
zpravoda j

2/09/2020

Časopis pro zaměstnance a akcionářeVodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

vodárenský
VodníkVodník  

NOVINKY Z DOPRAVYNOVINKY Z DOPRAVY .............................. .............................. 55

SPLNĚNÁ PŘÁNÍSPLNĚNÁ PŘÁNÍ ..................................... ..................................... 1010

NOVÉ TVÁŘE VAKUNOVÉ TVÁŘE VAKU ................................ ................................ 1111



Vodník 2/09/2020

2

Obsah
Úvodní slovo .............................................................. 3

Slovo odborů ............................................................. 4

Cena vody pro rok 2021 ............................................. 4

Hlinsko ...................................................................... 5

Novinky z dopravy...................................................... 5

Novinky na finančním útvaru ...................................... 6

Audit v laboratoři ....................................................... 6

Zkapacitnění vodovodního přivaděče

VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostýnem ..................... 7

Životní a pracovní výročí, 
odchod na seniorskou dovolenou
2020

životní jubileum datum jubileum

Renata Kutějová září 50
Miloš Vysloužil říjen 50
Michal Vaculík prosinec 50
Zdeněk Záruba listopad 55
Jana Kašíková říjen 60

pracovní jubileum  datum jubileum

Marek Zavadil září 25
Josef Hudeček říjen 25
Světlana Knapová říjen 25
Miroslav Vybíral říjen 25
Miloslav Macháň listopad 30

odchod na seniorskou dovolenou  

Miroslav Tichý říjen

Dozorový audit QMS .................................................. 7

Sjednocení dispečinku ............................................... 8

Přechod GISu na databázi MS SQL Server .................. 8

Mnoho tváří roku 2020 .............................................. 9

Splněné přání .......................................................... 10

Posílení kapacity stoky CP ul. Purkyňova Kroměříž ... 10

Nové tváře Vaku ....................................................... 11

Malí vodníčci ........................................................... 11



3

Úvodní slovo
Vážení a milí, 
tentokráte dostane úvod naše vodárenského časopisu jinou podobu. Na místo úvodního slova 
jednoho ze členů vedení naší společnosti, tak jak jste byli zvyklí, jsem poprosila všechny své 
kolegy, aby Vám napsali krátký Vánoční pozdrav s ohlédnutím se za tím letošním rokem. 

A že to byl rok! Rok plný zvratů a neočekávaných skutečností, alespoň tak jej vnímám já…Nej-
větší novinkou bylo asi zavedení pojmu COVID-19. Kromě všech negativ, které sebou tento po-
jem přináší, bych spíše chtěla zmínit pozitiva, která z něj plynou. Pro mne je největší pozitivum 
asi vděčnost. Díky tomuto cizímu slovu jsem si totiž uvědomila, jak by měl být člověk vděčný 
za to, že je zdráv on i celá jeho rodina, že může cestovat a poznávat svět, že se může stýkat 
se svými blízkými a přáteli, že má práci a díky ní každý měsíc stálý příjem. Zkusme místo pře-
mýšlení nad tím, co vše je špatné, a to hlavně díky tomuto pojmu, se zamyslet nad tím, co jsme 
díky němu získali, nad těmi pozitivy…a pak buďme pozitivní na srdci i v tom následujícím roce. 
Přeji Vám i Vašim rodinám klidné a radostné Vánoce a v roce 2021 kromě té pozitivní nálady 
také zdraví, lásku a pracovní i rodinnou pohodu.

Krásné Vánoce!

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval všem za-
městnancům společnosti VaK Kroměříž, a.s. 
za pracovní úsilí při plnění úkolů v tomto 
nelehkém roce 2020. Zvláště bych chtěl vy-
zdvihnout mimořádné úsilí těch zaměstnan-
ců, kteří se podíleli na činnosti Krizového štá-
bu VaK při řešení a návrhu opatření a jejich 
zajištění, v souvislosti s epidemii COVID-19, 
která nemá obdoby v novodobé historii. Vel-
ké poděkování patří také těm, kteří se přímo 
účastnili přípravy a realizace čtyř velkých 
dotačních staveb a také staveb uvedených  
v Plánu oprav a investic, které nepřetržitě 
probíhaly za mimořádně nepříznivých podmí-
nek (epidemie a počasí) a k jejichž zvládání 
bylo zapotřebí zvýšeného úsilí a osobního na-
sazení. Doufám, že příští rok 2021 bude již 
rokem méně hektickým. 

Přeji Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v osobním životě i práci. 
A s veselou myslí a optimismem se těším na 
naši spolupráci v roce 2021.    

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek 

Vážení zaměstnanci, 
kolegové.

Rok 2020 byl v mnoha směrech rokem výji-
mečným. V osobním životě covid-19 pozna-
menal a změnil chod nejedné domácnosti, 
trávili jsme s rodinami více času a možná se 
o sobě navzájem i více dozvěděli, což je ur-
čitě přínosem. V ekonomické oblasti nás tato 
situace poznamenala mimo jiné také propa-
dem v tržbách za vodné a stočné. Vyrovnali 
jsme se s tím za cenu snížení plánovaného 
hospodářského výsledku z 9 mil. Kč na 7 mil. 
Kč.  Doufám, že rok 2021 bude pro naši spo-
lečnost příznivější a bude znamenat návrat k 
ekonomickému standardu z předchozích let.
Všichni sledujeme zprávy v médiích o tom, 
jaké dopady má v letošním roce omezení 
ekonomiky v různých oblastech podnikání. Je 
výhodou, že pracujeme v odvětví, které patří 
mezi strategickou infrastrukturu a můžeme 
se spolehnout na to, že nám nikdo vodárnu 
nezavře, i na to, že každý měsíc obdržíme za 
práci mzdu. To považuji, spolu se zdravím, za 
důležitou životní oporu.

Přeji Vám do roku 2021 tedy hlavně to zdraví 
a úspěchy v práci, v osobním životě hodně 
spokojenosti a splněných přání. A přeji nám 
všem, abychom si na Silvestra 2021 mohli 
říct: byl to skvělý rok!

Ivana Štouračová 
finanční manažer 

Vážení zaměstnanci, 
vážení čtenáři. 

Máme za sebou nelehké období roku 2020.  
I přesto jsme byli schopni po celou dobu le-
tošního roku zajistit chod naší společnosti  
a také bezproblémové provozování vodovodní 
a kanalizační infrastruktury. Byli jsme schop-
ni opravovat havárie na sítích, pokračovat  
v započatých stavbách a začít realizovat další 
nové dotační stavby či řešit nečekané výpad-
ky dodávky pitné vody. Za dobu od roku 2012 
do konce roku 2020 jsme obdrželi dotace 
v celkové částce 420 661 465 korun evrop-
ských fondů, ale i z  Ministerstva zeměděl-
ství. Za tuto práci je nutné poděkovat všem 
zaměstnancům společnosti, představenstvu  
i dozorčí radě.

Do následujících dní si Vám dovoluji popřát 
pevného zdraví, krásného a klidného prožití 
vánočních svátků a zakončení letošního roku 
prožité společně s vašimi blízkými. 

Doufám, že rok 2021 nám přinese radost 
ze života, vzájemné porozumění, především 
dobré zprávy a taktéž chuť do práce.

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti 

a místopředseda představenstva
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Slovo odborů
Vážení kolegové a kolegyně,
v prvních řádcích bych chtěla poděkovat za 
projevenou důvěru při volbách nového před-
sedy odborové organizace, které proběhly  
v březnu letošního roku. Funkci jsem převza-
la od dlouholetého předsedy Milana Strašáka. 
Mým cílem je dělat tuto práci poctivě a vždy 
tak, abych se mohla s čistým svědomím ko-
mukoliv podívat do očí.

Důležitým úkolem na sklonku roku je vyjed-
návání o kolektivní smlouvě na následující 
rok 2021. Nebylo jednoduché v současné 

době coronavirové, kdy z každé strany sly-
šíme o krachujících firmách a špatných 
ekonomických výsledcích, předstoupit před 
představenstvo společnosti a žádat o zvýšení 
mezd zaměstnanců společnosti. Byla to pro 
mě premiéra, ale společnými silami za vel-
ké podpory vedení společnosti Ing. Lejsala  
a Ing. Vedry jsme to zvládli. 

Po velkých rozborech a debatách představen-
stvo společnosti odsouhlasilo nárust mezd na 
rok 2021 o 4%. Mnozí si řeknou „nic moc“, 
ale važme si toho, jelikož současná doba 

opravdu není jednoduchá a jako jedni z mála 
pracujeme ve společnosti, která nám dává 
jistotu zaměstnání a jistotu pravidelné mzdy.

Čas plyne jako voda a před námi jsou Vánoce, 
nejkrásnější svátky roku. Pokud to bude jen 
trochu možné užijte si je v klidu a ve zdraví se 
svými nejbližšími. Do Nového roku Vám přeji 
hodně štěstí a hlavně hodně zdraví.

Romana Bartolšicová
Předsedkyně ZOOS při Vodovody

 a kanalizace Kroměříž, a.s.
technický pracovník investic

Cena vody pro rok 2021
Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené  
s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené 
s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou 
jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na ob-
novu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů 
a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií  
v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zá-
rukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody 
byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňo-
vané ceny. 

Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 26. 10. 2020 
vyhlašuje společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž a. s. 
cenu vody na rok 2021. 

Od 1. 1. 2021 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací 
Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za 
odvádění a čištění odpadních vod:

                Cena v Kč/m3 bez DPH         Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%
Voda pitná 36,50 40,15
Voda odpadní 39,20 43,12
Cena celkem 75,70 83,27

Platné ceny vodného a stočného u dalších vodáren: 

Ceny 2021 Vodné vč. 10% DPH Stočné vč. 10 % DPH Celkem vč. 10% DPH
Přerov 42,75 37,25 79,99
Kroměříž 40,15 43,12 83,27
Ostrava 41,09 43,57 84,66
Brno 44,39 40,82 85,21
Vsetín 49,94 37,29 87,23
Hodonín 40,69 48,30 88,99
Olomouc 43,93 48,55 89,19
Zlín 45,62 44,85 90,46
Prostějov 48,05 47,89 95,94
Vyškov 50,81 45,41 96,22
Břeclav 49,94 54,67 104,61

 

Ing. Kamila Andělová 
účetní, kalkulant 
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Fakturované množství vodného a stočného v letech 1998 až 2020
údaje jsou v tis. m3

m3 vodné m3 stočné

Fakturované množství vodného a stočného 
v letech 1998 až 2020 

údaje jsou v tis. m3

Vývoj cen vodného a stočného ve společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 

V letech 1991 – 1993 byla cena vodného a stočného pro 
domácnosti pevně stanovena Ministerstvem financí. V květ-
nu 1993 došlo k přechodu na věcné usměrňování cen, kdy 
byly stanoveny pravidla, které museli společnosti při se-
stavování ceny dodržovat. V roce 2001 došlo ke sjednocení 
pravidel věcného usměrňování ceny dodávané domácnos-
tem s pravidly platnými pro ceny dodávek ostatním odbě-
ratelům a zrušena tak možnost uplatňovat nižších cen pro 
domácnosti a vyšších pro ostatní odběratele. Věcné usměr-
ňování cen včetně dodržování podmínek vycházejících  
z finanční udržitelnosti platí dodnes. 
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V níže uvedené tabulce je uvedeno srovnání nárůstu cen v jednotlivých letech 
za období od roku 1991 až do roku 2021. 

Rok Vodné Kč/m3 % Nárůst Stočné Kč/m3 % Nárůst
1991 0,60 - 0,20 -
1992 1,50 150% 1,50 650%
1993 5,00 233% 4,00 167%
1994 6,00 20% 5,00 25%
1995 6,00 0% 5,00 0%
1996 7,05 18% 7,24 45%
1997 8,53 21% 10,24 41%
1998 9,38 10% 11,30 10%
1999 10,84 16% 12,88 14%
2000 14,34 32% 13,88 7,8%
2001 15,85 11% 15,19 9,4%
2002 17,43 10% 16,71 10%
2003 18,13 4,0% 17,22 3,1%
2004 19,30 6,5% 18,85 9,5%
2005 20,40 5,7% 18,85 0,0%
2006 21,40 4,9% 19,85 5,3%
2007 23,00 7,5% 20,76 4,6%
2008 24,77 7,7% 23,71 14,2%
2009 27,25 10,0% 26,06 9,9%
2010 27,82 2,1% 26,82 2,9%
2011 28,36 1,9% 27,36 2,0%
2012 28,45 0,3% 28,37 3,7%
2013 28,63 0,6% 30,00 5,7%
2014 29,20 2,0% 31,34 4,5%
2015 30,49 4,4% 32,02 2,2%
2016 31,16 2,2% 32,71 2,2%
2017 31,63 1,5% 33,51 2,4%
2018 32,16 1,7% 34,68 3,5%
2019 33,36 3,7% 36,15 4,2%
2020 34,74 4,1% 37,60 4,0%
2021 36,50 5,1% 39,20 4,3%

 
Ing. Kamila Andělová

účetní, kalkulant

Hlinsko
Všechny Vás zdravím z čistírny Bystřice pod 
Hostýnem a určitě jste zvědaví, jak roste moje 
děťátko v Hlinsku pod Hostýnem. 

Čistírna v Hlinsku pod Hostýnem se snaží 
pomoci všem obyvatelům Hlinska zpracovat 
jejich odpady, ale potřebuje, aby byli čerstvé, 
a ne vykvašené ze septiků. Jsem ráda, že se 
snažíte ji pořád dokrmovat a tím ji udržovat 
při životě. Líbí se mi, jak se o ni staráte, aby 
tam nebyla sama a nebylo jí smutno. Její 
zkrášlení ji sluší a září pro všechny, kdo jdou 
nebo jedou okolo. Zkušební provoz má za se-
bou a už půjde do plného provozu.

Já v Bystřici pod Hostýnem si žiji svým živo-
tem a čistím a čistím. Mlékárna se polepšila 
a mě se lépe dýchá. Zkoušky nového odvod-
nění kalu, šnekolisem, se mi moc líbili a vě-
řím, že starý pásový lis už půjde do důchodu  
a nahradí ho nový lis.

Jinak vám chci oznámit, že jsem opět těhotná 
a budu mít nové miminko, které se mi brzo 
narodí v Podhradní Lhotě, už se na něj těším.
    

Vaše čovka

Novinky z dopravy
Vážení čtenáři,
tak jako každý rok i letos bych se s Vámi chtěl 
podělit o informaci týkající se nákupu nové 
techniky v roce 2020. Přes všechna úska-
lí, která nám nachystal Covid, se v letošním 
roce obmění 3 vozidla. První je nákladní vo-
zidlo dodávkového typu od osvědčené znač-
ky VW. Jedná se o Transportér v bílé barvě  
v 3-místném provedení. Pohonnou jednotkou 
je diesel s objemem motoru 1968 ccm, výko-
nem 81 KW a 5-stupňovou převodovkou. Ke 
standartní výbavě patří klimatizace, autorádio 
a tažné zařízení. V nákladovém prostoru je 
nainstalována dílenská vestavba firmou Re-
gaz Drslavice. Vozidlo na základě výběrového 
řízení dodala firma Samohýl Motor a.s. Zlín. 
Nahradí vozidlo VW Transportér, které jezdí na 
středisku pitná voda Kroměříž a jako jeté bylo 
koupeno na již neexistující středisko Morko-
vice.

I další vozidlo bude provozováno na středis-
ku pitná voda Kroměříž. Jedná se o náklad-

ní vozidlo MAN TGL 12.220 4x2 BB. Vozidlo 
bude vybaveno nosičem kontejnerů FORNAL 
NKH 8T–350. Motor tohoto vozidla splňuje 
požadavky EURO 6. Výkon 162 KW s kroutí-
cím momentem 850 Nm zajistí dostatečný 
výkon pro naše potřeby a optimální spotře-
bou paliva. Protože vozidlo má pohon pouze 
na zadní kola, celá konstrukce je ve výsledku 
nižší a pro městský provoz účelnější. Kromě 
standartní výbavy jako je klimatizace, autorá-
dio apod., je na vozidle venkovní hydraulický 
okruh umožňující používat různé adaptéry. 
Dvoumístná kabina poskytuje dostatek pro-
storu pro osádku. Na vozidle je namontován 
plastový box na nářadí a držáky na uchycení 
lopaty, krompáče a smetáku. K vozidlu je do-
dán i nový vanový kontejner. Výběrové řízení 
vyhrála a vozidlo včetně vybavení dodá firma 
FORNAL trading s.r.o. Měrůtky.

Posledním vozidlem pořízeném v letošním 
roce je nová Škoda Octavia Combi pro Ing. 
Tomáše Mozolu. Vozidlo je ve výbavě STYLE 

s dieselovým motorem 2,0 TDI o výkonu 110 
KW a 7–stupňovou automatickou převodov-
kou. Modrá metalíza, provedení Combi a nový 
moderní tvar a linie karoserie zajišťují, že 
vozidlo v žádném případě nelze přehlédnout. 
Výběrové řízení vyhrála a vozidlo dodá firma 
AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž.

Všem uživatelům nových vozidel přeji hodně 
kilometrů bez nehod a bezporuchový provoz.
Vedení společnosti tímto děkuji za finance, 
které umožní nákup nové techniky a tím mo-
dernizaci vozového parku.

Vám všem i Vašim rodinám přeji krásné  
a ničím nerušené prožití svátků vánočních  
a do nového roku hodně štěstí zdraví a osobní 
pohody.

Miloš Vysloužil
vedoucí dopravy a správy budov
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Novinky na finančním útvaru
Plánované změny a novinky v informačním systému QI:

1.  Zasílání upomínek na dlužné částky for-
mou SMS. Odběratel obdrží několik dní před 
zasláním doporučené upomínky na dlužnou 
částku (zálohy nebo vyúčtování) na mobil 
upozornění, že je jeho pohledávka po splat-
nosti, s údaji o výši dluhu, variabilním symbo-
lu faktury a číslu našeho bankovního účtu, na 
který může provést úhradu. Očekáváme od 
této služby menší počet odesílaných písem-
ných upomínek a snížení krátkodobých po-
hledávek po splatnosti. Do budoucna plánu-
jeme komunikaci se zákazníky formou SMS 
používat i na jiné případy, např. informace  
o odstávkách v síti, apod. Předpoklad spuště-
ní funkcionality – leden 2021.

2. Od ledna 2021 se ruší hotovostní platby. 
Na zákaznických centrech společnosti bude 
možné provádět úhrady pouze platební kar-
tou. Faktury již nebudou odesílány s předtiš-
těnou složenkou, budeme se takto snažit na-
vést co nejvíce odběratelů na bezhotovostní 
úhrady. V nové verzi IS QI by měla být zpro-
vozněna možnost platit faktury přes platební 
terminály společnosti SAZKA. Výhodou je, že 
zákazníci, kteří nemají bankovní účty, mohou 
přijít na jakýkoliv terminál Sazky s fakturou 
v ruce, předají ji obsluze spolu s příslušnou 
částkou, obsluha naskenuje z faktury QR kód 
a přijme peníze. V pravidelných intervalech 

nám pak bude tyto prostředky předávat i se 
seznamem takto uhrazených faktur. Další 
nezanedbatelnou výhodou této novinky bude  
i to, že takto realizované platby budou pro 
zákazníky o polovinu levnější, než na poště.

3. Připravujeme změnu v tisku faktur – na 
přední straně dokladu uvidí každý odběratel 
platební kalendář s rozpisem sjednaných zá-
lohových plateb.

Ing. Ivana Štouračová
finanční manažer

Audit v laboratoři
V prázdninové dny 4.-5. srpna proběhl v labo-
ratoři pitných vod audit Českého institutu pro 
akreditaci (ČIA) o.p.s. zaměřený na mikrobio-
logii a vzorkování, tentokrát již podle nové 
normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Tato 
norma klade důraz na analýzu rizik práce  
v laboratoři a systém „neustálého zlepšo-
vání“- termín z normy. Tak jsme společně  
s manažerem kvality laboratoře přemýšleli, 
jaká jsou rizika naší činnosti, jak je ohodnotit, 
jakou jim přiřadit váhu důležitosti, jak je ná-
sledně odstranit, abychom se zlepšovali.

Audit byl dvoudenní, první den byl zaměřen na předvedení práce mikrobiologa od 
uvaření půd, naočkování mikrobiálních kmenů až po vlastní přípravu vzorku naočko-
váním na misky. S prací mikrobioložky Anny Dvořákové byl odborný posuzovatel 
velmi spokojen.

Druhý den auditu byl převážně zaměřen na vlastní systém a zmiňovaná rizika. Po 
pečlivém přezkoumání všech požadovaných dokumentů novým systémovým au-
ditorem nebyly shledány neshody s požadavky normy. Uspěli jsme, máme nové 
osvědčení a za rok další audit.

Ing. Marie Chudárková
vedoucí laboratoří
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Dozorový audit QMS
Dne 16.11.2020 se v naší společnosti ko-
nal 1.dozorový audit QMS dle ČSN EN ISO 
9001:2016. Opět k nám zavítal auditor Ing. 
Pavel Klofáč ze společnosti TÜV SÜD Czech 
s.r.o.. Audit byl v letošním roce zaměřen pře-
devším na provoz odpadní vody, konkrétně 
auditor navštívil ČOV Počenice a ČOV Hulín. 
Dále se audit týkal všeobecných požadavků 
QMS včetně jeho dokumentace, personalistky 
společnosti, zákaznického centra v Kroměříži, 
skladu materiálu a také se dotkl oblasti sprá-
vy budov a infrastruktury.

Zpráva z auditu naší společnosti bude teprve 
zaslána, nicméně Ing. Klofáč na závěrečném 
jednání u ředitele naší společnosti konstato-
val, že certifikát jsme obhájili, nebude vydá-
no žádné doporučení ke zlepšení a naopak 
konstatoval, že náš systém řízení kvality dle 
požadavků normy ISO  9001:2015 je pečlivě 
udržovaný a také ocenil udržování nadstan-
dartního pořádku a čistoty na všech pracovi-
štích. Dále Ing. Klofáč konstatoval, že všichni 
prověřovaní zaměstnanci v rámci auditu ISO 
9001 prokázali znalost svých pracovních 

povinností a postupů související s výkonem 
dané pracovní pozice.

Tímto bych chtěla poděkovat všem kolegům, 
kteří se na přípravě a průběhu dozorového 
auditu podíleli za vzornou přípravu a spolu-
práci.

Na závěr mi dovolte všem popřát krásné vá-
noční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody 
v roce 2021.

Renata Kutějová
referent pověřený řízením skladu 

a manažer kvality

Zkapacitnění vodovodního přivaděče  
VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostýnem
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. v letošním roce zahájila přípravy na další 
významnou akci v rámci postupné obnovy vo-
dovodní sítě. Jedná se o opravu a zkapacitně-
ní vodovodního přivaděče v úseku mezi VDJ 
Žopy a VDJ Bystřice pod Hostýnem. Důvodem 
tohoto rozhodnutí je havarijní stav přivaděče, 
což se projevilo již v přecházejících letech, 
kdy došlo v zimních měsících k závažné po-
ruše v místě katastru Hlinsko a v letošním 
roce proběhla náročná oprava v úseku pod 
nepovolenou stavbou rybníka mezi obcemi 
Jankovice a Hlinsko. 

Společnost proto nechala zpracovat projek-
tovou dokumentaci pro provádění stavby pro 
akci „Zkapacitnění vodovodního přivaděče 
v úseku VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hos-
týnem“. Ke zpracování dokumentace byla 
vybrána projektová kancelář Voding Hranice 
s.r.o., se kterou naše společnost dlouhodobě 
spolupracuje.

Projekt byl i přes náročné podmínky z hle-
diska projednání a odsouhlasení ze stran do-
tčených orgánů a majitelů pozemků zdárně 
dokončen a předán v říjnu letošního roku.
Díky tomuto projektu by mělo dojít jak ke 
zkapacitnění tohoto přivaděče ale také ke 
sjednocení materiálu potrubí v daném úse-
ku a eliminaci poruchovosti, kdy ve stávají-
cím stavu jsou použity různé druhy potrubí, 
v největším rozsahu z azbestocementu, který 
je velmi křehký a tím i náchylný na jakékoliv 
změny. 

Tato oprava bude prováděna převážně bezvýkopovou technologií tzv. berstlining, která stávající 
potrubí roztrhne a zatlačí do stran za současného vtahování nového potrubí z HDPE 100 RC. 
Pouze z části bude oprava probíhat v otevřeném výkopu, a to v místech křížení s inženýrskými 
sítěmi a vodními toky, nebo v místech asfaltových komunikací jako například v obci Bílavsko.
Celková délka plánovaného úseku opravy je 8,2 km a celkové náklady na realizaci jsou v sou-
časné době vyčísleny ve výši 112 628 000,- Kč bez DPH. 

Vzhledem k finanční náročnosti této akce vedení společnosti již v listopadu podalo žádost  
o dotaci na Ministerstvo zemědělství, kde je reálná šance na poskytnutí dotace na pokrytí části 
potřebných nákladů pro realizaci stavby.

Ing. Libor Janků
vedoucí technického střediska
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Sjednocení dispečinku
V následujících dvou letech má v plánu naše 
společnost provést unifikaci dispečerského 
řízení a tím zajistit spolehlivější a bezpečnější 
řízení provozu vodovodní a kanalizační sítě. 
Jde o požadavek na sjednocení dispečinků 

odpadní a pitné vody v jeden centrální a po-
stupnou modernizaci. V rámci tohoto řešení 
se současně předpokládá, že se bude prová-
dět i postupná obměna řídících automatů na 
vzdálených vodárenských objektech. Bude 

také nutno modernizovat stávající SW na 
dispečinku pitné vody tak, aby mohlo dojít k 
bezproblémovému sloučení. 

Postupem času bude zcela jistě rozšířen ka-
merový systém, díky kterému má dispečer 
pod kontrolou jednotlivé objekty či jímací 
území v reálném čase. Zabezpečení někte-
rých zemních objektů je řešeno poklopovými 
či otřesovými čidly, přičemž odezva je opět 
přenášena na pracoviště dispečinku. Objem 
zpracovávaných dat roste, SW a HW stárne  
a je nezbytností modernizovat.

Pokrok prostě zadržet nelze a ani náš dispe-
čink není výjimkou. 

Ing. Igor Hýbner
vedoucí provozu pitné vody

Přechod GISu na databázi MS SQL Server
V letošním roce prošel GIS sice ne moc vi-
ditelnou, zato významnou změnou. Tou byl 
přechod na jinou relační databázi, která je 
srdcem každého informačního systému. Naše 
stávající databáze Oracle, která nám více než 
deset let spolehlivě sloužila, přestala být před 
nějakou dobou výrobcem podporovaná. Tím 
nám přestaly být poskytovány potřebné aktu-
alizace pro zavedení nových funkcí softwaru 
a firma Oracle přestala poskytovat technic-
kou pomoc při řešení jakýchkoliv problémů.  
V GISu je obrovské množství cenných in-
formací a je potřeba se o kondici databáze 
dobře starat, a to v tomto případě už nebylo 
dlouhodobě možné.

Odhodlali jsme se tedy řešit novou databázi. 
Na výběr bylo z několika možností. Vzhledem 
k tomu, že náš dodavatel GISu, firma Geovap 
Pardubice bude do budoucna veškerý svůj 
vývoj směřovat do databáze Microsoft SQL 
Server, rozhodli jsme se k přechodu právě na 
tuto databázi.  Navíc náš ekonomický systém 
QI funguje taktéž na SQL Serveru, a je vždy 
výhodné mít ve společnosti informační systé-
my, fungující na stejné platformě.  

Samotný přechod začal tedy nákupem data-
báze SQL Server od Microsoftu a její instalací 
na server. Poté byl v databázi vytvořen da-
tový model, včetně rolí a přístupových práv 
uživatelů, do kterého byla namigrována část 
testovacích dat, ze stávající databáze Oracle.  
Před definitivním přechodem na SQL Server 

Obr. Prostředí silného klienta Geostore V6.
bylo třeba otestovat všechny aplikace fungu-
jící pod databází GIS (Marushka, Vyjadřovací 
služba, Poruchová služba, Evidence věcných 
břemen), a také plně zprovoznit silného klien-
ta Geostore V6), který nám umožnuje kreslit  
a vkládat veškerá data do databáze. 

Finální migrace dat do databáze SQL Server 
proběhla 3. září. Veškerý zápis dat byl od 
tohoto momentu nasměřován do nové data-
báze a původní databáze Oracle byla pro GIS 
odstavena. 

Po migraci se samozřejmě objevily nějaké díl-
čí problémy, které nebylo možno v testovací 
fázi odzkoušet, a odhalil je až ostrý provoz. 

Tyto potíže byly postupně odstraněny a v sou-
časné době o žádných zásadních nevíme. 

Pro uživatele aplikací GIS se nic nezměnilo,  
a možná někteří přechod na jinou databázi 
ani nezaregistrovali.
 
Zde se nabízí otázka, co nám to přineslo no-
vého, lepšího, když to koncový uživatel vlastně 
ani nepozná? Určitě předejdeme problémům se 
zálohováním resp. obnovováním dat, vyvaruje-
me se nečekaným haváriím databáze a také 
technickým problémům při přechodu na vyšší 
verze aplikací. Bude možné prostě GIS v dneš-
ním světě neustálých modernizací a aktualizací 
udržet, a umožnit mu bezpečně fungovat dál.

středisko GIS
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Mnoho tváří roku 2020
Rok 2020 si většina z nás bude pamatovat 
jako rok s COVID-19. Jako rok strachu z ne-
známého onemocnění, obav o zdraví svých 
blízkých i o své vlastní. Tento rok také ukázal, 
jak snadno se může doslova celý svět dostat 
do vážných zdravotních a následně ekono-
mických problémů. Ukázal nám také nepři-
pravenost našeho státu epidemii řešit oprav-
du zodpovědně, a nejen podle průzkumů 
veřejného mínění, kdy na jaře nejprve rychle 
uzavřel prakticky celou ekonomiku země, 
aby ji následně v létě o to rychleji uvolňoval.  
A když se v září objevili nové signály o dru-
hé vlně, následovala bagatelizace problémů  
a když už situace byla neudržitelná a nemoc-
nice se dostávaly na hranice svých kapacit, 
tak nastala rychlá výměna ministrů zdravot-
nictví (Vojtěch-Prymula-Blatný) a nyní nás 
hlídá PES (Protiepidemiolický systém). Bylo 
by to k smíchu, ale je to spíše k pláči. 

Také Evropská unie, která mluví do všeho  
a reguluje prakticky každou činnost svými 
nařízeními a omezeními, se nyní tváří, že se 
má každý stát postarat sám o sebe a že řeše-
ním nejprve zdravotní krize a následně krize 
ekonomické je další astronomické zadlužení 
na úrovni EÚ s tím, že je nutno vše inves-
tovat do „zelených cílů“. Pak se nelze divit 
tomu, že i na úrovni České republiky se řeší 
další obrovské zadlužení. Je to takové „Po 
nás potopa“. Naše děti a vnuci nás proklejí. 
EÚ a ČR vzhledem k tomu, že jinde ve světě 
„zelené cíle“ tak nákladně neřeší, postupně 
ztratí svou konkurenceschopnost, se všemi 
důsledky pro hospodářství a životní úroveň.

Naše a.s. také musela reagovat na vývoj epi-
demie. Již 27.2.2020 jsme aktivovali dlouho-
době připravený Plán krizové připravenosti 
VaK Kroměříž a v úzké součinnosti s vedením 
a.s. přijímali opatření ke snížení rizik pro za-
městnance, při plném zajištění výroby a dis-
tribuce pitné vody, odvádění a čištění odpad-
ních vod a chodu laboratoře PV a OV.

Prusinovice čerpací stanice č.2- výkop v boxech

Výstavba kanalizace P.L.

VDJ Chropyně ve vzduchu

Sháněli jsme roušky, respirátory, ochranné 
masky FFP3 pro nejtěžší prostředí, vyráběli 
desinfekci. Dokonce jsme postupně vyzkou-
šeli v dubnu na 5 týdnů zkrácení pracov-
ní doby a střídavý provoz tam, kde to bylo 
možné. Po následném vyhodnocení této 
činnosti jsme ji museli pro její dlouhodobou 
neudržitelnost ukončit a vrátit se k systému 
osobní zodpovědnosti každého zaměstnance 
dodržovat státem nařízená omezení kontaktů 
a pohybu osob mimo zaměstnání a používat 
ochranné prostředky a desinfekci poskytova-
né zaměstnavatelem. Epidemie COVID-19 tak 
je nesporně první tváří roku 2020

Druhou tváří roku 2020 je enormní výstavba 
dotačních staveb ve VaK Kroměříž,a.s., kdy 
objem realizovaných staveb v tomto roce je 
nevídaný – rekordní. První stavbou byla „Ob-
nova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně 
a výstavba vodojemu Chropyně“ zahájená 
23.7.2019, která bude dokončena v prosinci 
2020. Objem stavby činí cca 54,9 mil Kč bez 
DPH. Druhou stavbou je „Kanalizace a ČOV 
Střílky“ zahájená 25.10.2019, která bude 
dokončená v lednu 2021. Objem stavby činí 
cca 77 mil Kč bez DPH. Třetí stavbou je „Ka-
nalizace a ČOV Podhradní Lhota“ zahájená 
7.9.2020 s termínem realizace 350 dní a ce-
nou stavby cca 54,9 mil Kč bez DPH. Čtvrtou 
stavbou je „Kanalizace Prusinovice-podchy-
cení výustí a výtlak do obce Tučapy“ zahájená 
1.10.2020 s termínem realizace také 350 dní 
a cenou 72,4 mil Kč bez DPH.

V listopadu 2020 jsme ještě podali žádost  
o dotaci na akci „Zkapacitnění vodovodního 
přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bysřice pod 
Hostýnem“ v objemu cca 112 mil Kč bez DPH. 

Třetí tváří roku z pohledu VaK Kroměříž, a.s. 
je výrazný propad v příjmech VaK Kroměříž, 
a.s. způsobený epidemií COVID-19. Tím, jak 
byly uzavřeny školy, obchody, omezeno živ-
nostenské podnikaní a chod velkých podni-

ků, došlo k poklesům v příjmech z vodného 
a stočného, které obyvatelstvo nevyrovnalo.  
I na tuto situaci jsme museli reagovat zave-
dením úsporných opatření tak, aby byly spl-
něny úkoly dané představenstvem a.s.

A konečně čtvrtou tváří roku 2020 bylo po-
časí. Po sérii 5-ti suchých let, kdy i mini-
sterstvo životního prostředí začalo mluvit  
o 500-ti letém suchu, přišel naopak poměrně 
chladný a deštivý rok. Možná byl „normál-
ní“ – to však vyhodnotí statistici až zpětně.  
A i ten nám způsobil komplikace, a to v příjmech  
z V+S, nákladech na údržbu, opravy a novou 
výstavbu. Řadě lidí se obnovila hladina vody 
ve studních, nebylo třeba zalévat tak často 
zahrádky a také činnost koupališť byla v zá-
vislosti na počasí i COVID-19 omezena. 

Rok 2020 se tak zapíše do historie jako rok 
mnoha tváří a výzev. Jako rok, který prověřil  
všechny po mnoha stránkách a donutil nás 
vnímat život z nových úhlů.

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek
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Splněné přání
Poslední roky začaly problémy s nákladním 
vozidlem sloužícím na našem středisku ka-
nalizací. Autíčko již mělo spoustu let odslou-
ženo a pomalu se chystalo /ostatně i jako já/ 
do důchodu.

Situace se za velké pomoci našeho šéfa To-
máše zdárně vyřešila a v první polovině le-
tošního roku jsme obdrželi na naše středisko 
nový nákladní automobil MAN.

Naklaďák byl dodán dle našich požadavků a 
je to velký krasavec budící respekt. Součástí 
vybavení je i hydraulická ruka s dosahem 8m 
a nosností 1 tuny. Toto zařízení včetně nové-
ho kontejneru a předělávky tažného zařízení 
provedla firma Fornál v Lutopecnách ve velmi 
dobré kvalitě.

Vozidlo slouží na našem středisku k plné 
spokojenosti. Posádky se již sžily s novým 
strojem, ten jim ulehčuje práci s těžkými bře-
meny a jeho služeb využívají i jiná střediska 
ve společnosti. 

Tak závěrem mě nezbývá než vyslovit přá-
ní, ať štafetu s novými vozidly přebírají i jiná 
střediska, a mě tak trochu připadá, že posád-
ka nového náklaďáku se těší víc do práce. 

Mlčoch Antonín
mistr střediska kanalizací I

Posílení kapacity stoky 
CP ul. Purkyňova Kroměříž
 

Dne 14.7.2020 jsme zahájili investiční stavbu 
na ul. Purkyňova v Kroměříži. Ve výběrovém 
řízení uspěla Hulínská firma ROVINA staveb-
ní a.s. s nejvýhodnější nabídkovou cenou 
1.734.643,- Kč bez DPH.

Stavba byla prováděna řízeným šnekovým 
vrtáním v dimenzi DN400, kterého se jako 

subdodavatel zhostila zkušená firma TALPA 
RPF,s.r.o.

Délka šnekového vrtání byla 59m. Hydraulic-
ká vrtně protláčecí souprava zatláčela ocelo-
vou chráničku a současně odvrtávala zeminu, 
poté se zatáhla kameninová kanalizační roura 
DN400.

Tímto jsme zkapacitnili problémovou kanali-
zaci na ulici Purkyňova v Kroměříži.

I přes nepříznivé počasí jsme stavbu dokon-
čili v termínu a dne 19.11.2020 zkolaudovali.

Romana Bartolšicová 
technický pracovník investic
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Ludmila Táborská 
V srpnu letošního roku nastoupila do společnosti na pozici obchodní referent. 

Proč jste se hlásila do společnosti VaK Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Zájem o práci ve společnosti Vak Kroměříž vzbudil inzerát, ve kterém se nabízela volná pozice 
obchodního referenta/ky. Byla jsem zvědavá co je náplní této pozice, a zda mé dosavadní zku-
šenosti by stačily na úspěšný výkon této činnosti.

Nové tváře
Nové tváře  VakuVaku

Kde jste v minulosti profesně působila? 
Jak dlouho jste tam pracovala – na jaké 
pozici? 
Dříve jsem pracovala u státního podniku 
Česká pošta. Během 25 let jsem si prošla 
celým provozem. Naposledy jsem pracovala 
na hlavní poště – Kroměříž 1, na přepážce 
Czech POINT.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
V zaměstnaní je pro mne nejdůležitější mož-
nost profesního růstu, zdokonalování, pří-
jemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv  
a dobré finanční ohodnocení. 

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto 
slovo znamená?
Momentální úspěch v mém věku je, že jsem 
našla odhodlání odejít z místa, kde již převlá-
dal každodenní stereotyp, bez možnosti se-
bezdokonalování a profesního růstu. Dalším 
úspěchem bude, že se naučím svoji novou 
funkci vykonávat dobře a bez chyb. 

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci?
Nejvíce svého volného času věnuji rodině – 
příteli, dětem a vnoučatům. V létě ráda pracu-
ji na zahradě u domu. Zimní čas vyplňují ruční 
práce, kde převládá šití patchworku. 

Jaké máte plány do budoucna (osobní/
pracovní)?
V budoucnosti bych chtěla, aby s mou prací  
u společnosti byla jen spokojenost, a v osob-
ním životě je mým plánem co nejdříve úspěš-
ně dokončit stavbu rodinného domu.  
 
Máte své životní krédo/motto, kterým se 
řídíte?
Mým krédem je procházet životem vždy  
s úsměvem na tváři. 

Oblíbená kniha: oblíbený spisovatel je Vlas-
timil Vondruška. 

Oblíbená hudba/kapela: v hudbě vévodí 
česká tvorba 70. a 80. let

Vysněná destinace pro dovolenou: mou 
oblíbenou destinací je Bulharsko, ale mám 
ráda spoustu míst v České republice, jako 
jsou například Vysočina a Karlovy Vary. 

Z čeho máte radost: radost mi dělají nej-
bližší (přítel, dvě dospělé děti a tři vnoučata)  
a vysněný domeček s velkou zahradou. 

Kým nebo čím byste chtěla být v příštím 
životě?
V příštím životě bych chtěla v prvé řadě být 
dobrým člověkem. 

Je něco, co byste chtěla vzkázat kolegům?
Děkuji za Vaše úžasné přijetí! Ohromně mi to 
pomohlo při mé životní změně. 

Malí vodníčci
Ahoj, jmenuji se Viktorie Matoušková a na-
rodila jsem se 30. března letošního roku po 
8. hodině. Nebyla jsem žádný drobínek, měla 
jsem 3 430 g a 50 cm a rozšířila jsem tak řady 
našich vodárenských vodníčků. Po mamince 
Kamile jsem sdělila krásný zvučný hlas, který 
ráda provětrám a po tatínkovi Tomášovi zase 
pohybové nadání, takže se plazím, lozím, 
stoupám a už mi zbývá jenom krůček k tomu, 
abych začala běhat po bytě. S dalšími členy 
rodiny, psíky Mikinkou a Ferdíkem jsem se 
krásně sžila a tvoříme tak nerozlučnou trojku, 
která rodičům působí spoustu radostí. 
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V souladu s nařízením Evropského parlamen-
tu a Rady EU 2016/679 (GDPR) zaměstnanec 
souhlasí se zpracováním osobních údajů  
ve  zpravodaji VODNÍK společnosti Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s. v rozsahu: jméno, 
příjmení, pracovní zařazení, životní nebo pra-
covní výročí, měsíc životního nebo pracovní-
ho výročí, měsíc odchodu do starobního nebo 
invalidního důchodu III.stupně, poskytnutí 
rozhovoru (vč. fotografie). Souhlas je udělen 
po  dobu trvání pracovního poměru zaměst-
nance.

Vážení zaměstnanci, akcionáři a obchodní partneři, Vážení zaměstnanci, akcionáři a obchodní partneři, 
děkujeme Vám za projevenou důvěru děkujeme Vám za projevenou důvěru 

a spolupráci v uplynulém roce.a spolupráci v uplynulém roce.
Do roku 2021 Vám přejeme pevné zdraví, Do roku 2021 Vám přejeme pevné zdraví, 
mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů. mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů. 

Vedení společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.


