která byla zahájena v polovi-
ně května, jsou prováděny práce související 
se zapracováním a uvedením VN do provozu. 
Nádrž je nejprve do  jedné třetiny zaplněna 
čistou vodou, která musí být ohřáta na 38o C. 
Do tohoto objemu je přečerpán očkovací kal 

v množství cca 150 m3 a následně podle har-
monogramu a pokynů technologa je přidáván 
primární kal. Celý proces je monitorován, jsou 
sledovány hodnoty teplot, hodnoty PH a podíl 
masných kyselin. Při poklesu PH pod hodnotu 
7 vzniká nebezpečí kyselého kvašení, v  je-
hož důsledku by musel být objem vyčerpán 
a znovu zapracován. Proces zdárného zapra-
cování trvá 30 dnů. V tomto období by mělo 
dojít k vytvoření procesu metanogeze a tvor-
bě kalového plynu. V  případě dosažených 
hodnot metanu 60% je VN již plně funkční. 

Na celé akci se podílelo a  ještě podílí mno-
ho našich zaměstnanců z několika středisek, 
kteří prokázali vysokou profesionální úroveň 
a  kvalitu práce. Výkon a  kapacita čistírny 
Kroměříž byla po dobu prací omezena, což se 
dotklo i pracovišť závislých na provozu ČOV 
Kroměříž. Tímto děkuji kolegům za spoluprá-
ci, pochopení a trpělivost.

Otakar Stratil
mistr ČOV Kroměříž
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Oprava kanalizace Kvasice v ulici Horní
Tato stavba, dokončená k 31. 5. 2019, před-
stavovala realizaci opravy původní betonové 
kanalizace DN 300 a 400 mm v celkové délce 
612 bm., formou otevřeného výkopu. Pro-
vedení stavebních prací bylo svěřeno vítězi 
výběrového řízení společnosti SMO a.s., se 
sídlem v  Otrokovicích. Již nevyhovující sto-
kové potrubí bylo nahrazeno plnostěnným 
potrubím PVC SN 12, doplněným prefabri-
kovanými betonovými šachtami současně 

s  výměnou části domovních přípojek. Jak 
tomu nezřídka bývá, i tato stavba se ve svém 
průběhu potýkala s nemalými problémy, ať již 
to byla kolize s  plynovodním potrubím, kte-
ré muselo být v délce cca 4,5 bm přeloženo, 
či skalnaté podloží v  trase kanalizace, které 
donutilo dodavatele použít při jejím zdolání 
těžké bourací kladivo na pásovém podvozku. 
Další komplikace přineslo i  deštivé počasí 
přetrvávající v průběhu měsíce května. I přes 

uvedené komplikace zvládla fi rma SMO a.s. 
zdárně a ve stanoveném termínu dílo dokon-
čit v celkovém fi nančním nákladu 6 249 tis. 
Kč bez DPH tak, aby bylo možno plynule ná-
sledně navázat opravou povrchu komunikace 
společností ŘSZK.     

Pavel Vaculík
technický pracovník investic

Oprava vodovodu 
ul. Boženy Němcové, Holešov
Dne 1. 4. 2019 jsme předali staveniště fi rmě 
VHS Brno, a.s., která byla vyhodnocena při 
výběrovém řízení na výše uvedenou zakázku 
jako ekonomicky nejvýhodnější.

Její nabídková cena činila 1.190.090,- bez 
DPH.
Oprava vodovodního řadu 12 na  ulici Bože-
ny Němcové, byla projekční kanceláří VODIS 
Olomouc s.r.o. navržena bezvýkopovou 
technologií, tzv. burtsliningem.

Při této technologii je stávající potrubí na-
hrazeno novým potrubím, které je zataženo 
v trase původního potrubí. Při tomto způsobu 
pokládky je původní potrubí roztrháno.

Při zpracování projektové dokumentace se 
předpokládalo, že původní potrubí bude 
z šedé hrdlové litiny profi lu DN100. Skuteč-
nost byla ale jiná. V průběhu stavby se uká-
zalo, že potrubí není hrdlovaná litina, ale hrd-
lovaná ocel.

Přes počáteční obavy, že bude problém hrdlo-
vanou ocel roztrhnout , vše dopadlo na výbor-
nou a zakázku jsme v termínu do 31.5.2019 
úspěšně dokončili.

Romana Bartolšicová
technický zaměstnanec 

Technika pro bezvýkopovou technologii burtslining.
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Oprava vodovodu Holešov - Palackého
Na  krásný slunečný sváteční den 8.5.2019 
jsme se pustili do opravy vodovodního řadu  
v Holešově v ulici Palackého. Jednalo se o vý-
měnu nefunkčních šoupat 1 ks DN 150 a 1 ks 
DN 100 v armaturní šachtě a řádné uspořá-
dání řadů, kdy se v  šachtě křížily staré ne-
funkční řady se současnými provozními, které 
již také vykazovaly velký uhlodaný zub času, 
a právě nastal nejvyšší čas, se tomu na  ten 
zoubek podívat. Vzhledem k nevyhovujícímu 
technickému stavu a velmi problematickému 
umístění šachty, která zasahovala do  jedné 
z nejfrekventovanějších křižovatek v Holešo-
vě, asi mnozí z  Vás se několikrát pokouše-
li vymotat z  ulice Nerudova - u  restaurace 
Tacl rovně směrem ke hřbitovu, natož téměř 
marně odbočit doleva na Bystřici p/H“, jsme 
se rozhodli šachtu zbourat, vyřezat nefunkční 
řady, vyměnit šoupáky a nově je již jen ovlá-
dat pomocí zákopových souprav.

Zvolený termín měl hned několik důvodů, 
jednalo se o  výměnu šoupáku na  páteřním 
zásobovacím řadu DN 300, který bylo nutné 
odstavit, což mělo za následek 2/3 Holešova 
bez pitné vody, včetně škol, školek, center pro 
seniory, velkých fi rem atd., prostě všude tam, 
kde se provozy bez pitné vody neobejdou 
a  i  samotnému dopravnímu zatížení během 
pracovního týdne, kdy bylo nutné zřízení ob-
jízdných tras a dopravního značení.

Zajisté jsme od některých fundovaných obča-
nů nesčetněkrát poslouchali a ba i byli nařče-
ni z diletantství, a že jsme na hlavu, provádět 
opravu zrovna ve  svátek, když jsou všichni 
doma. Chápali jsme, byl svátek, obchodní 
centra zavřená a venku krásný den, nicméně 
kdybychom chtěli opravu provést v pracovní 
den, neobávám se, že bychom nebyli nařčeni 
neméně hůř, poněvadž by byli občané s nej-
větší pravděpodobností ze stejného důvo-
du opět doma. Pitná voda byla v maximální 
možné míře zajištěna 6 ks kontejnerovými 
cisternami rozmístěnými v  různých částech 
města Holešova. Děkujeme středisku dopra-
vy za závoz.

Samotnou opravu provedla fi rma VHS Byst-
řice pod Hostýnem v součinnosti a již i v se-
hranosti s  naším střediskem a  podle plánu 
odstávky, jež byla původně do  16.00 h, se 
nám povedlo po  11 hodině pozvolna obno-
vovat dodávku pitné vody a  ve 13 hod byla 
dodávka kompletní.

Před odstávkou řadu DN 300 jsme věnovali 
velké úsilí a snažili se provést přípravné prá-
ce tak, aby dopad odstávky byl co nejmenší 
a v co nejkratším čase, což se nám podařilo 
a za to patří všem, co se na této akci podíleli, 
velké dík.

Radek Šidla
mistr střediska vodovody Holešov
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Oprava a rekonstrukce vodojemu Barbořina
Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce staveb-
ní a technologické části „starého“ vodojemu 
Barbořina o objemu 2x 2500 m3, která byla 
započata v říjnu loňského roku se blíží do cíle. 
Ve dnech od 3.6.2019 – 5.6.2019 byly prove-
deny komplexní zkoušky, při kterých nebyly 
zjištěny žádné závady. Stavba byla přebrá-
na dne 6.6.2019 s  tím, že konečné terénní 
úpravy kolem budovy VDJ a konečné řešení 
oplocení budou vyřešeny na  podzim, po  té 
co si zemina po  výkopových pracích řádně 
„sedne“. 

Tento vodojem zajišťuje dostatečnou aku-
mulaci pitné vody pro potřebu skupinového 
vodovodu Kroměříž. Do  tohoto „starého“ 
vodojemu a  současně „nového“ vodojemu 
(2x 6000 m3 ), který bude předmětem rekon-
strukce v nejbližších letech, je čerpána voda 
z  Úpravny vody v  Kroměříži. Oba vodojemy 
jsou mezi sebou jak výtlakem, tak přes odběr 
propojeny a tvoří tak jeden celek.
Stavbu prováděly fi rmy Vodohospodářské 
stavby Javorník – CZ s.r.o., a VHS Brno, a.s.

Ing. Igor Hýbner
vedoucí střediska úpravy a jímání vod

Nové „chytré“ vodoměry
V  letošním roce bylo vedením naší společ-
nosti rozhodnuto o  nakoupení nových inte-
ligentních měřidel značky iPERL od  společ-
nosti Sensus Česká republika, s.r.o. Pro první 
„pilotní projekt“ bylo vybráno cca 260 odběr-
ných míst v Kroměříži a Holešově, na které se 
mají tyto měřidla osadit. 
Co si můžeme pod pojmem „chytrý“ nebo 
„inteligentní“ vodoměr představit? iPERL je 
vysoce přesný statický smart vodoměr s inte-
grovanou obousměrnou komunikací. Techno-
logie tohoto měřidla má poskytovat bezkon-
kurenční trvalou přesnost měření po  celou 
dobu jeho 15-ti leté životnosti. A co to zna-
mená trvalá a vysoká přesnost měření? Pro 
příklad: vodoměry, které doposud standartně 
používají všechny vodárenské společnos-
ti v  naší republice, včetně té naší, mají tzv. 
přesnost a  rozsah měření R80. iPERL nabízí 
hodnotu R800, což je 10krát vyšší přesnost 
a rozsah. V praxi to znamená, přesné měření 
i  v  nejnižších průtocích, které doposud mě-
řeny nebyly. Přesnost iPERLu je taky vysoká 
díky tomu, že není mechanický (nemá žádné 
pohyblivé části – lopatky), ale pro měření vy-
užívá technologii remanentního magnetické-

ho pole. Toto magnetické pole působí na pro-
tékající vodu a  generuje elektrické napětí 
úměrné rychlosti protékající vody. Hlavním 
poznávacím znakem tohoto měřidla je mate-
riál, z něhož je vyroben - jedná se o vodoměr 
z  kompozitu, který bude po  ukončení jeho 
15-ti letého životního cyklu kompletně zrecy-
klován. Další předností je možnost dálkového 
odečtu pomocí integrované rádiové technolo-
gie, která pracuje na frekvenci 433Mhz a tím 
umožňuje zjistit stav měřidla při pochůzce ze 
vzdálenosti několika desítek metrů. Techno-
logie sběru dat a komunikace s  tímto měři-
dlem nám může v budoucnu umožnit nasbírat 
spoustu informací, od mož-
nosti naprogramování pro 
poskytování dat o  stavu či 
průtoku v  15-ti sekundo-
vých intervalech až po  hlá-
šení různých alarmů např. 
o  neoprávněné manipulaci 
s vodoměrem aj.
V  současné době začínáme 
iPERLy osazovat do naší vo-
dovodní sítě na předem ur-
čená odběrná místa. Ačkoli 

se v  minulosti objevovaly obavy a  pochyby 
z  provádění montáží těchto měřidel, hlavně 
z důvodu materiálového provedení – kompo-
zit, můžeme prozatím potvrdit opak. Během 
prvních montáží nedošlo k obávaným problé-
mům a  měřidla byla vyměněna za  stávající 
vodoměry standartním způsobem. 

Věříme, že tento krok kupředu bude pouze 
odrazovým můstkem k další modernizaci a že 
s novými iPERLy budeme spokojeni.

Martin Štěpánek
vedoucí obchodního oddělení 
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Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem
Vážení kolegové a kolegyně,
jak již určitě někteří víte, společnost Vodovo-
dy a  kanalizace Kroměříž, a.s. zahájila dne 
10. 7. 2018 stavbu Kanalizace a ČOV Hlinsko 
pod Hostýnem. Jedná se o dotovanou stav-
bu s  celkovými náklady 27.312.971,75 Kč. 
Na tuto stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 
11.877.873,93 Kč. Vítězem výběrového řízení 
a zhotovitelem stavby je „Společnost Hlinsko 
pod Hostýnem“, zastoupená Hakov, a.s. 

Předmětem stavby je odkanalizování lokality 
Hlinsko pod Hostýnem, jakožto místní části 
města Bystřice pod Hostýnem, podchycení 

stávající části jednotné kanalizace a vybudo-
vání dílčích částí nové splaškové kanalizace 
v  jižní části zástavby společně s novým vy-
budováním lapáku štěrku, čerpací stanice 
odpadních vod ČS 1 a  areálem ČOV. Bude 
vybudována nová čistírna odpadních vod, 
do  které budou zaústěny stávající jednotné 
kanalizace z  Hlinska pod Hostýnem a  nově 
navržené splaškové stoky od cca 55 % oby-
vatel místní části Hlinsko pod Hostýnem. 
Čistírna odpadních vod bude kapacitně odpo-
vídat 100 % veškerého znečištění zájmového 
území, bude tedy dimenzována i pro napojení 
zbývající části obyvatelstva. Celková kapacita 
ČOV je 380 EO.

V  současné době je celá stavba před do-
končením. Zbývá osadit čerpací stanici s  la-
pákem písku, dokončit fasádu budovy ČOV, 
montáž technologie, příjezdovou komunikaci 
a terénní úpravy. Pevně věříme, že termín do-
končení stavby 25. 6. 2019 bude splněn a ce-
lou stavbu uvedeme zdárně do  zkušebního 
provozu, který je plánován v délce 12 měsíců.

Ing. Tomáš Mozola   
vedoucí provozu odpadních vod

Akreditace v laboratoři
V laboratoři pitných a odpadních vod proběhla 
dne 28. května akreditační dozorová návštěva 
posuzovatelů Českého institutu pro akredita-
ci (ČIA) o.p.s. Cílem návštěvy byl pravidelný 
audit odborné způsobilosti laboratoře podle 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Skupina posuzovatelů ve  složení: Marie Vy-
mazalová (vedoucí posuzovatel) a RNDr. Šár-
ka Doškářová (odborný posuzovatel) se za-
měřila i  na  nové zaměstnance laboratoří: 

Silvii Niklovou, Annu Dvořákovou a  Libora 
Adamíka, jak zvládají po teoretické i praktic-
ké stránce metody analýz a odběrů vzorků. 

Vzorkař Libor Adamík i  přes vytrvalý déšť 
předváděl ruční odběr vzorku na  odtoku 
z  ČOV Kroměříž. Před zahájením odběru 
správně poznamenal, že za vydatného deště 
se nemá odběr provádět, jelikož jsou ovlivně-
né výsledky analýz, tím získal u posuzovatel-
ky první kladné body.

Odborná ani systémová auditorka neshledaly 
v naší práci neshody a na závěr auditu byla 
vydána zpráva bez neshod a připomínek.

Děkuji všem zaměstnancům laboratoře pit-
ných a odpadních vod za vzornou přípravu. 

Ing. Marie Chudárková 
vedoucí laboratoří
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Valná hromada 2019
Dne 11.6.2019 se sešli v Muzeu Kroměřížska akcionáři společnosti na Valné hromadě s tímto programem:
1. Zahájení řádné valné hromady
2. Návrh na volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady a schválení jednacího 
 a hlasovacího řádu valné hromady 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
5. Návrh na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady za rok 2018
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu 
 na rozdělení zisku za rok 2018, k návrhu na stanovení podílu na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva 
 a dozorčí rady za rok 2018
7. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku včetně výplaty podílů akcionářům, členům představenstva 
 a dozorčí rady za rok 2018
8. Návrh na odvolání člena představenstva
9. Návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady
10. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady
11. Návrh na schválení zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1 867 000,- Kč, upsáním 1 867 akcií akcionářem Město 
 Bystřice pod Hostýnem se splacením emisního kurzu vnesením nepeněžitého vkladu tímto akcionářem 
12. Závěr

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 byl rozdělen takto:

Ukazatel Kč

Výsledek hospodaření za účetní období 2018 14 728 697,59

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let 0,00

Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let 14 728 697,59

Příděl do rezervního fondu 1 % 147 286,97

Příděl do sociálního fondu 1 500 000,00

Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady 1 397 410,00

Příděl do investičního fondu 3 116 716,62

Výsledek hospodaření 2018 po naplnění rezervního fondu, sociálního fondu, investičního fondu a podílů na zisku členů představenstva a dozorčí rady 8 567 284,00

Nerozdělený zisk za účetní období 2018 8 567 284,00

Podíly na zisku akcionářů za rok 2018 8 567 284,00

Počet vydaných akcií 778 844

Výše podílu na zisku na 1 akcii 11,00

Nerozdělený zisk za účetní období 2018 0,00
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Nově zvolení členové představenstva a dozorčí rady na funkční období do roku 2023:

Představenstvo:

Jméno a příjmení Funkce

Mgr. Jaroslav Němec starosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

Hugo Strachvic zástupce města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

Vratislav Krejčíř místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

MUDr. Lumír Francek zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

Ing. Ladislav Lejsal ředitel společnosti

Miroslav Štěpánek starosta obce Dřínov, zástupce minoritního akcionáře

Dozorčí rada:

Jméno a příjmení Funkce

MUDr. Tomáš Třasoň zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

MVDr. Karel Chvátal zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

Mgr. Vít Peštuka místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

PhDr. Jana Janoušková zastupitelka města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

Mgr. Pavel Horák starosta města Morkovice-Slížany, zástupce minor. akcionáře

Vítězslav Hanák starosta obce Zborovice, zástupce minoritního akcionáře

Společné zasedání starostů měst a obcí 
V únoru roku 2019 uspořádal ředitel společ-
nosti a  předseda představenstva Ing.  Ladi-
slav Lejsal na Úpravně vody setkání starostů 
měst a  obcí. Nově zvolení starostové, kteří 
vzešli z  podzimních komunálních voleb, se 
tak mohli seznámit s  vedením společnosti 
a měli možnost (někteří poprvé) prohlédnout 
si naši úpravnu vody a dozvědět se z úst čle-
nů vedení informace o plánovaných akcích.

Setkání se starosty kroměřížské části okresu 
proběhlo v úterý 5. 2. 2019 a starostové z re-
gionu Bystřicka a Holešovska se sešli s vede-
ním společnosti na úpravně vody ve čtvrtek 
7. 2. 2019.

Na  setkání byly všem poskytnuty informace 
o  výsledcích hospodaření za  rok 2018, byli 
seznámeni s  nejdůležitějšími plánovanými 
opravami a investicemi v roce 2019 a absol-
vovali komentovanou prohlídku úpravny vody. 
Rovněž jim byly zodpovězeny dotazy, týkající 
se nejpalčivějších problémů v nakládání s vo-
dou v obcích, zejména ohledně čistíren vod.

Ing. Ivana Štouračová
fi nanční manažer 
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Hospodaření naší společnosti 
má vzestupný vývoj
Z doložených grafů, ve kterých jsou setříděny 
nejdůležitější ekonomické veličiny, jako jsou 
tržby, náklady a částky investované na opra-
vy, údržbu a  budování majetku vodárny, je 
vidět vzestupný vývoj a je to důkazem, že se 
nám daří. Ke snížení hospodářského výsledku 

v  roce 2017 došlo především z  důvodu vý-
padku tržeb od našeho největšího odběratele 
Sladovny Soufl ett, a.s. Kolísavý graf investic 
je ovlivněn zejména tím, že od  r. 2013 do-
šlo na základě hlasování akcionářů na valné 
hromadě k zablokování nepeněžitých vkladů 

do společnosti a tím byla znemožněna tvorba 
zdrojů fi nancování nových investic

Ing. Ivana Štouračová
fi nanční manažer 

V roce 2012 – 2013 byla realizovaná rekonstrukce Úpravny vody 
Kroměříž ve výši téměř 182 mil. Kč vč. DPH.
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NOVÉ TVÁŘE VE VAKU
Ing. Libor Janků

Do  společnosti Vodovody a  kanalizace Kro-
měříž, a.s. nastoupil na pozici vedoucího stře-
diska TP v listopadu loňského roku. 

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená? 
Za úspěch považuji mít zdravou a spokojenou 
rodinu.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zá-
jmy, čemu se věnujete po práci…
Jsem ženatý a s  rodinou žiji ve Slušovicích, 
mám dva syny (28 a  25 let), mladší z  nich 
hraje fotbal za Slušovice (letos suverénní po-
stup do kraje), takže jsem dříve pomáhal jako 
trenér, nyní pouze jako fanoušek. Kromě toho 
se věnuji práci kolem domu a na zahradě ale 
také rád lyžuji, jezdím na kole nebo se věnuji 
turistice.

Oblíbená hudba/kapela:
Rock/ Katapult, Pink Floyd

Oblíbený nápoj/jídlo:
Pivo, svíčková

Z čeho máte radost:
Když jsou všichni v pohodě.

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK  Kro-
měříž, a.s. a  jaký na  Vás po  nástupu a  tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Hlavním důvodem byla z mé strany potřeba 
změny pracovní pozice a požadavky pro spl-
nění nástupu na  danou funkci mne zaujaly 
natolik, že i přes vzdálenější místo pracoviš-
tě jsem se rozhodl zkusit štěstí a přihlásit se 
do výběrového řízení.
Během doby, po kterou zde působím, nemám 
důvod být nespokojen jak s pracovními pod-
mínkami, tak s přístupem ostatních kolegů.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a – na jaké pozici? 
Mé předcházející působiště bylo ve  státní 
správě na  pozici vedoucího stavebního úřa-
du ve Vizovicích, kde jsem strávil 12 let. Před 
tímto působením jsem pracoval jako technik 
ve stavebních a montážních fi rmách.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Spokojený kolektiv.

Radek Lehkoživ

Nastoupil do  společnosti v  listopadu roku 
2018 na pozici provozní zámečník. 

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK  Kro-
měříž, a.s. a  jaký na  Vás po  nástupu a  tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Věděl jsem, že fi rma je stabilní a nová pracov-
ní výzva mě ujistila, že jsem neudělal   
chybu.

Kde jste v  minulosti profesně působil? Jak 
dlouho jste tam pracoval – na jaké pozici? 
Pracovních zkušeností mám mnoho, před ná-
stupem do VAKU jsem pracoval 9 let v Mag-
neton a.s. na údržbě galvanovny.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Nejdůležitější pro práci je kvalitní kolektiv.

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená? 
Úspěch je jen slovo, ale uspět tak, aby si 
vás lidi vážili a neopovrhovali vámi, tak to je 
úspěch.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zá-
jmy, čemu se věnujete po práci…
Jsem ženatý, mám dva dospělé syny. Rád 
jezdím na  kole, popracovní  náplň je opět 
v montérkách, protože mám obrovský barák.

Jaké máte plány do  budoucna (osobní/pra-
covní)? 
Budoucno neřeším, čím víc se plánuje, tím víc 
starostí. V neposlední řadě člověk musí přihlí-
žet hlavně na svoje zdraví.

Máte své životní krédo/motto, kterým se ří-
díte?
Nepotkat se s blbcem.

Oblíbená kniha:
Knihy o přírodě.

Oblíbená hudba/kapela:
Mám rád Moravanku aji Kabáty.

Oblíbený nápoj/jídlo:
V jídle si nevybírám a pivo si dám Radegast 
12, temně hořký.

Vysněná destinace pro dovolenou:
Jezdím rád do jižních Čech.

Z čeho máte radost:
Když můžu dělat svoji práci a nikdo přechyt-
ralý mě nehledí pod ruky a nesnaží  se mě 
radit.

Kým nebo čím byste chtěl být v  příštím ži-
votě?
Třeba zase instalatérem, ale hlavně to stálé 
zdraví.

Je něco, co byste chtěl vzkázat kolegům?
Jsem rád, že mě přijali mezi sebe a můžu vy-
užít podporu kolektivu.



131313

Věra Franková
Do  společnosti nastoupila na  pozici účetní 
v září minulého roku. 

Proč jste se hlásil do  společnosti VaK Kro-
měříž, a.s. a  jaký na  Vás po  nástupu a  tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Hledala jsem změnu práce, naučit se něco 
nového. Společnost pro mě znamená práci 
stabilního zaměstnání. 

Kde jste v  minulosti profesně působil? Jak 
dlouho jste tam pracoval – na jaké pozici? 
Dříve jsem pracovala 8 let jako „účetní“ u ak-
ciové společnosti v Kroměříži v oblasti země-
dělství.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
V  zaměstnání považuji za  nejdůležitější po-
hodový pracovní kolektiv, vzájemnou pomoc 
a spolupráci.

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená? 
Slovo „úspěch“ pro mě znamená vnitřní ra-
dost, když se cokoliv podaří.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zá-
jmy, čemu se věnujete po práci…
Jsem vdaná, děti již dospěláci ve  věku 17 
a 18 let, k mým zájmům patří především ro-
dina, příroda, cestování v ČR.

Jaké máte plány do  budoucna (osobní/pra-
covní)?
Hlavně si udržet pevné zdraví, jinak neplánuji.

Oblíbená kniha:
Gabra a Málinka

Oblíbená hudba/kapela:
Poslouchám všechno kromě tvrdého metallu 
a dechovky.

Oblíbený nápoj/jídlo:
Sním cokoliv, pití bylinkové čaje.

Vysněná destinace pro dovolenou:
Karibik

Z čeho máte radost:
Radost mám z  čehokoliv, co mi přinese 
úsměv na  tváři, pozdvihne seběvědomí, vy-
lepší chmurnou náladu a splní se má přání

Kým nebo čím byste chtěl být v  příštím ži-
votě? 
V  příštím životě bych chtěla být medvědicí, 
pořád spí

Pozdravy všem
Pozdravy všem z Bystřice pod Hostýnem po-
sílám a na čtenáře Vodníka vzpomínám. Když 
voda teče krajem, my všichni v tento čas se 
smějeme, že proudí a teče ke každému z nás 
a nakonec i ke mně. I když je špinavá, já ráda 
z ní čistou zas udělám, protože Vás ráda mám.

Teď to u mě krásně kvete, vše se uklízí a čis-
tí a  já zářím do kraje. Nemohu zapomenout 
na  moje zaměstnance a  na  Hynka Brhela, 
který nás opustil po roce a odešel zpět, od-

kud přišel. Přesto tu zanechal za ten rok svoji 
stopu užitečnými přípravky a zlepšeními pro 
obsluhu a za to mu děkuji. Místo něj nastoupil 
nový, mladý zaměstnanec Horák Jiří na pozici 
provozního zámečníka. Věřím, že se mu bude 
u  nás líbit, že bude pokračovat v  činnosti 
všech předešlých zaměstnanců.

Teď vnímám, že se už chystá další větší 
oprava mého plynového zařízení. Plynojem 
dostane generální opravu, aby mi dále dobře 

sloužil. Další menší opravy dále pokračují a já 
jsem za ně ráda. Na konci roku Vám povím, 
jak se vše podařilo.
   
Všechny Vás zdraví vaše čovka z BpH.

Václav Přivřel
mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem
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Mezinárodní vodohospodářská výstava 
Vodovody - Kanalizace
se koná jednou za  dva roky a  představuje 
nejvýznamnější oborové setkání v České re-
publice, o čemž svědčí údaje z ročníku 2017 
- na ploše 6 257 m2 se prezentovalo 335 fi -
rem z 25 zemí, počet účastníků se vyšplhal 
na  9  875, zahraniční hosté zastupovali cel-
kem 25 zemí.

Vedení naší společnosti se v květnu této vý-
stavy zúčastnilo také a mělo tak možnost se 
seznámit s nejnovějšími technologiemi v ob-
lasti vodohospodářské infrastruktury, a to jed-
nak u stánků jednotlivých vystavovatelů, tak 
i v rámci přednáškové činnosti, která po ce-
lou dobu výstavy probíhala. V  rámci dopro-
vodného programu ve venkovních prostorech 
probíhaly doprovodné programy, jako např. 
vodárenská soutěž zručnosti, ve které proka-
zovalo své dovednosti 16 dvoučlenných druž-
stev montérů z 12 vodárenských společností. 
Nezávislí rozhodčí posuzovali nejen rychlost, 
ale i kvalitu provedení. Je zřejmé, že ve vodá-
renství jdou kupředu mílovými kroky zejména 
geografi cké a informační systémy  a automa-
tizace procesů ve vodárenství, měření a ana-
lýza jak pitné, tak odpadní vody. Tato oblast, 

která byla na výstavě prezentována několika 
vystavovateli, mě zaujala, je takřka neuvěři-
telné, co všechno je dnes možné analyzovat 
a  jakým tempem se tyto technologie vyvíjí 
a zdokonalují.

Na  základě návštěvy této výjimečné vodá-
renské výstavy musím konstatovat, že díky 

schopnostem a  profesionalitě všech našich 
zaměstnanců drží naše společnost neustále 
krok s  vývojem nových technologií, využití 
nových materiálů a ve světovém měřítku se 
určitě nemáme za co stydět.

Ing. Ivana Štouračová
fi nanční manažer
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Vodohrátky 2019
Dne 1. 6. 2019 oslavila společnost Vodovody 
a kanalizace mezinárodní svátek „Den dětí“ 
na  Úpravně vody v  Kroměříži. Zaměstnanci 
společnosti, kolotoč, skákací hrad, zábavný 
program s  Emily, koně i  tetování a  malová-
ní na obličej byli pro děti připraveni od 9:00
hodin. Zaměstnancům společnosti byla od-
měnou za jejich úsilí, které věnovali přípravě 
a realizaci této akce pro děti především sku-
tečnost, že vodárenský dětský den navštěvu-
je rok od roku více a více dětí se svými rodiči 
či prarodiči.  V  letošním roce dorazilo více 
než 700 dětských návštěvníků. Děti plnily 
na 8 stanovištích více či méně náročné úkoly 
(skládání vodovodní přípojky, rýžování zlata, 
přenášení vody, lovení rybiček, aj.), mohly se 
projet na konících, zaskákat si na skákacím 
hradu, povozit se na kolotoči, nechat nama-
lovat či vytetovat obrázek na  obličej nebo 
na tělo a mnoho dalšího.

Děkujeme všem účastníkům, že za námi při-
šli v tak nádherném počasí tento den oslavit 
a budeme se těšit zase příští rok!

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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Světový den vody 
22. března 

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. oslavila mezinárodní svátek vody se žáky 
základních škol. Dne 21. 3. 2019 uspořádala 
na Velkém náměstí v Kroměříži a 22. 3. 2019 
v  areálu Zámecké zahrady v  Holešově pre-
zentaci vodárenské techniky doprovázenou 
odborným výkladem. Prezentace byla určena 
pro žáky základních škol z Kroměříže a Ho-
lešova. Celkem se zúčastnilo 451 žáků z 9ti 
základních škol. 

Společnost žáky seznámila s  problematikou 
zásobování pitnou vodou a  čištěním odpad-
ních vod. Cílem pořádané akce bylo mimo 

jiné, aby si děti uvědomily, že voda je obno-
vitelný, ale přitom i  omezený přírodní zdroj 
a také, že zajištění vodních zdrojů pro budou-
cí generace nabývá na významu. 
Světový den vody byl stanoven Organizací 
spojených národů v roce 1992 na datum 22. 
března na  jednání UNCED (Summit Země) 
v Rio de Janeiru v Brazílii. Od roku 1993 si tak 
každý rok v tento den můžeme připomenout 
jak důležitá voda je a  také jak je významné 
udržitelné nakládání s vodními zdroji. Důvo-
dem je skutečnost, že na světě více jak mi-
liarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo 
nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN 
a nevládních organizací věnujících se problé-
mům spojeným s vodou je zaměřena na čis-
totu a ochranu vod a jejich šetření. 

Každý rok má své specifi cké téma. V  le-
tošním roce je téma „Leaving no one be-
hind – nenechat nikoho za sebou “ nebo 
také motto s názvem „Water for all – voda 
pro všechny“.  Posláním letošního ročníku 
je tedy řešení vodní krize, se zaměřením 
na příčiny, proč je pro tolik lidí voda ještě ne-
dostupná, zejména pro ženy, děti, uprchlíky, 
domorodce a postižené. 

Průměrná denní spotřeba vody na osobu je 
necelých 89 litrů (údaje z roku 2017), při-
čemž nejvyšší spotřeba vody je v Praze, kde 
převyšuje 109 litrů na osobu za den. V České 
republice je vodou z  vodovodů zásobováno 
94,7% obyvatel a 85,5% obyvatel je napoje-
ných na kanalizaci. 

Kolik vody spotřebujeme:
Koupel ve vaně 100 – 150 litrů
Sprchování  60 – 80 litrů
Mytí rukou  3 litry
Spláchnutí toalety  10 litrů
Mytí v myčce  10 – 15 litrů
Praní v pračce 40 – 80 litrů
Denně v kuchyni 5 – 7 litrů
Pití každý den 2 litry

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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Výšlap na Brdo 
aneb ve zdravém těle zdravý duch
V  sobotu 25. 5. 2019 se hrstka odvážných 
zaměstnanců z  naší společnosti nezalekla 
chřibských kopců a  vyrazila z  obce Roštín 
směr rozhledna Brdo. Kromě zaměstnanců 
Vaku se výšlapu zúčastnili také dvě děti a dva 

psi. S velkou radostí musím oznámit, že jak 
zaměstnanci, tak děti a psi vrchol za necelou 
hodinku a  půl úspěšně zdolali. Za  krásného 
počasí jsme si opekli výborný oběd na ohni 
a pak šupem zpátky do Roštína. 

Výšlap to byl velmi zdařilý a  doufám, že ne 
poslední!

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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Poděkování
Vážení kolegové,
dne 30.6.2019 skončí po 26 letech mé pů-
sobení u  společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, z  důvodu odchodu do  starobního 
důchodu. Do společnosti jsem nastoupil jako 
mistr ČOV Holešov v roce 1993, od roku 2007 
jsem působil jako vedoucí provozu Holešov 
a po  reorganizaci v  roce 2010 jako vedoucí 
provozu pitná voda. Ve své funkci jsem získal 
mnoho přátel jak mezi kolegy tak i mezi sta-
rosty obcí se kterými jsem spolupracoval, byť 

jejich požadavky byly mnohdy silně svérázné. 
Na pracovištích bylo mou snahou vždy udr-
žovat tendenci vzájemné spolupráce.  Chtěl 
bych tímto poděkovat vedení společnosti 
a svým kolegům za spolupráci a popřát všem 
pevné zdraví. 

Eduard Sedlář
Vedoucí provozu Pitná voda

Vedení společnosti 
přeje všem zaměstnancům

 krásné léto 
a příjemnou dovolenou
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