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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci, kolegové,
jsem rád, že Vás opět mohu pozdravit ze strá-
nek našeho firemního časopisu, který se vám 
do  rukou dostává poprvé v  letošním roce. 
Možná si při obracení těchto stránek také 
uvědomujete, že je určitým důkazem, že naše 
společnost se neustále někam posouvá, při-
pravuje nové věci, nové projekty, žádá o nové 
dotace, ale zároveň i  postupně obměňu-
je své letité zaměstnance, kteří odcházejí 
na zasloužený „odpočinek“ po náročné práci 
v naší společnosti, a to jako technik nebo děl-
ník. Každá práce, která se dělá poctivě, má 
své místo v naší společnosti.   

Máme za sebou čas nejhezčího období, ob-
dobí jara, i když jara velmi studeného a záro-
veň spojeného s pandemií COVID-19 a jejími 
veškerými negativními vlivy nejen pro naši 
společnost. Nejenom léto, ale i snad nová na-
děje a budoucnost začíná, zároveň přetrvává 
jistota v tom, že máme svoji rodinu, o kterou 
se můžeme opřít a také práci v naší společ-
nosti. Práce ve vodárenství je pro společnost 
a naše odběratele velmi důležitá a každý si 
dovede asi představit, co by se stalo, kdyby-
chom museli vlivem pandemie COVID omezit 
nebo zcela zastavit dodávky pitné vody včet-
ně odkanalizování a  čištění odpadních vod. 
Po celou tuto složitou dobu se snažíme o to, 
abychom byli schopni společnými silami bez-
problémově provozovat vodovody a kanaliza-
ce. Dnes, s  odstupem času musím konsta-
tovat, že se nám to úspěšně s pomocí všech 

zaměstnanců daří. Jediné, co nám ještě 
pandemii připomíná je nošení roušek, ome-
zený přístup do zákaznických center, a co nás 
mrzí nejvíce, zrušený Vodárenský dětský den 
na Úpravně vody v Kroměříži, zrušené setkání 
bývalých zaměstnanců společnosti a zrušený 
Den vody spojený s  prezentací společnosti 
veřejnosti. Nesmíme ale zapomenout, že ne-
ustále musíme testovat zaměstnance na  to, 
zda nejsou pozitivní na koronavirus a nadále 
používáme ve vnitřních prostorách respirátor. 
Někteří z nás využili/využijí možnosti nechat 
se proti onemocnění COVID očkovat.

Období jara nám skončilo a pro nás vodohos-
podáře je to čas i na zamyšlení a zhodnocení 
těch uplynulých šesti měsíců, které se výraz-
ně dotkly naší společnosti. Mnoho věcí, které 
jsou různými lidmi prezentovány, je dnes po-
třeba uvést na pravou míru. Možná ne všichni 
víte, že to nebyl čas nijak lehký. V první řadě 
musíme plnit úkoly stanovené valnou hroma-
dou a  představenstvem společnosti pro rok 
2021. Jedním z  těchto úkolů je pokračování 
v  realizaci investičních akcí v oblasti čištění 
odpadních vod, které mají rozhodující význam 
pro zlepšení životního prostředí. V únoru 2021 
byla uvedena do zkušebního provozu čistírna 
odpadních vod ve Střílkách a zkušební provoz 
probíhá i u nové ČOV v Hlinsku pod Hostýnem. 
Další stavbou, kterou jsme začali realizovat 
na  podzim roku 2020 byla výstavba čerpa-
cích stanic v  obci Prusinovice s  výtlakem 
do obce Tučapy a výstavbu ČOV v obci Pod-

hradní Lhota. V květnu jsme podali novou žá-
dost na Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci 
na akci „Zkapacitnění vodovodního přivaděče 
v úseku VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostý-
nem“ v délce 7 954 m a rozpočtem 115 654 
tisíc korun při dotaci 50%. Další chystanou 
akcí je výstavba ČOV v  Pačlavicích, která 
bude zahrnovat obce Pornice, Lhota u Pačla-
vic a samostatné Pačlavice. V současné době 
vykupujeme pozemky. Předpokládaná doba 
zahájení výstavby je rok 2023. V neposlední 
řadě nemůžu také nevzpomenout valnou hro-
madu společnosti, která se  konala 19.květ-
na 2021 a o které se dozvíte více na dalších 
stránkách našeho časopisu.

Jak již jsem uvedl v  úvodu, máme pomalu 
za sebou první pololetí roku, čas na práci, čas 
na  odpočinkovou dovolenou, po  ní se  opět 
vrhneme se  stejným nadšením do  druhého 
pololetí letošního roku. Čeká nás další práce, 
pro nás vodohospodáře pořád ta stejná, kte-
rou děláme rádi, s  láskou, a hlavně doufám 
i srdcem. Naším prioritním úkolem bude i na-
dále zachovat s městy a obcemi vlastnickou 
strukturu a tím zároveň splnit i náročné pod-
mínky pro získání dotací v maximálních část-
kách, pro naše odběratele přiměřenou cenu 
vodného a  stočné a  pro naše zaměstnance 
slušnou mzdu a  spokojenost. Pandemie ne-
zastavila náš vodárenský život.  

Ing. Ladislav Lejsal
místopředseda představenstva 

a ředitel společnosti
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Klubíčko kroměříž z.s.
velmi děkuje společnosti 

vak kroměříž
za podporu. 
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COVID-19 a VaK
Už více než rok prožíváme věci jinak, než bý-
valo obvyklé. Letošní jaro nás kromě změn 
počasí počastovalo i zvýšeným počtem vydá-
vaných nařízení, jimiž se vláda snažila reago-
vat na probíhající epidemii onemocnění CO-
VID-19, které se dotkly i našeho pracovního 
života. Povinně jsme nosili roušky a  ty poté 
vyměnili za  respirátory, chvíli to vypadalo 
na nucené uzavření jídelny, kolegové v terénu 
neměli prakticky žádnou možnost stravovat 
se v teple.

Významným datem byl 1. březen, kdy mimo-
řádné opatření Ministerstva zdravotnictví sta-
novilo povinnost zaměstnavatele testovat své 
zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2 
antigenními testy. Naše společnost patřila 
do druhé vlny, takže jsme se poprvé testovali 
15. března. Výjimku z testu měli pouze ti, kte-
ří prodělali onemocnění COVID-19 a od jejich 

pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní 
nebo byli očkováni a od druhé dávky vakcíny 
uplynulo více než 14 dní.

Změna v  systému testování přišla s  dalším 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdra-
votnictví z  21. května, které upravilo okruh 
těch, u kterých se antigenní testování nepro-
vádí a to následovně:
• prodělali onemocnění COVID-19 a od je-

jich pozitivního testu neuplynulo více než 
180 dní

• byli očkováni proti o  onemocnění CO-
VID-19 a od aplikace první dávky očko-
vací látky uplynulo nejméně 22 dní

• od  aplikace očkovací dávky v  případě 
jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 
14 dní

Přestože se asi nikomu z nás nelíbí tato na-
řízení, je nutné je dodržovat i přes nárůst ad-
ministrativy.

Veškeré činnosti spojené s těmito opatřeními, 
tj. výsledky testů, potvrzení o prodělání one-
mocnění nebo potvrzením o očkování se totiž 
musí archivovat. To, že stát vyžaduje dodržo-
vání svých nařízení dokládá i blesková první 
kontrola ze strany Krajské hygienické stani-
ce Zlínského kraje, která proběhla hned 18. 
března, další výkazy se zasílají na zdravotní 
pojišťovny, které také mají právo kontroly.

Výsledkem testování v  naší společnos-
ti, které probíhá v  týdenních cyklech je, 
že  v  období od  15. března do  31. května 
2021 bylo provedeno celkem 2049 anti-
genních testů, z toho 2 testy byly pozitivní.

Věřím, že  v  době, kdy budete tento článek 
číst, bude situace jiná a  budeme se  zase 
na sebe usmívat bez roušek. 

Marie Langová
personalista společnosti

Průběh stavby Kanalizace 
a ČOV Podhradní Lhota

V září 2020 byla v obci Podhradní Lhota, kde žije 491 trvale žijících oby-
vatel, zahájena klíčová stavba pro další rozvoj obce a  zásadní zlepšení 
stavu životního prostředí, konkrétně kvality vody ve  vodním toku říčky 
Juhyně a potůčku Škvořatina. Vzhledem k tomu, že majoritním vlastníkem 
kanalizace v obci včetně čtyř výustí do vodních toků je VAK Kroměříž, a.s., 
investuje celou akci naše akciová společnost. Cena díla, které realizuje 
pro VaK Kroměříž, a.s. společnost Commodum s.r.o., je aktuálně 55,75 
mil Kč + DPH. Na stavbu nám byla poskytnuta dotace ze SFŽP ČR ve výši 
zhruba 60% z uznatelných nákladů. Stavba je cca 4 měsíce před dokon-
čením a práce probíhají zatím v souladu se smluvním harmonogramem. 
Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, na kterých jsou vyhodnoco-
vány práce za uplynulé období a přijímána opatření pro řízení stavby. Pro 
VAK Kroměříž, a.s. pracují na smlouvu externí stavební a techničtí dozoři 
Ing. Rerko a Ing. Foukal a koordinátorem BOZP je Bc. Tesař.  Stavbu tak 
velkého rozsahu pravidelně kontroluji osobně společně s vedoucím provo-
zu odpadní vody Ing. Mozolou. Mohu konstatovat, že přes řadu komplikací 
spojených s  řešením technických problémů, poměrně nepříznivé dešti-
vé počasí na podzim i  jaře a po celou dobu stavby probíhající epidemii 
COVID-19, se daří dílo realizovat ve velmi dobré kvalitě a v termínu, dle 
uzavřené smlouvy o dílo.    

Ing. Petr Vedra,
výrobně technický náměstek
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Kanalizace Prusinovice
Vážení kolegové a kolegyně,
jistě jste všichni zaznamenali, že společnost 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zahájila 
v loňském roce výstavbu další velké dotované 
stavby, která je zaměřena na odkanalizování 
obce Prusinovice. Stavba pod názvem „Kana-
lizace Prusinovice- podchycení výustí, výtlak 
do  obce Tučapy“ nepřímo navazuje na  akci 
„Holešov sever“, kterou částečně realizovalo 
město Holešov. Vedle odkanalizování míst-
ních částí města Holešov, jako jsou Dobroti-
ce a Količín, byla realizována v rámci tohoto 
projektu i  kanalizace v  obci Tučapy, včetně 
čerpací stanice a  kanalizace z  obce Tučapy 
do kanalizační sítě města Holešov.  V  rámci   
realizace byla připravena i část gravitační ka-
nalizace pro napojení obce Prusinovice. 

Vzhledem k tomu, že volné výusti z kanaliza-
ce neplní limity dané vodoprávním rozhodnu-
tími, zahájila v  březnu 2017 společnost Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, a.s. projekční 
práce na  odkanalizování obce Prusinovice. 
Vítězem výběrového řízení a generálním pro-
jektantem stavby se stala společnost AQUA-
TIS, a.s. Brno. Dne 16.1.2018 bylo vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí a 14.1.2020 
byla stavba stavebně povolena. Na takto při-
pravenou stavbu jsme podali v  lednu 2020 
v rámci výzvy NPŽP 4/2019 žádost o dotaci. 
Dne 10.7.2020 byla rozhodnutím ministra 
přidělena dotace ve  výši 63,75 % z  uzna-
telných nákladů ve  výši 44  365  530,40 Kč 
bez DPH. Na základě výběrového řízení byla 

zhotovitelem stavby vybrána firma GASCO 
spol. s  r. o. s  celkovými náklady realizace 
72 399 763 Kč bez DPH. Dne 1.10.2020 jsme 
předali staveniště a  zahájili výstavbu s  ter-
mínem dokončení stavby 350 kalendářních 
dnů od  předání staveniště. V  rámci stavby 
je budováno 3  675 m gravitační kanalizace, 
4  109 m výtlaku a  čtyři kanalizační čerpací 
stanice. 

Náročnost celé výstavby spočívá jednak v bu-
dování stok a  čerpacích stanic v  hloubkách 
až 6 m, ale také ve výstavbě stok v omeze-
ně přístupném prostoru soukromých zahrad 
a zástavby. Většina výkopových prací je navíc 
prováděna pod úrovní hladiny spodní vody, 
což klade značné nároky na její čerpání, za-
bezpečení výkopů, dodržování technologic-
kých postupů výstavby a  přísné dodržování 
předpisů BOZP a PO. Na tyto činnosti dohlíží 
přísným okem TDI Ing.  Foukal a  Ing.  Rerko 
a koordinátor BOZP Bc. Pavel Tesař.

Některé stoky dimenze DN 250, u kterých to 
bylo technicky možné, jsou realizovány bez-
výkopově, metodou tzv. řízeného vrtání. I zde 
se jedná o technicky náročnou výstavbu, ne-
boť některé stoky jsou realizovány ve spádu  
4 - 6 promile, což je minimálně na hranici pro-
veditelnosti bezvýkopovou technologií vůbec. 
Zajímavou bezvýkopovou technologií, kte-

rá byla použita na  pokládku výtlaku V  6 
(DN 125), byla metoda „pluhování“. Jedná 
se o velmi rychlou metodu pokládky, kdy pří-
mo za rozrážecí klín je vtahováno potrubí PE 
100RC DN 125. Rychlost samotné pokládky 
je srovnatelná s  rychlostí volné chůze. Celá 
trasa výtlaku V 6 v délce 3 593 m byla polože-
na za čtyři dny. Pokud by Vás tato technologie 
zajímala, je k dispozici několik prezentačních 
video nahrávek na  YOUTUBE (např. https://
youtu.be/1zYRSNMkwps). 

V současné době se stavba „Kanalizace Pru-
sinovice - podchycení výustí, výtlak do obce 
Tučapy“ pomalu blíží ke svému závěru a jak 
se  říká, z  nejhoršího jsme snad již venku. 
Zbývá položit cca 250 m gravitační kanaliza-
ce, dokončit čerpací stanice včetně technolo-
gie a elektroinstalace. Pak už zbydou jen hra-
bičky, zasetí trávy a  vybrat vhodnou kapelu 
na slavnostní otevření. Mimochodem, o jedné 
skvělé, mladé a perspektivní bych věděl…

Vážení čtenáři, 
pevně věřím, že tuto naši další náročnou stav-
bu dokončíme v  řádném termínu, bez váž-
ných úrazů a v nadstandartní kvalitě, kterou 
nakonec vyžadujeme vždy na prvním místě. 

Ing. Tomáš Mozola
vedoucí provozu odpadních vod 
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Oprava vodovodu ul. Oskol Kroměříž
V termínu od 12.4. 2021 probíhá koordinačně náročná oprava vo-
dovodu na ulici Oskol v Kroměříži.

Stavbu za  4.824.000 Kč bez DPH, vyhrála ve  výběrovém řízení 
společnost SMO a.s., která pracuje se vší profesionalitou na jed-
ničku s hvězdičkou.

Oprava vodovodu je realizována otevřeným výkopem za  úplné 
uzavírky části ulice Oskol. Stavební práce jsou koordinačně slo-
žitější, jelikož opravy částečně probíhají v areálu parkovací a vý-
jezdové plochy Hasičského záchranného sboru Kroměříž a je tedy 
nutno zajistit jejich bezproblémové výjezdy.

Oprava vodovodního řadu vč. 33 vodovodních přípojek, nové vo-
doměrné šachty u  HZS Kroměříž a  nového vystrojení armaturní 
šachty v křižovatce ulic Oskol a Kostnická je pro mne velkou vý-
zvou. Tímto děkuji za  výbornou spolupráci a  koordinaci stavby 
teamu pana stavbyvedoucího Hanáka (SMO a.s.), panu Strašákovi   
mistrovi vodovodu Kroměříž, panu Vysloužilovi za 100% flexibilitu 
při náhradním zásobování pitnou vodou, oddělení GIS a panu Te-
sařovi za dohled nad dodržováním BOZP.

Věřím, že tuto stavbu dokončíme ve smluvním termínu do 6.7.2021.
 

Bartolšicová Romana
technický pracovník investic a technický dozor stavby

GIS - kamerový vůz
S  koupí prvního kamerového vozu v  roce 
2011 se začala řešit otázka přehledné a smy-
sluplné evidence kamerových záznamů.  Ide-
álním řešením se ukázalo mapové prostředí 
GIS. Zavedl se jednoduchý systém nahrávání 
kamerových protokolů PDF k úsekům kana-
lizace přes Marushku, a jejich možné zobra-
zení v GISu. 

 V  únoru letošního roku jsme pokročili dál, 
a data z kamerového průzkumu začali zpra-
covávat novým, sofistikovanějším způsobem. 
Pořídili jsme a  zprovoznili software „KAME-
RA“ od firmy Geovap, který dokáže nahrávat 
data přímo do databáze. 

Podmínkou fungování přenosu bylo dodržení 
výměnného formátu ISYBAU ve  verzi 2006-
10 a vyšší. Toto software nového kamerového 
vozu IBAK dokázal bez problémů zajistit.

Obr. Marushka-vrstva „Kamerový průzkum“



7

Pro předávání dat mezi kamerovým vozem 
a  GISem slouží standartní výměnný soubor 
XML, do  kterého jsou exportovány veškeré 
informace kamerového průzkumu. Tento XML 
soubor je poté se všemi náležitostmi předán 
na  GIS, a  nahrán zmiňovaným softwarem 
„KAMERA“ do  databáze GIS.  Následně je 
možné si data prohlédnout v  Maruschce, 
ve vrstvě Kanalizace :-) Kamerový průzkum. 

Při zapnutí této vrstvy v  Marushce uvidíte 
probarvené úseky kamerované kanalizace, 
a  graficky znázorněné veškeré události, za-
znamenané při monitoringu. Defekty na  ka-
nalizaci, napojení odboček, překážky, místa 

přerušení inspekce apod. viz obrázek. Je 
možné vidět i  fotky k  těmto událostem (po-
kud byly pořízeny). Informačním dotazem 
na  spojnici kanalizace je možné si prohléd-
nout protokol PDF, nebo dokonce i  samotný 
filmový záznam. 

Filmy, fotky a  PDF protokoly jsou nahrány 
a  zálohovány na  centrálním úložišti. Vzhle-
dem k velikosti a množství dat z kamery, bylo 
pro jejich uchovávání pořízeno speciální da-
tové úložiště NAS o kapacitě 36 TB.

Aby bylo možné zavést tento způsob zpraco-
vání monitoringu, museli jsme také ve  spo-

lupráci se střediskem kanalizací upravit do-
savadní pracovní postupy, jak pro posádku 
kamerového vozu, tak i  pro operátory GIS. 
Tím bych chtěl všem zúčastněným kolegům 
poděkovat za spolupráci a trpělivost. 

Tento nový systém evidence předpokládá 
snadnější a přehlednější přístup k datům ka-
merového průzkumu kanalizace a jednodušší 
práci s nimi. Ostatně výsledek našeho snaže-
ní můžete zhodnotit sami a vyzkoušet přímo 
v Maruschce.

Luděk Stratil
vedoucí střediska GIS                                                                                               

Konečně svítí a hřeje
Konečně svítí a  hřeje naše krásné sluníčko. 
I já mám ráda radši teplo než zimu, kdy mi to 
čištění moc nejde, ale jak se oteplí, tak začí-
nám čistit na plný plyn.

Od  začátku roku už proteklo mnou hodně 
vody a  já vidím, že  se  u  mě pilně pracuje. 
Opravila se  fasáda na  čerpací stanici kalu. 
Ladí už s  ostatními, kromě česlovny, ale 
věřím, že na ní taky přijde řada a  bude mít 
stejné barvy jak ostatní. Dále se  vyměnilo 

provzdušnění v aktivaci a já lépe čistím a še-
třím energii. Opravili mi rozvodnu na kalové 
koncovce a tím se změnila i jeho písnička. Už 
nehraje jak dřív, už je méně slyšet.

Co se týká mého miminka v Podhradní Lho-
tě, zatím pomalu roste a  roste. Na  podzim 
se narodí a bude potřebovat Vaši péči. Věřím, 
že se o něj postaráte, tak jak o Hlinsko pod 
Hostýnem, které se na Vás usmívá, když je-
dete okolo. 

Užijte si dovolené a konečně i daného rozvol-
ňování, všichni to potřebujete i já….

Mává Vám vaše čovka 
z Bystřice pod Hostýnem
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Regenerace a převystrojení vrtů v JÚ Břest
Začátkem letošního roku zahájila společnost 
Vodovody a  kanalizace  Kroměříž, a.s. další 
etapu regenerace jímacích území, v  tomto 
případě jímacího území Břest. Je to činnost 
nesmírně důležitá pro zajištění kvality a  žá-
daného množství podzemní vody pro záso-
bování obyvatelstva pitnou vodou. Podzemní 
vodou z jímacího území Břest je zásobováno 
několik měst a obcí – Břest, Kyselovice, Žal-
kovice, Chropyně, Plešovec, Zářičí, Skaštice 
(celkem 1100 m3/den) a  dále je důležitým 
zdrojem pro VDJ Barbořina (ø 700 m3/den, 
max. 2500 m3/den), z kterého je zásobováno 
díky přivaděčům Kroměřížsko a částečně Ho-
lešovsko, po smísení s vodou z Holešovských 
vrtů na ČS Holešov. Jinými slovy, jímací území 
Břest je důležitým strategickým zdrojem pod-
zemní vody pro velkou část okresu Kroměříž.

Na  základě výběrového řízení se  dodava-
telem tohoto díla stala firma Miroslav Ho-
lomčík, AQUA PLUS. Vítězná cena díla činí 
1 130 000 Kč bez DPH. 

Jedná se  o  kombinovanou mechanicko – 
chemickou regeneraci a  převystrojení 10 
– ti vrtů s hloubkou 13 - 20 m (JV1 – JV10) 
materiálem PVC DN300 mm, včetně obsypu 
(původní výstroj ocel DN 400 mm). Součástí 
díla je provedení kamerové prohlídky před 

zahájením prací a  po  ukončení prací. Dále 
se  jedná o  zacementování zhlaví a  osazení 
nového výtlačného potrubí.

Dokončení veškerých prací na vrtech je plá-
nováno do  30.6.2021, přičemž touto uve-
denou akcí bude zajištěna dodávka kvalitní 
pitné vody v souladu s legislativou.

Ing. Igor Hýbner
vedoucí provozu pitné vody

Postřehy ze SOVAKu
Kvalita pitné vody
Česká republika patří mezi země s  vysokou 
kvalitou pitné vody a  s  dobře fungujícím 
systémem kontroly kvality vody z  vodovodu 
pro veřejnou potřebu. Často se  v  souvislos-
ti se  způsobem distribuce a  užíváním pitné 
vody hovoří o „vodním blahobytu“.  

Podle údajů z  Českého statistického úřadu 
bylo v  roce 2019 v  České republice pitnou 
vodou z  veřejného vodovodu zásobováno 
10 090 190 obyvatel, tj. 94,6% z celkového 
počtu obyvatel.  Budeme-li hodnotit kvalitu 
pitné vody z  pohledu statistických výsledků 
monitoringu, můžeme s  uspokojením kon-
statovat, že pitná voda z veřejného vodovodu 
je v ČR kvalitní a bezpečná. Kontrola kvality 
vody je dle legislativy České republiky na-

stavena velmi přísně, kde řada ukazatelů má 
limit nižší, než požaduje evropská směrnice 
pro pitnou vodu, a  to dokonce i v aktuálním 
novelizovaném znění z konce roku 2020.

Pravidelné odběry vzorků vody a kontrola její 
kvality je prováděna jak na straně provozova-
telů vodovodu, tak spadá pod tzv. superkont-
rolu zajišťovanou orgánem ochrany veřejného 
zdraví (OOVZ).  Výsledky rozborů jsou vyka-
zovány do  celostátní databáze „Informační 
systém PiVo“ (IS PiVo), kterou spravuje Státní 
zdravotní ústav (SZÚ) a hygienické stanice. 
Ročně se zde uloží přes 1 milion hodnot ja-
kosti pitné vody. Z  tohoto počtu pak méně 
než 1,6 % překročí limitní hodnoty parametrů 
dané vyhláškou pro pitnou vodu, což je velice 
dobrý výsledek.

V roce 2015 byl výrazně navýšen rozsah sle-
dování pesticidních látek. Na  většině území 
ČR se provedl screening více než 60 pesticid-
ních látek a jejich metabolitů. Nejvyšší mezní 
hodnotou (NMH) jsou limitovány zdravotně 
významné ukazatele, mezní hodnota (MH) 
ukazatelů jakosti charakterizuje především 
organoleptické vlastnosti a  přírodní složení 
pitné vody.

V naší republice máme přes 3 tisíce provo-
zovatelů, přičemž 50 největších zajišťuje do-
dávku 88,9 % pitné vody.

Ani větší vodárenské systémy nejsou bez pro-
blémů a bez rizik. Klíčovou roli hraje komu-
nální politika – 90% vodárenské infrastruk-
tury vlastní v  ČR obce a  města. Komunální 
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Zdroj: Vodovody a kanalizace, Ministerstvo zemědělství, data zpracovaná SOVAK ČR
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Podíl vzorků s překročením limitních hodnot jakosti pitné 
vody v letech 2002-2019

MH NMH

Zvýšená detekce 
pesticidů v 
surových vodách

politici tak rozhodují o  způsobu provozování 
zejména prostřednictvím ceny, kterou schva-
lují, to souvisí i  s  kvalitou provozu. Vlastníci 
jsou také zodpovědní za  udržitelnost infra-
struktury a  investování do obnovy a  intenzi-
fikace. 

Na kvalitu vody může mít u velkých distribuč-
ních systémů, zejména s dlouhými přivaděči, 
vliv delší doba jejího zdržení v trubních sys-
témech související s předimenzováním infra-
struktury nebo s poklesem odběru vody způ-
sobeného zánikem významných spotřebitelů. 
Kontrola kvality dodávané pitné vody je ne-
přetržitě sledována v průběhu celého kalen-

dářního roku, a to jak laboratorními analýza-
mi, tak často i online analyzátory, které jsou 
instalovány na  strategických místech distri-
buční sítě. Některé ukazatele jsou stanovová-
ny přímo v  terénu při odběru vzorků, jedná 
se především o teplotu vody, množství chloru, 
případně železo a zákal. Další ukazatele jsou 
pak analyzovány v laboratoři.

Na  úrovni EU dosahuje kvalita vody v  ČR 
lepšího průměru. Lépe jsou na  tom Švéd-
sko nebo Malta, ČR je na srovnatelné úrovni 
s Rakouskem, Belgií, Slovenskem, Finskem či 
Lucemburskem. Ačkoliv národní monitoring 
ukazuje na  stále se  zlepšující kvalitu vody, 

je potřeba si uvědomit, že  vodárenství v ČR 
čelí novým výzvám a rizikům. Je zřejmé, že to 
bude znamenat zvyšování nároků na techno-
logie a provoz.

Nezaměnitelná je role státu, který může 
vhodnými opatřeními a  kontrolní činností 
chránit a  zvyšovat kvalitu surové vody, na-
stavovat standardy provozování, kontrolovat 
dostatečnost financování obnovy infrastruk-
tury. To vše se pak projeví i ve zvýšení kvality 
a bezpečnosti pitné vody.

Zdroj: Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, 
Ph.D., odborná asistentka SOVAK ČR 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Nová služba pro naše 
zákazníky – platba přes SAZKU
Od 1.6.2021 naše společnost rozšířila mož-
nosti úhrady faktur za  poskytnuté zboží 
a  služby, kdy kromě  poboček České poš-
ty je možno provádět hotovostní úhrady 
i  na  VŠECH TERMINÁLECH SPOLEČNOSTI 
SAZKA. Stačí s sebou přinést příslušnou fak-

turu, obsluha terminálu z  ní naskenuje QR 
kód do  svého zařízení, přijme od  zákazníka 
peníze a  vytiskne doklad. Jen v městě Kro-
měříž má Sazka přes 20  terminálů, věřím, 
že tuto službu naši zákazníci ocení.

Ing. Ivana Štouračová
finanční manažer



Vodník 1/10/2021

10

Informování odběratelů formou SMS zpráv
Od roku 2021 se snažíme v rámci zefektivnění 
komunikace se zákazníky využívat více elek-
tronickou formu sdělení, a to jak e-mailovou, 
tak i přes mobilní operátory. Například všichni 
zákazníci, kteří poskytli naší společnosti te-
lefonický kontakt, obdrží v případě zpožděné 
úhrady faktury SMS upozornění na dlužnou 
částku. 

Zasílání upozornění zákazníkům prostřed-
nictím SMS naše společnost využila také 
např. pro odečty, kdy v  důsledku epidemie 
COVID-19 byli 4 ze 7 zaměstnanců provádějící 
odečty v pracovní neschopnosti. Zákazníci byli 
vyzváni v krátké textové zprávě, aby nahlásili 
stav svého vodoměru. Další oblastí, ve které 
bude naše společnost využívat textové zprá-

vy pro upozornění svých zákazníků, je výzva 
na výměnu vodoměru či informování zákazní-
ků o plánovaných odstávkách vody z důvodu 
opravy vodohospodářského zařízení.  

Ing. Ivana Štouračová
finanční manažer

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

Nová technika
Vážení čtenáři,
tak jako v každém roce, tak i v tom letošním, 
vedení společnosti rozhodlo o  nákupu nové 
a moderní techniky, splňující přísné podmínky 
ekologického provozu, ale zároveň vyhovují-
cí potřebám naší společnosti s přihlédnutím 
na dokonalý komfort obsluhy. 

O tom, že tento rok je v nákupu nové techniky 
opravdu významný, Vás ve svém článku pře-
svědčím. Tak si uvařte kávičku či čaj, pohodl-
ně se usaďte a pokračujte ve čtení.

,,Nejlevnější“ vozidlo pořízené v  letošním 
roce, bude pro středisko pitné vody Kromě-
říž. Hlavním požadavkem do  zadání výběro-
vého řízení byla střední velikost dodávky pro 
dobrou manévrovatelnost ve  městě a  vyšší 
střecha pro pohodlné práce uvnitř vozu. To 
vše včetně zachování pěti míst pro přepravu 
splnila firma SAMOHÝL MOTOR a.s. Za cenu 
920 tisíc Kč bez DPH nám dodá vozidlo VW 
Crafter, které se u nás již osvědčilo. Vozidlo 
bude vybaveno speciálním výstražným osvět-
lením oranžové barvy, tak aby odstavené vo-
zidlo při opravách ve vozovce bylo vždy dobře 
vidět. Dále bude vozidlo vybaveno přídavným 
naftovým topením pro zimní období a  auto-
matickou klimatizací pro horké slunečné dny.

V současnosti probíhá výběrové řízení na dí-
lenskou vestavbu do  tohoto vozidla. Poža-
davky byly upřesněny a tak se dá očekávat, 
že za částku 90 tisíc Kč bez DPH bude vozidlo 
kompletně vybaveno pro provoz v nelehkých 
podmínkách. Předpokládaný termín předání 
kompletně vybaveného vozidla je září 2021.
Další vozidlo je opět pro pitnou vodu, ale 
tentokrát pro mládence z Holešova. Inspirací 
pro nás bylo vozidlo z provozu odpadní voda, 
které je už rok v  provozu a  tak jsme mohli 
eliminovat provozní neduhy a dotáhnout vozi-
dlo k dokonalosti, což se nám určitě podařilo. 
Ve výběrovém řízení zvítězila a za částku té-
měř 3 miliony Kč bez DPH vozidlo dodá firma 
FORNAL trading s.r.o. Jedná se  o  nákladní 
vozidlo- nosič kontejnerů typu MAN TGM 
13.250 s pohonem 4x4, nosič kontejnerů. Vo-
zidlo bude také vybaveno výstražnými světly 
oranžové barvy a přídavným naftovým tope-
ním i  automatickou klimatizací. Technickou 
zajímavostí je, že  při požadované 3-místné 
kabině musela být namontována automatic-
ká převodovka. Vozidlo bude dáno do provozu 
v prosinci 2021.

Poslední, ale ne méně důležitý nový kousek 
techniky, bude stavební stroj. Protože provoz 
odpadní vody se  od  dopravy odklonil a  vy-

šlapává si vlastní cestičku, bude pro provoz 
pitná voda a opět do Kroměříže. S uvolněnou 
částkou 3 miliony Kč bez DPH chceme na-
ložit co nejhospodárněji, proto bylo vypsáno 
výběrové řízení. Bude se jednat o stroj stejné 
velikosti, který bude vybaven lžícemi různých 
velikostí, kalovým čerpadlem a hydraulickým 
kladivem. Stroj bude dále osazen přídavný-
mi hydraulickými okruhy, aby se dala použít 
speciální zařízení kupovaná na původní stroj. 
I u stavebního stroje budou výstražná světla 
oranžové barvy a  automatická klimatizace. 
Do  provozu by měl být předán v  prosinci 
2021. O výsledku výběrového řízení Vás budu 
samozřejmě informovat v  příštím čísle Vod-
níka.

Závěrem snad už jen poděkování vedení spo-
lečnosti za  uvolnění finančních prostředků 
na modernizaci vozového parku. 

Protože se  blíží čas dovolených, chtěl bych 
Vám všem čtenářům i Vašim blízkým popřát 
tu nejkrásnější, protože si osobně myslím, 
že  v  této náročné době si ji všichni zaslou-
žíme.

Miloš Vysloužil
vedoucí dopravy a správy budov

Šotek
Milí čtenáři, 
do minulého čísla našeho časopisu se nám vloudil tiskařský šotek a nadělal nám neplechu 
v podobě přesmyček, chybějících písmen či špatných názvů u fotek. Vyzvali jsme Vás, aby jste 
nám zaslali či předali seznam chyb, které v časopise najdete. Z  řad pilných čtenářů nejvíce 
šotkovin našla pí. Sylva Jordánová (referent obchodního útvaru), která jich našla dokonce více, 
než jich tam bylo. 

Gratulujeme pilné čtenářce a doufáme, že stejně pozorně bude číst i další čísla časopisu! 
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Valná hromada ukončila 
hospodářský rok 2020  
Dne 19. května 2021 se konala v Muzeu Kro-
měřížska v Kroměříži valná hromada společ-
nosti Vodovody a  kanalizace Kroměříž, a.s. 
Na valné hromadě bylo přítomno 14 akcioná-
řů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž 
jmenovitá hodnota představuje 57,87 % zá-
kladního kapitálu akciové společnosti Vodo-
vody a kanalizace Kroměříž. Předseda před-
stavenstva, Mgr.  Jaroslav Němec, seznámil 
přítomné akcionáře se  zprávou představen-
stva o podnikatelské činnosti a stavu majet-
ku za rok 2020, návrhem na rozdělení zisku 
za rok 2020 ve výši 11 266 tisíc korun a sta-
novením podílů na  zisku a  jejich vyplacení 
akcionářům, členům představenstva a dozor-
čí rady za  rok 2020. Předseda dozorčí rady, 
Mgr.  Pavel Horák, přednesl zprávu dozorčí 
rady společnosti o  výsledcích kontrolní čin-
nosti v roce 2020 včetně stanoviska k řádné 
účetní závěrce, k  návrhu na  rozdělení zisku 
za rok 2020 a k návrhu na stanovení podílů 
na zisku a jejich vyplacení. Součástí rozdělení 
zisku společnosti byl příděl do rezervního, so-
ciálního a investičního fondu, ale i výplata po-
dílů na zisku akcionářům společnosti ve výši 
9,- Kč na  jednu akcii. Celkem bude vypla-
cena akcionářům společnosti částka ve výši 
7 026 399,- korun. Jen namátkově, pro měs-
to Kroměříž, jehož podíl na  základní kapitá-
lu společnosti je 46,2% je to částka ve výši 
3 246 196,- Kč,  Holešov 141 065 ks x 9,- Kč 
= 1 269 594,- Kč, město Hulín 66 650 ks x 
9,- Kč = 599  850,- Kč, Bystřici pod Hos-
týnem 54  132 ks x 9,- Kč = 487  188,- Kč, 
město Morkovice – Slížany 31  230 ks x 9,- 
Kč = 281  070,- Kč, obec Dřínov 23  926 ks 
x 9,- Kč = 215  334,- Kč, město Chropyně 
20 467 ks x 9,- Kč = 184 203,- Kč, obec Kva-
sice 9 916 ks x 9,- Kč = 89 244,- Kč a obec 
Bezměrov 1 649 ks x 9,- Kč = 14 841,- Kč. 
Částky jsou zdaněny 15% daní mimo město 
Kroměříž a Holešov, které jsou od daně osvo-
bozeny. Navrhovaná částka odpovídá hospo-
dářským výsledkům společnosti za rok 2020. 
Roku, kdy kromě všude přítomné pandemie 
COVID-19, pokračovalo klimatické sucho, 
nedostatek srážek a následně i pokles hladin 
podzemních vod na našich hlavních prameni-
štích. Situace se však zlepšila v druhé polovi-
ně roku, kdy díky intenzivním srážkám došlo 
k  nárustu hladin podzemní vody až  na  nor-
mální stav. Můžeme konstatovat, že se nám 
všechny tyto výjimečné stavy podařilo zvlád-
nout bez omezení zásobování pitnou vodu 
a v požadované kvalitě pro naše odběratele. 
Valné hromady se nezúčastnil zástupce Čes-

ké infrastrukturní, a.s., který by mohl, na zá-
kladě plných mocí, zastupovat akcionářská 
práva v celkovém počtu 258 005 kusů a  to 
za město Holešov (141 066 ks), Chropyni (20 
467 ks), Bystřici pod Hostýnem (54 132 ks), 
obce Kvasice (9 916 ks), města Hulína (66 
650 ks) a obce Bezměrov (1 649 ks). Z uve-
dených akcionářů měst a  obcí byli přítomni 
akcionáři za město Kroměříž, Holešov, Byst-
řici pod Hostýnem, Morkovice- Slížany, obec 
Dřínov, město Chropyni, obec Zborovice, 
Pačlavice a Kostelec u Holešova, kteří na zá-
kladě pověření zastupitelstva vykonávali svá 
hlasovací práva. Všichni přítomní akcionáři 
byli seznámeni s tím, jak společnost v uply-
nulém období hospodařila a  rovněž jim byly 
zodpovězeny jejich dotazy. Zástupce spo-
lečnosti HSK Invest, a.s. předložil v  termínu 
před konáním valné hromady písemně dvě 
žádosti o vysvětlení týkající se navržené změ-
ny stanov, a to ke znění čl. 8 až čl. 43 stanov 
společnosti. Na  požadované vysvětlení bylo 
odpovězeno přímo na  valné hromadě, ale 
i písemně. 

Závěrem mi dovolte ještě poděkovat všem 
členům představenstva a dozorčí rady, vedení 
společnosti a  zaměstnancům za  jejich práci 
ve prospěch společnosti. Nyní lze jen konsta-
tovat, že  činnost společnosti na  další roční 
období není nijak „ohrožena“ kromě epi-
demie COVID-19, která nás v  průběhu roku 

2020 výrazně potrápila, i poklesem v tržbách.  
Čtenář však neví a ani netuší, co nás to stálo 
obětí, jednání, nervů a kompromisů, abychom 
dnes, nejen díky zastupitelům města Kromě-
říže, Morkovic, Dřínova, Zborovic, ale i ostat-
ním malým i velkým akcionářům mohli kon-
statovat, že činnost Vaku není nijak ohrožena 
a že máte jako odběratelé jednu z nejnižších 
cen vodného a  stočného v  České republice 
při maximálním čerpání dotací z  Evropské 
unie a Ministerstva zemědělství, které dosáh-
ly již 431 milionů korun. Po  valné hromadě 
zase začíná naše všední a  každodenní prá-
ce, kdy bojujeme s úřady o co nejnižší ceny 
vodného a  stočného, aniž bychom museli, 
kdy stavíme, modernizujeme, opravujeme 
a  zdokonalujeme infrastrukturu společnos-
ti a  v  neposlední řadě, poskytujeme jistotu 
a zázemí všem našim zaměstnancům a díky 
nim i všem lidem, kteří jsou závislí na jejich 
činnosti. Přitom všem neseme na  bedrech 
tlak společenský, politický, i tlak všech audit-
ních orgánů a ministerstev, díky úspěšnému 
čerpání dotačních prostředků z Evropské unie 
a Ministerstva zemědělství ČR. To vše dobro-
volně a s hrdostí. 

Ing. Ladislav Lejsal
místopředseda představenstva 

a ředitel společnosti
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Studny a studánky
Jaro se na úpravně vody v Kroměříži vyzna-
čuje nejenom rozkvetlými záhony tulipánů 
a narcisů, ale i zvýšeným počtem návštěvní-
ků laboratoře pitných vod (žadatelů o rozbor).
Lidé si vyzvedávají vzorkovnice a  následně 
přinesou vzorek vody ze  své studny nebo 
studánky k  analýze. Letošní rok přes veš-
kerá omezení není jiný. Jen vzorky se  přijí-
mají ve vstupní chodbě do budovy u stoleč-
ku s  dezinfekcí při otevřených dveřích. Kdo 
z laboratoře má službu na příjmu vzorků, tak 
se  několikrát denně proběhne po  schodech 
nahoru a dolů. To je pak kondice i přes uza-
vřená sportoviště. Když ještě k  tomu máte 
nasazený respirátor, dodržujete rozestupy, 
tak se ani se stálými zákazníky nepoznáváte.

Přesto, že byla určitá omezení pohybu osob 
a  cestování mimo bydliště, tak laboratoř již 
přijala a vyhodnotila 65 vzorků vody ze sou-
kromých studní (v roce 2020 to bylo za stej-
né období 50 vzorků). Některé vzorky vody 
ze soukromých studní jsou velmi kvalitní. Tak 
jen věřme, že jejich majitelé zůstanou i nadá-
le zákazníky vodárny.

Ing. Marie Chudárková
 vedoucí provozu laboratoří Nové tváře Nové tváře 

VakuVakuDagmar Svobodová

Na pozici dělnice v prádelně ČOV Hulín  
nastoupila v únoru 2021

Proč jste se hlásila do společnosti VAK 
Kroměříž a.s. a jaký na vás po nástupu 
a rozkoukání udělala dojem:
Do společnosti VAK jsem se hlásila, protože 
je to stabilní firma a  pracoviště se  nachází 
v místě mého bydliště. Po předchozí pracovní 
zkušenosti jsem hledala klidnější práci beze 
směn, v příjemném pracovním kolektivu.

Kde jste v minulosti profesně působila,  
jak dlouho jste tam pracovala a na jaké pozici:
Před nástupem do VAK jsem pracovala čtyři 
roky v Plastice a.s. v Kroměříži na pozici Ope-
rátorka výroby. 

Co je pro vás v zaměstnání nejdůležitější:
Smysluplná práce v přátelském kolektivu.

Řekněte nám něco o sobě (rodina, zájmy…)
Žiji v Hulíně se svým manželem a psem rasy 
šiba inu. Ve volném čase chodím ráda do pří-
rody, poslouchám hudbu, sportuji, čtu knihy 
nebo kreslím.

Oblíbená kniha:
Pokud bych měla uvažovat o  té nejoblíbe-
nější, bude to asi Šifra mistra Leonarda, ale 
moc ráda čtu také Stephena Kinga a Terryho 
Pratchetta.

Oblíbená hudba, kapela:
Nejčastěji poslouchám rock a metal. 

Oblíbený nápoj, jídlo:
Mým nejoblíbenějším nápojem je čistá voda, 
káva, Mojito a z jídel vede pizza.

Vysněná destinace pro dovolenou:
Mám moc ráda země na  severu. Před lety 
jsme s  manželem navštívili Dánsko a  velmi 
mě láká i Norsko a Švédsko.

Je něco, co byste chtěla vzkázat kolegům:
Svým kolegům bych ráda poděkovala za přá-
telské přijetí a ochotu vždy mi s čímkoli po-
moci.
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Ivo Polišenský
Od března roku 2021 působí ve společnosti 
na pozici provozní montér vodovodů Kro-
měříž. 
 
Proč jste se hlásil do společnosti  
VAK Kroměříž a.s. a jaký na vás  
po nástupu a rozkoukání udělala dojem?
Do  společnosti VaK jsem se  přihlásil z  toho 
důvodu, že vím, že  je to jistota na  trhu prá-
ce a stabilita velké firmy. Společnost na mě 
udělala velmi dobrý dojem, a i když jsem zde 
krátce, jsem velmi spokojený.

Kde jste v minulosti profesně působil,  
jak dlouho jste tam pracoval a na jaké pozici:
Jsem vyučený automechanik a  v  minulosti 
jsem pracoval ihned po  vyučení v  kovový-
robě, po  té ve  firmě zabývající se  opravami 
zemědělských strojů, a poslední 3 roky jako 
automechanik.

Co je pro vás v zaměstnání nejdůležitější:
V  zaměstnání jsou pro mě důležité jistoty 
a dobrý kolektiv, který tady je.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci…
Něco o mě, jsem svobodný, mám 30 let, děti 
zatím nemám. Největším koníčkem jsou ve-
teráni, jejich renovace, jízda na motorce, vý-
lety po zajímavých místech ČR.

Je něco, co byste chtěl vzkázat kolegům?
Kolegům bych spíše než vzkázat chtěl podě-
kovat za  přijetí mezi sebe, za  to že  mě učí 
novým věcem, které mě velmi baví a  chtěl 
bych se jim věnovat zbytek profesní kariéry.

Josef Krutil
V únoru letošního roku nastoupil na pra-
covní pozici montér vodovodů Holešov. 

Proč jste se hlásil do společnosti  
VAK Kroměříž a.s. a jaký na vás  
po nástupu a rozkoukání udělala dojem?
Pracoval jsem na směny – soboty i neděle. 
Přihlásil jsem se do Vaku, protože jsem chtěl 
změnu na ranní směny. 

Kde jste v minulosti profesně působil,  
jak dlouho jste tam pracoval a na jaké pozici:
Pracoval jsem 12 let v lese jako lesní dělník  
a potom 12 let v Barumu jako dělník ve výro-
bě pneumatik.  

Co je pro vás v zaměstnání nejdůležitější:
Stabilní práce a dobrý kolektiv. 

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto 
slovo znamená?
Aby se mi dařilo vše, co si naplánuji. 

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci…
Jsem ženatý a mám dvě děti a žiji na vesnici. 
Zájmy mám práci na zahradě a jízdu na kole.  

Jaké máte plány do budoucna  
(osobní/pracovní)?
Hlavně zdraví a aby se dařilo v práci. 

Máte své životní krédo/motto,  
kterým se řídíte?
Nedostat se do maléru. 

Oblíbená kniha:
Knihy o přírodě. 

Oblíbená hudba/kapela:
Rock: Iron Maiden, Metallica. 

Oblíbený nápoj/jídlo:
Pivo, maso. 

Vysněná destinace pro dovolenou:
Cesta kolem světa. 

Z čeho máte radost:
Když se daří a je všechno tak jak má být. 

Je něco, co byste chtěl vzkázat kolegům?
Jsem rád, že mohu pracovat v tak dobrém 
kolektivu. 

Petr Navrátil
Do společnosti nastoupil v říjnu minulého 
roku jako provozní montér vodovodů Ho-
lešov. 

Proč jste se hlásil do společnosti  
VAK Kroměříž a.s. a jaký na vás  
po nástupu a rozkoukání udělala dojem?
Do Vaku jsme se přihlásil, protože Vaše spo-
lečnost poskytuje službu lidem, která dává 
smysl, je to práce celoroční a v místě bydliš-
tě. Po jak říkáte rozkoukání na mě společnost 
udělala dojem velice dobrý a dodrželi jste 
všechny podmínky, které jsou ve smlouvě.

Kde jste v minulosti profesně působil,  
jak dlouho jste tam pracoval a na jaké pozici:
Pracoval jsem v malé soukromé firmě, která 

se zabývala výstavbou střech a půdních ve-
staveb. Byl jsem tam 17 let, pracovní zařazení 
bylo zásobovač. 

Co je pro vás v zaměstnání nejdůležitější:
Pracovní jistota a dělat práci, která mě baví. 

Když se řekne „úspěch“,  
co pro Vás toto slovo znamená?
Mít radost ze života, být v takové kondici, 
abych si mohl plnit malé životní sny. 

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci…
Jsem šťastně rozvedený už 11 let, mám dvě 
již dospělé děti. Rád jezdím na kole, motorce, 
stanování ve volné přírodě, včelaření, kutil-
ství. 

Jaké máte plány do budoucna  
(osobní/pracovní)?
Žádné, prostě ukrajovat hezky den po dnu, 
tak jak nám to život dávkuje a snažit se, 
abych z toho měl radost. 

Máte své životní krédo/motto,  
kterým se řídíte?
Ano to mám, žít tak abych se za to nemusel 
stydět. Musím se přiznat, že ne vždy se mi to 
podaří, někdy je prostě lepší mlčet, než říct 
něco co nejde vzít zpět. 

Oblíbená kniha:
Nejsem velký čtenář, tlusté knížky u mě ne-
najdete, ale cestopisy, co je nového ve světě 
motorek a o životě včel, na to mi stačí internet. 
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Karolína Rozmahelová

Nastoupila v březnu letošního roku na po-
zici referent dopravy.

Proč jste se hlásila do společnosti 
VAK Kroměříž a.s. a jaký na vás po nástupu 
a rozkoukání udělala dojem?
Firma mě oslovila pro svou stabilitu a pevné 
zázemí. Po nástupu jsem měla (a stále mám) 
pozitivní dojem, přivítání vedením i  zaměst-
nanci bylo velmi milé a příjemné.

Kde jste v minulosti profesně působila, 
jak dlouho jste tam pracovala a na jaké pozici:
V minulosti jsem pracovala na pozici admini-
strativy, kdy jsem měla na starosti kompletní 
fakturaci, výrobní skladové hospodářství, po-
kladnu a účtování dokladů.

Co je pro vás v zaměstnání nejdůležitější:
V zaměstnání preferuji stabilitu, zázemí a po-
zitivní komunikaci.

Když se řekne „úspěch“, 
co pro Vás toto slovo znamená?
Za  úspěchem si představuji splnění vytyče-
ných cílů, ať jsou jakékoliv.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, 
zájmy, čemu se věnujete po práci…
Po  práci svůj čas věnuji především rodině, 
domu, úpravě zahrady a spoustu svého vol-
ného času věnuji našim zvířecím miláčkům. 
Dále mezi mé zájmy patří jóga, které se ak-
tivně věnuji zhruba 8 let. Zaujala mě natolik, 
že jsem jógu studovala, získala lektorský kurz 
a  pravidelně vedu lekce jógy. Mezi ostatní 
zájmy také patří cestování, poznávání nových 
míst, četba knih.

Jaké máte plány do budoucna 
(osobní/pracovní)?
V osobním životě si přeji být stále tak spoko-
jená jako dosud a  v  pracovním životě bych 
se ráda i nadále učila novým věcem.

Oblíbená hudba/kapela:
Mám rád tvrdou hudbu a texty pro mě musí 
dávat smysl, takže Dymytry, Škwor, Traktor, 
Komunál a ze zábavových kapel Press rock. 

Oblíbený nápoj/jídlo:
Vodu s citronem, káva, černý čaj. Při pose-
zení s rodinou a přáteli pivo a domácí dobrá 
slivovice. 

Vysněná destinace pro dovolenou:
Hory v naší krásné zemi mi stačí, a to se za 
celý život nestihnu podívat všude, kolik toho 
je. Ze zahraničí mi naskakuje husí kůže, to 
pro mě není dovolená. 

Z čeho máte radost:
Ze svých dětí a z přítelkyně, která má pocho-
pení pro obyčejného chlapa bez drahého auta 
a majetku. 

Kým nebo čím byste chtěl  
být v příštím životě?
Trochu divná otázka, nerad vytvářím konspi-
rační teorie, omlouvám se. 

Je něco, co byste chtěl vzkázat kolegům?
To bych si dovolil jim říci raději osobně až mě 
něco napadne, ha ha.
Tak snad jsem to zvládl, přeji hezký den, 
krásný život a třeba si při některých firemních 
akcích dáme skleničku. 

Máte své životní krédo/motto, 
kterým se řídíte?
Krédo/motto? Být vděčný. Za vše :-)

Oblíbená kniha, oblíbená hudba/kapela, 
oblíbený nápoj/jídlo:
Mezi mé oblíbené knihy patří Babička od Bo-
ženy Němcové, dále je to kniha Na  Větrné 
hůrce od Emily Brontëové a celkově jako žánr 
mám ráda historické romány. Oblíbená hu-
dební kapela je skupina Wohnout, oblíbeným 
nápojem je káva a  mezi jídla patří indická 
kuchyně.

Vysněná destinace pro dovolenou:
Vysněnou destinaci nemám, určitě bych 
se někdy ráda vrátila na Tenerife, kde se mi 
velmi líbilo. Celkově mám ráda moře, slunce 
a teplo.

Z čeho máte radost:
Radost mám určitě především ze svých dětí. 

Kým nebo čím byste chtěla 
být v příštím životě?
Kým nebo čím bych chtěla být ve svém živo-
tě? Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela, jelikož 
jsem velmi spokojená se svým životem.

Je něco, co byste chtěla vzkázat kolegům?
A  co bych chtěla vzkázat svým kolegům? 
Že  jim velmi děkuji za  přátelské přivítání 
a  doufám, že budeme mít možnost se blíže 
poznat.
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Odchod na mateřskou 
dovolenou
V letošním roce jsme se rozloučili nejenom s kolegy, kteří odchází na „seniorskou“ 
dovolenou, ale také s  kolegyněmi, které si odchází „odpočinout“ na mateřskou 
dovolenou. Své první miminko čeká sl. Aneta Hálová, která pracovala na sekre-
tariátu společnosti a také Ing. Kamila  Andělová, která pracovala na pozici účetní, 
kalkulant.

Oběma maminkám přejeme, ať prožijí krásné a radostné chvíle na jejich dovolené!

Odchody na seniorskou dovolenou

Poslední rozloučení
V pátek, 11. června 2021, proběhlo poslední rozloučení s našim dlouholetým spolupracov-
níkem, kolegou, kamarádem, p. Jiřím Buksou. 

Jiří Buksa nastoupil do naší společnosti v srpnu roku 1984, tehdy ještě do Jihomoravských 
vodovodů a kanalizací, jako strojník stavebních strojů a tesař na středisko SMP do odštěp-
ného závodu Kroměříž. V listopadu téhož roku začal pracovat na provozu dopravy jako řidič 
nákladního vozidla. Od roku 2000 byl zařazen na pracovní pozici řidič nákladního a speci-
álního vozidla. Pracovní poměr u nás p. Buksa ukončil ze zdravotních důvodů a do plného 
invalidního důchodu nastoupil 28.1.2020.

Vedení společnosti si velmi váží jeho dlouholeté práce pro naši společnost a přeje upřímnou 
soustrast celé rodině. 

V první polovině letošního roku 
se rozloučíme se dvěma mis-
try, kteří po  dlouholeté práci 
v  naší společnosti si odchází 
užívat zaslouženého klidu. 

Prvním z  nich je p.  Otakar 
Stratil, mistr ČOV Kroměříž, 
který do společnosti nastoupil 
v srpnu roku 1993 jako tech-
nický pracovník pověřený ří-
zením ČOV Kroměříž. Od roku 
1998 byla jeho pozicí mistr 
ČOV Kroměříž a na  té setrval 
až  do  svého odchodu do  dů-
chodu, tj. do 31.5. 2021.

Druhým z  nich je p.  Antonín 
Mlčoch, který nastoupil do spo-
lečnosti v  roce 1976 jako elek-
troúdržbář provozu vodovodů. Při 
zaměstnaní vystudoval střední 
průmyslovou školu strojnickou 
v Prostějově a od roku 1984 pů-
sobil jako mistr ČOV Kroměříž. 
V roce 1987 změnil pracovní za-
řazení na mistr střediska kanali-
zací provozu Kroměříž, posléze 
pak mistr kanalizací Kroměříž. 
Od  roku 2005 působil jako mis-

tr odbytu vody a kanalizací. Vedoucím střediska kanalizace se stal 
v  roce 2010 a  poslední profesní změna přišla v  roce 2017, kdy 
se stal mistrem kanalizací I. Na konci června letošního roku, po více 
jak 45 letech ve společnosti, odchází p. Mlčoch do důchodu. 
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