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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci, kolegové,
dovolte pár slov úvodem, než se pustíte do 
čtení jíž posledního letošního čísla firemní-
ho časopisu Vodník. Rok 2022, jehož závěr 
se kvapem blíží, opět hodnotím jako velkou 
zkoušku naších schopností, zvládnout každou 
složitou situaci i za velkého energetického ší-
lenství. Toto následně zasáhlo do celého roku 
2022 enormním nárůstem nákladů na elek-
trickou energii, materiál, služby, zdražením 
stavebních prací a bankovních úvěrů. To vše 
na úkor výrazného snížení plánu oprav. Do-
stali jsme se do období, kdy přesto, že jsme 
měli vysoutěženého dodavatele elektrické 
energie, společnost ČEZ ESCO,a,s. jsme se 
museli nedobrovolně stát burzovními maklé-
ři.  Ale my, vodárníci máme vždy hlavu nahoru  
a jak vždy uvádím na jednání představenstva, 
společnost pracuje v normálním režimu. Hos-
podářský výsledek za rok 2022 bude nejen 
splněný, ale i překročený, z čehož vyplývá, 
že zaměstnanci společnosti obdrží zálohu na 
roční prémii za kvalitně odvedenou práci pro 
naše zákazníky a akcionáře společnosti. Pro 
akcionáře společnosti zase výplatu podílů na 
zisku. Spokojený akcionář a zaměstnanec je 
dobrým předpokladem dobře fungující akcio-
vé společnosti, a to se i v tomto složitém roce 
opět podaří. 

Vážení zaměstnanci, následující rok 2023 
bude pro naši akciovou společnost Vodovody 
a kanalizace Kroměříž rokem, kdy si budeme 
připomínat 30 let od jejího založení v listo-
padu 1993 a jejím zapsáním v obchodním 
rejstříku v Brně. Byla to ve srovnání s před-
cházejícím obdobím velká změna. Šli jsme do 
neznáma s vírou, že vše dobře dopadne, vše 
zvládneme a vybudujeme novou perspektivní 
společnost. Podobných okamžiků pak násle-
dovalo za celé období působnosti společnosti 
mnoho a se všemi jsme se čestně vypořádali 
a zvládli je. Já osobně vnímám naši akciovou 
společnost za úspěšnou, která zajišťuje do-
dávky pitné vody pro více jak 100 tisíc oby-
vatel včetně odvádění a čištění odpadních 
vod a v konečném důsledku zajišťuje velmi 
kvalitní služby pro celý bývalý okres Kromě-
říž. Opět se potvrdilo, že pracovní kolektiv 
akciové společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, řízený českým managementem, 
vodárenskými odborníky a podporovaný ne-
jen majoritním akcionářem, dokáže řešit, ale  
i zabezpečit splnění všech rozhodujících úko-
lů akciové společnosti na úseku zásobování 
pitnou vodou, odkanalizování, čištění odpad-
ních vod a získávání dotací z Evropských fon-
dů. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolu-

práci jim patří velké poděkování. Opakovaně 
jsme potvrdili, že naše společnost je stabilní 
a je spolehlivým partnerem pro své akcionáře  
a odběratele.

Vážení zaměstnanci,
za pár týdnů se dostaneme na konec le-
tošního roku, budeme se spolu s rodina-
mi a kamarády těšit na advent a přípravy 
vánočních svátků spojených s překva-
pením pro naše blízké a milé. Vzhledem  
k tomu, že toto číslo Vodníka je poslední 
v letošním roce 2022, dovolte mně, abych 
jménem představenstva, dozorčí rady  
a vedení společnosti využil této příležitost 
a poděkoval Vám za celoroční spolupráci. 
Popřál Vám krásné vánoční svátky v ro-
dinném kruhu, naplnění všech Vašich přá-
ní, klidné ukončení roku 2022 a do Nového 
roku 2023 hodně zdraví, štěstí, pohody  
a dnů, kdy budeme mít důvod mít úsměv 
na tváři. 

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti 

a místopředseda představenstva

Zhodnocení stavební sezóny 2022 
ve VAK Kroměříž, a.s. 
Každá roční doba sebou nese některé cha-
rakteristické rysy. Blížící se Nový rok je pro 
mne ve znamení bilancování v osobním životě 
i v práci. 

Letošní rok byl rokem velmi zvláštním a tur-
bolentním. Nesl se ve znamení vysoké inflace 
projevující se růstem cen snad úplně všech 
komodit a s tím spojeným chaosem na trhu 
stavebních materiálů, prací , dodávek, che-
mikálii a energii. Vše ještě dále vyostřila 
24.2.2022 Ruskem zahájená válka na Ukra-
jině. Výrazně narostlo bezpečnostní riziko pro 
provozování vodovodů a kanalizací, na které 
reagoval stát zařazením VAK Kroměříž, a.s. 
do kritické infrastruktury. Stojí tak před námi 
úkoly zcela nové. Kromě běžných bezpeč-
nostních rizik také významně narostlo riziko 
kybernetické bezpečnosti celé vodohospo-
dářské soustavy. Jsou to věci, se kterými se 
nově potýkáme a hledáme vhodná řešení, 
která nejsou ani jednoduchá a ani levná.

Přes všechna výše uvedená úskalí jsme  
v roce 2022 realizovali na provoze pitná voda 
23 samostatných zakázek v režimu oprava  
v předpokládaném objemu 13,022 mil Kč, na 
provoze odpadní voda 58 samostatných za-
kázek v režimu oprava v předpokládaném ob-
jemu 26,947 mil Kč, na ostatních provozech 
to bylo 17 zakázek v režimu oprava v předpo-
kládaném objemu 2,665 mil Kč. Dále jsme na 
provozu pitná voda proinvestovali 10,261 mil 
Kč v 10 investičních zakázkách, na provoze 
odpadní voda 8,012 mil Kč ve 12 investičních 
zakázkách a na ostatních provozech 9,66 
mil Kč ve 21 investičních zakázkách. Sa-
mostatnou kapitolou je naše největší letošní 
investiční akce a to Zkapacitnění vodovodní-
ho přivaděče v úsek VDJ Žopy – VDJ Byst-
řice pod Hostýnem. Tato akce byla zahájena  
v lednu 2022. Její celkový stavební objem 
činí 114,197 mil Kč bez DPH a ke konci listo-
padu 2022 máme prostavěno 67,86 mil Kč.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že přes 
všechny komplikace způsobené to byl rok 
velmi úspěšný a také velmi náročný.

Na závěr bych chtěl za sebe i vedení a.s. 
Vodovody a kanalizace Kroměříž všem svým 
kolegům a kolegyním upřímně poděkovat za 
dobrou práci pro společnost Vodovody a ka-
nalizace Kroměříž, a.s. a popřát hezké a ra-
dostné prožití nadcházejícího svátečního ob-
dobí a do roku 2023 Vám popřát hodně zdraví 
a sil v osobním i pracovním životě. Pevně 
věřím, že v příštím roce dojde ke všeobec-
nému zlepšení hospodářské a bezpečnostní 
situace.

Ing. Petr Vedra, 
výrobně technický náměstek
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Vážení čtenáři, 
rok 2022 se již nezadržitelně blíží ke svému 
konci a my tak máme možnost se za tímto 
nevyzpytatelným  rokem ohlédnout. Nevyzpy-
tatelným z toho důvodu, že asi málokdo z nás, 
když jsme vstupovali do letošního roku oče-
kával, že po covidovém roce 2021 si pro nás 
rok 2022 nachystá taková vesměs negativní 
překvapení.

Od začátku roku jsme bojovali s vysokými ce-
nami energií, které nakonec musely být vlá-
dou České republiky zastropovány. Potýkali 
a potýkáme se s rekordně vysokou inflací, 

která dopadá jak na všechny občany naší re-
publiky, tak také na hospodaření společností 
včetně té naší. A do toho všeho zasáhl ruský 
vpád vojsk na Ukrajinu a naše společenské 
jistoty, které jsme považovali za samozřejmé, 
najednou vzaly za své. 

Po výčtu toho všeho se snad nelze ani divit, 
že konec tohoto roku již očekáváme s nadše-
ním a s nadějí, že rok 2023 bude radostnější 
a pozitivnější. 

Vážení a milí zaměstnanci, 
přeji Vám krásný adventní čas strávený se 

svými nejbližšími, provoněný láskou, radostí 
a Vánočním cukrovím a v následujícím roce, 
ať bude jakýkoliv, Vám přeji, abyste neztráceli 
humor ani naději a i z negativních zpráv si 
dokázali vzít vždy něco pozitivního.

Dovolte mi Vám také touto cestou poděkovat 
za Vaši práci pro společnost, kterou jste vyko-
nali v letošním roce.

Krásné Vánoce! 

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

Vánoce!
Vážení zaměstnanci,
také vnímáte to rychlé tempo, kterým ubíha-
jí roky? Vše je čím dál uspěchanější, žijeme 
v turbulentní době, která klade na náš čas 
velké nároky v osobním i soukromém živo-
tě. Nepodléhejme předvánočnímu stresu se 
sháněním dárků, advent a svátky by měly být 
především o zastavení se, odpočinku a setká-
vání s našimi blízkými. Přeji Vám tedy, abyste 
si mohli prožít Vánoce v tomto duchu a abyste 
oslavili Nový rok ve zdraví a pohodě. 

Děkuji Vám za celoroční práci a na viděnou  
v příštím, pro vodárnu jubilejním roce! 

Ing. Ivana Štouračová
finanční manažer

Rekonstrukce ČS Holešov
V letošním roce byla dokončena II. etapa rekonstrukce objektu čerpací stanice v Holešově.  
V rámci této etapy byla kompletně modernizována budova čerpací stanice včetně vnitřního 
dvorku a schodiště na střechu.

Součástí rekonstrukce byly dále objekty venkovních garáží, skladu čerpadel, zatrubnění 
příkopu, venkovní elektroinstalace včetně výměny trafostanice a nové venkovní osvětlení  
v areálu ČS Holešov. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu byly provedeny nově  
i veškeré vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace.

Do kompletně zrekonstruovaných místností a sociálních zařízení byly osazeny nové zařizo-
vací předměty a příslušenství pro zaměstnance. Současně byla zrekonstruována i místnost 
chlorovny, armaturní komory a velínu včetně technického zařízení. 

Hlavním zhotovitelem byla společnost Rovina, a.s. a celkové náklady na realizaci činily  
12 058 000,- Kč bez DPH.

V další etapě bude provedena sanace akumulačních nádrží, včetně venkovní fasády, dále 
pak oprava – rekonstrukce komunikací a oprava oplocení, včetně nové pojezdové brány. 
Co se týče čerpací stanice, je uvažováno taktéž s instalací GAU filtrů.

Ing. Igor Hýbner
vedoucí provozu pitné vody
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Oprava vodovodu ul. Sadová, Hulín
V letošním roce byla provedena oprava vo-
dovodu v ulici Sadová v Hulíně. Zhotovitelem 
stavby byla firma Vodohospodářské stavby 
s.r.o. Bystřice pod Hostýnem. Oprava vodo-
vodu v ulici Sadová byla realizována z důvo-
du poruchovosti stávajícího litinového řadu. 
Tento vodovod slouží k zásobení bytových 
domů a dále jako důležitý propoj mezi ulicemi 
Wolkerova a Záhlinická. Při opravě zhotovitel 
narazil na řadu komplikací v podobě již ne-
funkčních podzemních síti, které jsme museli 
identifikovat s jejich bývalými správci. I přes 
tyto překážky byla oprava provedena v poža-
dovaném termínu a dobré kvalitě.  Celkové 
náklady na tuto akci činily 1 740 000,- Kč 
bez DPH.     

Lubomír Veselý
technický dozor investora

Rekonstrukce kotelny na ČOV Holešov
 Kotle v budově hlavní kotelny ČOV Holešov, už mají za dobu provozu, kdy 
zde spolehlivě fungují od roku 1994, svá nejlepší léta za sebou. S troškou 
nadsázky lze říct, že něco takového už dnes uvidíte pouze v muzeu. Nyní 
nastal čas na jejich odchod na zaslouženou dovolenou a jejich místo zau-
jmou mladší, výkonnější a úspornější následovníci. 
 
V současné situaci probíhají stavební práce v kotelně. Samozřejmě, 
že když už dáváme nové kotle, nezůstane místnost kotelny ve sta-
rém kabátě, takže budou nové omítky, obklady a podlaha. Zapome-
nout nesmíme ani na strojovnu kotelny, kde budou kromě zmíněných 
stavebních oprav i nové rozvody topné vody, jejichž stav již neodpoví-
dal současné legislativě. Komplikací pro tuto akci je nutnost zacho-
vání v provozu alespoň jednoho kotle. Návrhů bylo několik, jako nej-
schůdnější byl vybrán ten, kdy zůstal na svém místě hned první kotel  
v řadě, aby bylo možné demontovat co nejvíce plynových rozvodů a zbylé 
dva kotle. S tím je ovšem spojen jeden zásadní problém a to, zda ten je-
den kotel napojený na bioplyn, který má nižší výhřevnost než plyn zemní, 
zvládne v tomto již chladnějším období roku řádně vytopit celou techno-
logii. Naštěstí v září a říjnu panovaly venku velmi příznivé teploty a přes 
drobné počáteční potíže, kdy jsme zavedli určitá opatření, mohu prohlásit, 
že se situace stabilizovala a zatím se nám daří udržovat teplotu technolo-
gie na překvapivě dobré úrovni. 

Co říci závěrem? Práce na kotelně pokračují, základy nových kotlů už jsou 
umístěny na svých místech z důvodu jejich připojení na komín a následně 
prozatím provizorního připojení jednoho kotle na zemní plyn, aby v přípa-
dě nižších teplot, kdy by se mohlo stát, že tvorba bioplynu zcela nepokry-
je potřeby, mohl být tento uveden do provozu. Přeci jen nás čeká  ještě 
dlouhá zima.

Martin Břeň 
mistr ČOV Holešov
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Vyhodnocení poruch na vodovodech  
a kanalizacích za rok 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871    
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147  
 

 
Vyhodnocení poruch za rok 2021 

 
Na základě údajů z programu Poruchová služba PS3 proběhlo vyhodnocení počtu poruch za rok 2021 (i přes 

to, že se v programu dle času realizované práce na poruše rozlišuje porucha/neshoda, pro zjednodušení 

orientace v prezentovaných výsledcích jsou data komplexně vyhodnoceny jako poruchy). 

 
 
 V roce 2021 bylo společností zaevidováno celkem 626 poruch, což je o 3 poruch více nežli v roce předešlém. 

Z toho 497 poruch bylo řešeno na vodovodech, 129 poruch na kanalizacích, což kopíruje zhruba počet poruch 

na provozech v roce 2020. 

 
 
Stejně jako v předešlých letech, bylo nejvíce poruch na vodě pitné řešeno ve městě Kroměříž (celkem 113, 

což je o 1 poruchu více nežli v roce 2020). Poruchy ve městě Kroměříž představují 23% ze všech 

zaevidovaných poruch na vodovodech. Dále se poruchy často opravovaly ve městech Holešov (64), Bystřice 

pod Hostýnem (31) a Hulín (25).  

 

I na provoze kanalizace bylo nejvíce poruch nahlášeno ve městě Kroměříž (celkem 30, tedy o 8 poruch 

méně nežli v roce předešlém), což představuje 23% ze všech poruch zaevidovaných na kanalizaci. Poruchy 

na kanalizacích se objevovaly častěji také ve městech Hulín (10), Bystřice pod Hostýnem (16) a v Holešově 

(15). 

 
Nejvíce poruch na vodovodech ve městě Kroměříži bylo řešeno v ulicích Kojetínská, Prusinovského 

a v místních částech Postoupky a Vážany. Na kanalizacích se ve městě Kroměříži nejčastěji opravovala 

porucha v místních částech Postoupky a Těšnovice a dále pak v ulici Dolnozahradská. 
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Stejně jako v předešlých letech, bylo nejvíce 
poruch na vodě pitné řešeno ve městě Kro-
měříž (celkem 113, což je o 1 poruchu více 
nežli v roce 2020). Poruchy ve městě Kromě-
říž představují 23% ze všech zaevidovaných 
poruch na vodovodech. Dále se poruchy čas-
to opravovaly ve městech Holešov (64), Byst-
řice pod Hostýnem (31) a Hulín (25). 

I na provoze kanalizace bylo nejvíce poruch 
nahlášeno ve městě Kroměříž (celkem 30, 
tedy o 8 poruch méně nežli v roce přede-
šlém), což představuje 23% ze všech poruch 
zaevidovaných na kanalizaci. Poruchy na ka-
nalizacích se objevovaly častěji také ve měs-
tech Hulín (10), Bystřice pod Hostýnem (16)  
a v Holešově (15).

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871    
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147  
 

V roce 2021 bylo nejvíce poruch na provoze pitná voda zaevidováno v měsíci únor (52 poruch, tj. 10% 

z celkového počtu poruch na provozu pitná voda), na provoze odpadní voda se porucha opravovala nejčastěji 

v měsíci červenci (16 poruch, tj. 13% z celkového počtu poruch na provoze odpadní voda). Následující graf 

znázorňuje počet poruch po měsících v letech 2020 a 2021. 
 

 
 

Na vodovodech byl stejně jako v předešlém roce nejčastějším objektem poruchy Řad (212 krát, tj. ve 43 % 

z celkového počtu poruch na provozu pitná voda se jednalo o poruchu na vodovodním řadu).  

 

Na kanalizacích bylo nejvíce poruch zaevidováno stejně jako v roce 2020 na Objektech (67 krát, tj. ve 52% 

z celkového počtu poruch na provoze odpadní voda se jednalo o poruchu na objektech). 

 

Ing. Tereza Andrýsková 

obchodní manažer 
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Na základě údajů z programu Poruchová 
služba PS3 proběhlo vyhodnocení počtu po-
ruch za rok 2021 (i přes to, že se v programu 
dle času realizované práce na poruše rozlišu-
je porucha/neshoda, pro zjednodušení orien-

tace v prezentovaných výsledcích jsou data 
komplexně vyhodnoceny jako poruchy).

V roce 2021 bylo společností zaevidováno 
celkem 626 poruch, což je o 3 poruchy více 

nežli v roce předešlém. Z toho 497 poruch 
bylo řešeno na vodovodech, 129 poruch na 
kanalizacích, což kopíruje zhruba počet po-
ruch na provozech v roce 2020.

Nejvíce poruch na vodovodech ve městě Kro-
měříži bylo řešeno v ulicích Kojetínská, Pru-
sinovského a v místních částech Postoupky  
a Vážany. Na kanalizacích se ve městě Kro-
měříži nejčastěji opravovala porucha v míst-
ních částech Postoupky a Těšnovice a dále 
pak v ulici Dolnozahradská.

V roce 2021 bylo nejvíce poruch na provo-
ze pitná voda zaevidováno v měsíci únor (52 
poruch, tj. 10% z celkového počtu poruch 
na provozu pitná voda), na provoze odpadní 
voda se porucha opravovala nejčastěji v mě-
síci červenci (16 poruch, tj. 13% z celkové-
ho počtu poruch na provoze odpadní voda). 

Následující graf znázorňuje počet poruch po 
měsících v letech 2020 a 2021.

Na vodovodech byl stejně jako v předešlém 
roce nejčastějším objektem poruchy Řad 
(212 krát, tj. ve 43 % z celkového počtu po-
ruch na provozu pitná voda se jednalo o po-
ruchu na vodovodním řadu). 

Na kanalizacích bylo nejvíce poruch zaevido-
váno stejně jako v roce 2020 na Objektech 
(67 krát, tj. ve 52% z celkového počtu poruch 
na provoze odpadní voda se jednalo o poru-
chu na objektech).

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

Počet poruch na vodovodech a kanalizacích evidovaných v letech 2011 - 2021

Počet celkových poruch dle měsíců v letech 2021 a 2020
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Zkapacitnění vodovodního přivaděče 
VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostýnem
Začátkem letošního roku byla zahájena jedna 
z nejrozsáhlejších akcí týkající se obnovy vo-
dovodní sítě. Jedná se o opravu a zkapacitně-
ní vodovodního přivaděče z VDJ Žopy do VDJ 
Bystřice pod Hostýnem.

Původní záměr zahájení stavby z vodojemu 
Žopy po čerpací stanici Hlinsko byl z důvodu 
výskytu poruch změněn a práce byly započa-
ty od čerpací stanice Hlinsko směrem k VDJ 
Bystřice pod Hostýnem.

Tento úsek v délce téměř tří kilometrů byl již 
dokončen a zprovozněn. V současné době 
probíhají práce na druhé etapě z vodojemu 
Žopy do ČS Hlinsko, do konce tohoto roku 
bude obnovena část potrubí  po obec Dob-
rotice.

V letošním roce tak bude  obnovena část vo-
dovodního přivaděče v délce pěti kilometrů 
z celkové plánované délky 8,2km. Oprava je 
prováděna převážně bezvýkopovou technolo-
gií, pouze v intravilánech obcí, kde dochází  
k většímu výskytu křížení s inženýrskými sí-
těmi se potrubí pokládá do výkopu. Ke konci 
listopadu letošního roku máme prostavěno 
67,86 mil. Kč.

Další práce budou pokračovat po ukončení 
zimní technologické přestávky.

Ing. Libor Janků
vedoucí technického provozu
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Satelitní snímkování 
Jedním ze způsobů, jak bojovat s dlouhodo-
bými, a velmi dobře skrytými úniky vody je 
využití moderní technologie satelitního sním-
kování. Protože ztráty vody trápí každou  vo-
dárnu, nás nevyjímaje, rozhodli jsme se tuto 
technologii využít.

Jedná se o pilotní projekt, kde se během 
června vytipovalo v GISu asi 400km vodovod-
ní sítě s nejpravděpodobnějším předpokla-
dem úniku pitné vody. Tato data jsme poskytli 
firmě Radeton jako podklad pro vyhotovení 
prostorové situace s těmito podezřelými mís-
ty POI (points of interest). 

Satelitní snímek okresu Kroměříž byl poříze-
ný družicí 30. června, lokalizace a znázornění 
podezřelých míst POI nám bylo poslány asi  
o 14 dní později. Předáno nám bylo 97 POI  
v podobě seznamu adres POI, a také i pro GIS 
stravitelném formátu Shapefile, ze kterého 
bylo možné v databázovém prohlížeči v Ma-
rushce vytvořit samostatnou „Satelit Rade-
ton“ viz. obr.1

Začalo pátrání v jednotlivých POI. Zprvu se 
prošly přivaděče vizuální kontrolou i dostup-
nou odposlechovou technikou provozem pit-
ných vod. Pátrači GIS se zaměřili na město 
Kroměříž a Holešov, kde jsou největší poten-
cionální místa úniku. 

Postupem času se přešlo také do ostatních 
lokalit. Průběžně se procházejí a proměřují 
všechny zbylé POI. Momentálně se blížíme 
ke konci pátrání, a za několik málo týdnů by-
chom mohli mít všechny POI prověřené.

Obr.1 Zobrazení POI na vodovodní síti v Marushce – město Kroměříž

V   průběhu  celého   procesu se pravidelně 
1 krát týdně   schází pracovní  skupina  VTN, 
GIS, Dispečink a Vedoucí PV, kde dochází ke 
koordinaci při pátrání mezi jednotlivými pro-
vozy.

Prozatím jsme z prověřených POI odhalili 28 
poruch. Z toho bylo 20 poruch na domov-
ních přípojkách a 8 na vodovodních řadech. 
Součet všech nalezených úniků činí zhruba 
18 l/s. Bohužel tohle číslo není možné brát 

jako absolutní úsporu, protože vznikají dal-
ší, nové poruchy, na které je třeba reagovat. 
Dohledávání skrytých úniků a snižování ztrát 
vody  je nikdy nekončící proces. 

Doposud vidím přínos satelitního snímku  
v odhalení dlouhodobých poruch menšího 
charakteru, a také nastartovaní dalších pro-
cesů souvisejících se snižováním ztrát. 

Luděk Stratil.
vedoucí střediska TP
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Recertifikační 
audit
Dne 21. 11. 2022 proběhl v naší společnos-
ti „Recertifikační audit QMS dle ČSN EN ISO 
9001:2016“. Audit provedla společnost TÜV 
SÜD CZ s.r.o. se kterou spolupracujeme již 
12 let. Zastoupená byla Ing. Pavlem Klofáčem  
s kolegou.

Externí audit byl zaměřen na následující ob-
lasti a střediska: všeobecné požadavky QMS 
včetně vedení jeho dokumentace, personalis-
tiku, zákaznické centrum, sklady, infrastruk-
turu,  úpravnu vody a ČOV Kroměříž.

Standard ISO 9001 je norma, která slouží jako 
referenční model pro nastavení základních ří-
dicích procesů v organizaci, které pomáhají 
neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných 
výrobků či služeb a spokojenost zákazníka 
(proto systém řízení kvality), strategické říze-
ní a řízení a práci s riziky. Je to norma pro-
cesně orientovaná. Stejně jako ostatní normy 
ISO vyžaduje následnou certifikaci zavede-
ného systému řízení (zavedených procesů) 
v organizaci. Výsledkem je certifikát, který 
je mezinárodně uznávaný a je předpokladem 
určité zralosti a vyspělosti organizace. Cer-
tifikátem ISO 9001 dáváme svým zákazní-
kům, obchodním partnerům či úřadům jasný 
vzkaz, že QMS (Quality Management System) 
je v naší společnosti na vysoké úrovni a že se 
mohou na kvalitu našich produktů a služeb 
opravdu spolehnout. Zároveň plníme i kritéri-
um pro účast na veřejných zakázkách podle 
zákona 134/2016 Sb.

Naše společnost certifikát během recertifi-
kačního auditu úspěšně obhájila.

Tímto bych chtěla poděkovat všem kolegům, 
kteří se podíleli na přípravě a průběhu auditu 
za vzornou přípravu a spolupráci.

Na závěr mi dovolte všem popřát krásné vá-
noční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody 
v  roce 2023.

Renata Kutějová
referent pověřený řízením 
skladu a manažer kvality

Pozdrav z ČOV 
Bystřice pod Hostýnem
HISTORIE SE MĚNÍ A MY ZŮSTÁVÁME

Stárnu každým dnem jako každý jiný, ale kolektiv se mě snaží pořád omlazovat. Letos jsem se 
dočkala opravy na kalové koncovce. Konečně bylo rozhodnuto, že starý historický lis, posled-
ní ve společnosti, bude nahrazen novým šroubovým odvodňovacím lisem, který je první…  
Když zhodnotím pásový lis PC 1000, který zde sloužil 25let. Tak hned na začátku musím říct, 
že byl špatně navržen do hlavní budovy, kde svým hlukem, zápachem a svými výpary nám 
všem ubližoval a zdraví nám nepřidal. Jinak svou jednoduchostí lisoval kaly bez velkých pro-
blému až do konce října. Jeho poslední výkon, bylo odlisování VN pro kontrolu a vyčištění. To 
zvládl a tím se s námi rozloučil.

Vyhnívací nádrž je vyčištěna a zapracována. Teď už vzniká nový kal pro nový šroubový odvod-
ňovací lis MPO-DW-302 od firmy Mivalt. Je to pro nás nové zařízení, které je tiché, zakryto-
vané, dále bude oddělené stěnou a tím se kolem něj už nebude chodit. Výkonově je stejné. Je 
pěkné, celé z nerezu, která nerezaví, když tak jen trošku…

A co moje děti? Rostou a snaží se. To nejmladší v Podhradní Lhotě, už vyrůstá z plínek a po 
novém roce přechází do trvalého provozu. To starší v Hlinsku, čistí, září a dělá mi radost.

Svátky zimního slunovratu jsou tady, a proto se máme rádi. Mějte se krásně a odpočívejte. 
Vaše čovka v Bystřici pod Hostýnem Vás zdraví.

Václav Přivřel
mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem



Vodník 2/11/2022

10

Výměna oken

Elektrika

Vážení čtenáři,
v letošním roce jsme při údržbě a postup-
ných opravách budovy ředitelství pokračo-
vali výměnou oken v části šaten, kanceláří, 
zákaznického centra a jídelny. Jedná se tedy  
o budovu C, kde jsme již s výměnou oken 
začali v minulém roce a to zhruba polovinou 
situovanou směrem do ulice. V letošním roce 
jsme pokračovali v dokončení výměny. Bylo 
vypsáno výběrové řízení, které vyhrála firma 
V okno s.r.o. s ekonomicky nejvýhodnější na-
bídkou a to s částkou 461.137,- Kč bez DPH, 
a tak během 6 pracovních dnů bylo vymě-
něno 18 ks oken včetně zapravení, montáže 
parapetů, žaluzií a seřízení. Práce někde pro-

bíhaly za plného provozu, někde jsme museli 
přistoupit na částečné uzavření provozů a jiná 
omezení.

Osobně tímto musím poděkovat všem zúčast-
něným za obrovskou trpělivost a pochopení. 
Dále velký obdiv a poděkování všem, kteří 
přiložili ruku k dílu při závěrečném úklidu. 
Zbývá provést výmalbu a drobné interiérové 
úpravy, které se stihnou ještě do konce roku.
Odměnou za naše společné úsilí je dobrý 
pocit, že v době energetické krize a neustá-
lém zvyšování cen za energie, jsme dokázali 
výměnou starých, netěsnících oken zajistit 
významnou úsporu v již zmiňovaných polož-
kách.

Pro další období budeme pokračovat v této 
činnosti a již nyní můžu prozradit, že se bude 
jednat o budovu předních garáží, skladu 
MTZ a zejména vytápění tepelným kanálem. 
Všechno je již nezadržitelně v běhu, část pro-
jektů je již vypracována a tak sledujte další 
čísla našeho zpravodaje, kde se dozvíte další.

Protože se jedná o letošní poslední příspěvek, 
dovoluji si nejenom Vám, ale i Vaším rodinám 
popřát krásné prožití svátků vánočních a do 
nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní 
pohody.

Miloš Vysloužil  
vedoucí dopravy a správy budov

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
když jsem psal na závěr minulého roku člá-
nek do tohoto časopisu, který se týkal na-
výšení cen energií, neměl jsem ještě tušení 
jakých cen je trh schopen dosáhnout. Plně 
se zde projevila nepromyšlená energetická 
politika a systém určování cen energií podle 
Evropské energetické burzy v Lipsku.
 
 Do situace na trhu s energiemi rovněž velmi 
nepříznivě zasáhl letošní válečný konflikt na 
Ukrajině, který situaci dále zhoršil. Ceny na 
burze se začaly dostávat do závratných vý-
šek, došlo k situaci, kdy koncem srpna cena 
elektřiny krátkodobě přesáhla hodnotu 1110 
EUR/MWh, to znamená konečnou nákupní 
cenu 32 741,-Kč/MWh a zemní plyn přesáhl 
hodnotu 312,6 EUR/MWh, konečná nákupní 
cena by tedy byla 8 807,-Kč/ MWh. Jenom 

pro krátké srovnání, elektřinu jsme před mi-
nulým rokem dlouhodobě nakupovali za cenu 
1 250,-Kč/MWH a plyn za cenu 471,-Kč/
MWh.
 
Vysoké ceny energií se přitom nedotýka-
jí pouze naší společnosti, ale všech dalších 
odběratelů, postupně by se promítly i do cen 
energií pro všechny domácnosti.
 
V této mimořádné tržní situaci rozhodla naše 
vláda o vydání Nařízení vlády 298/2022 Sb. 
ze dne 5. října 2022, o stanovení cen elek-
třiny a plynu. Zastropování cen bude platit 
po celý rok 2023, bude se týkat domácností, 
malých a středních podniků, a dalších subjek-
tů, mezi které patří i provozovatelé vodovodů 
a kanalizací. V případě potřeby bude možné 
účinnost tohoto vládního nařízení prodloužit  
i o další období.
 

Pro elektrickou energii na letošní rok má 
naše společnost stanovený strop 5 000,-Kč/
MWh (bez DPH) a pro zemní plyn 2 500,-
Kč/MWh (bez DPH). V praxi to znamená, že 
náklady na elektřinu budeme mít příští rok  
o 10 250 000,-Kč nižší, než v letošním roce 
(celkové náklady 58 700 000,-Kč) a naopak 
za zemní plyn na příští rok zaplatíme částku  
o 5 200 000,-Kč vyšší (celkové náklady 7 100 
000,-Kč). Na otázku, jak se bude situace na 
trhu s energiemi vyvíjet, je dnes těžká odpo-
věď, doufejme ve vývoj pozitivní, protože jinak 
to ani nejde.
 
Přeji Vám  klidné prožití vánočních svátků  
a vše nejlepší v novém roce.
 

 Ing. Lumír Škvarlo 
energetik společnosti

Anketa spokojenosti zákazníků společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Dotazníkového šetření, kterým společnost každoročně zjišťuje spokojenost svých zákazníků se zúčastnilo v roce 2021 celkem 66 respondentů, 
z nichž 11 využilo možnost vyplnění ankety na internetových stránkách společnosti. 
Dotazník obsahuje 7 otázek s možností výběru ze čtyř variant a jednu otevřenou otázku s možností volné odpovědi zákazníků. 

Z výsledků průzkumu můžeme konstatovat, že zákazníci jsou s poskytovanými službami společnosti spokojeni: 44% z dotázaných bylo s po-
skytnutými službami velice spokojeno. Spíše spokojeno se službami společnosti bylo 45% respondentů, spíše nespokojen 6% respondentů 
a zcela nespokojeno byla 5%. 

Z dotázaných respondentů jich 79% využívá vodu z kohoutku také na pití. 
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Odpovědi na jednotlivé otázky jsou níže graficky znázorněny.
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 
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Vyhodnocení dotazníku Anketa spokojenosti zákazníků  
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  

 
Dotazníkového šetření, kterým společnost každoročně zjišťuje spokojenost svých zákazníků se zúčastnilo 
v roce 2021 celkem 66 respondentů, z nichž 11 využilo možnost vyplnění ankety na internetových stránkách 
společnosti.  
Dotazník obsahuje 7 otázek s možností výběru ze čtyř variant a jednu otevřenou otázku s možností volné 
odpovědi zákazníků.  
 
Z výsledků průzkumu můžeme konstatovat, že zákazníci jsou s poskytovanými službami společnosti 
spokojeni: 44% z dotázaných bylo s poskytnutými službami velice spokojeno. Spíše spokojeno se službami 
společnosti bylo 45% respondentů, spíše nespokojen 6% respondentů a zcela nespokojeno byla 5%.  
 
Z dotázaných respondentů jich 79% využívá vodu z kohoutku také na pití.  
 
Odpovědi na jednotlivé otázky jsou níže graficky znázorněny. 
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Poslední otázka je otázkou otevřenou a respondenti do ní mohli uvést své připomínky a náměty. Respondenti 
v ní uvedli připomínky ke kvalitě a dodávce vody nebo připomínky týkající se vyhlašování a provádění odečtů. 
 
  
         
Ing. Tereza Andrýsková 
obchodní manažer 
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a dodávce vody nebo připomínky týkající se vyhlašování a provádění odečtů.
        

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer



Vodník 2/11/2022

12

Mám radost
  
Asi se divíte, z čeho může mít vodohospodářka v tomto náročném období radost. A dokonce z pracovních záležitostí. 

Mám radost, že i přes všechna úskalí, co sebou dotace přinášejí, se daří pomalu lepšit stav vodních toků v našem regionu. A my k tomu rozhodně 
přispíváme. Nejen rekonstrukcemi stávajících čistíren odpadních vod, ale také výstavbou nových. V posledních letech jsou to např. ČOV Počenice, 
Hlinsko, Střílky a v brzy končícím zkušebním provozu je ČOV Podhradní Lhota. Připravuje se ČOV Pačlavice s odkanalizováním všech místních 
částí Obce Pačlavice (tj. Pačlavice, Lhota u Pačlavic a Pornice). Vzhledem k tomu, co dnes všechno stojí a i dofinancování z našich zdrojů těchto 
dotačních projektů je náročné, je to spíše obdivuhodné. Narážím na kritiku některých v rámci předvolebního boje. Bylo vytýkáno, že investice 
směřujeme jinam než do Kroměříže. Ale my máme nějaké zákonné povinnosti a musíme dořešit obce, které ještě nemají ČOV a kanalizaci tam 
vlastníme a dosud tam byly pouze tzv. volné výústě (tj. odpadní voda bez čištění volně vytéká do toku). A napřed se řeší ty větší obce. V Kroměříži 
čistírna už dávno stojí a bohudík stále dobře funguje, i tam se už dělala řada oprav. To, že ještě část města Kroměříže – Horní Zahrady, stále nemá 
vůbec žádnou kanalizaci, natož napojení na ČOV, je ale dle mého spíše problémem města a ne vodárny.

Ale to jsem trochu odbočila. Takže znovu. Mám z toho radost a doufám, že i do budoucna se nám tato činnost bude dařit, i když nyní v souvislosti 
se všemi stávajícími problémy to asi tak rychle nepůjde.

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka

Cvičení Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje

Dne 23.11.2022 proběhlo na čistírně od-
padních vod v Holešově taktické cvičení 
HZS Zlínského kraje, stanice Holešov, jehož 
námětem byl únik nebezpečné látky (bioply-
nu) do ovzduší, se zraněním osoby. Hlavním 
cílem cvičení bylo prověřit připravenost, ak-
ceschopnost a činnost jednotek hasičského 
záchranného sboru v součinnosti s jednotka-
mi sboru dobrovolných hasičů obcí při úniku 
nebezpečné látky do ovzduší. Cvičení bylo za-
měřeno také k ověření činnosti zaměstnanců 
při vyhlášení poplachu na ČOV Holešov. 
 
Npor. Mgr. Milan Urban, velitel PS Holešov, vy-
zdvihl profesionální přístup Bc. Pavla Tesaře 
a také M. Břeně při plánování cvičení. Všem 
zúčastněným zaměstnancům patří velké díky, 
jelikož i díky nim mohlo cvičení proběhnout 
na vysoké úrovni. 

Aby bylo zajištěno, že všichni odpovědní za-
městnanci budou informování jak postupovat 
v případě takové mimořádné události, zamě-
ření se technik BOZP, Bc. Pavel Tesař, na to 
ve svých školeních v roce 2023 nejenom na 
ČOV Holešov ale i na dalších obdobných pra-
covištích.

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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Veletrh práce a vzdělávání
Dne 6. října proběhl v Kroměříži Veletrh práce a vzdělávání střed-
ních škol a zástupců výrobních firem, který organizovala Okresní 
hospodářská komora Kroměříž a který byl určen pro žáky základ-
ních a středních škol, kariérové a výchovné poradce a pro širokou 
veřejnost. Hlavním cílem akce Veletrh práce a vzdělávání – Kro-
měříž 2022 bylo seznámit účastníky s možnostmi studia na střed-
ních školách a učebních oborech Zlínského kraje, a to v souvislosti 
s aktuálními potřebami na trhu práce a jeho klíčovými profesemi. 

Jelikož naše společnost patří mezi významné zaměstnavatele Zlín-
ského kraje, zúčastnili jsem se opětovně této akce. V prostorách 
Domu kultury v Kroměříži  naši společnost na této akci reprezen-
tovaly Ing. Tereza Andrýsková (obchodní manažer) a Bc. Olga Ma-
jdová (asistentka ředitele a VTN). Veletrhu se celkem zúčastnilo 37 
středních škol a 13 nejvýznamnějších zaměstnavatelů v našem 
regionu. Firmy prezentovali účastníkům v jakém oboru podnika-
jí, co je náplní práce jejich zaměstnanců a účastníky seznámily  
s učebními či studijními obory, které u nich najdou uplatnění. Věří-
me, že veletrh splnil svůj hlavní cíl a dopomohl žákům posledních 
ročníků základních škol k rozhodnutí se o jejich budoucím profes-
ním směřování. 

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

Setkání zaměstnanců společnosti 
Po tříleté covidové pauze, se dne 16.9.2022 ve venkovních pro-
storách restaurace Na Rynku na Výstavišti Kroměříž, uskutečnilo 
společné setkání zaměstnanců naší společnosti. Zúčastnilo se ho 
celkem 140 zaměstnanců, které srdečně přivítal úvodním slovem 
ředitel společnosti Ing. Ladislav Lejsal.

Pro zpestření byla pro zaměstnance připravená zábavná tombola. 
Výhru si odneslo celkem 21 z nich a ti, kteří neměli to štěstí, ode-
šli alespoň s „moudrem do života“ v podobě citátů významných 
osobností. 

K tanci i poslechu hrála kapela Los Playboys z Bystřice pod Hos-
týnem, která svým skvělým výkonem přispěla k veselé atmosféře 
celého večera.  

Věříme, že si všichni zaměstnanci páteční večer užili a budeme se 
těšit na podobná společná setkání i v dalších letech.

Olga Majdová, asistentka ředitele a VTN 
a Naděžda Skotková, 

personalista společnosti
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Konečná Petra 
Nastoupila v květnu letošního roku na pozici laborantky do laboratoří odpadních vod. 

Proč jste se hlásila do společnosti VaK Kroměříž, a.s. a jaký na 
Vás po nástupu a tzv. „rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Do společnosti VaK jsem se hlásila, protože jsem se chtěla
vrátit ke své původní profesi.

Kde jste v minulosti profesně působila? 
Jak dlouho jste tam pracovala – na jaké pozici?
V minulosti jsem pracovala téměř 17 let v dnes již neexistující 
společnosti Vodní zdroje Holešov na pozici laborantka.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
Pro mě je důležitá jistota stabilního zaměstnání a dobrý kolektiv.

Když se řekne „úspěch, co pro Vás toto slovo znamená? 
Úspěch pro mě znamená splnění svých cílů a snů.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, 
čemu se věnujete po práci?
Jsem vdaná, mám jednu dceru, svůj volný čas trávím
nejčastěji s rodinou.

Jaké máte plány do budoucna (osobní/pracovní)? 
Nic neplánuji, žiji okamžikem.

Máte své životní krédo/motto, kterým se řídíte? 
V životě se snažím řídit tzv. zlatým pravidlem: 
„Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“

Oblíbená kniha:
Jakákoliv kniha, která mě umí zaujmout.

Oblíbená hudba/kapela:
Kromě dechovky poslouchám všechno.

Oblíbený nápoj, jídlo:
Káva, co se týká jídla, tak sním téměř cokoliv.

Vysněná destinace pro dovolenou:
Dominikánská republika.

Z čeho máte radost:
Největší radost mám ze své dcery.

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě?
Mojí kočkou.

Je něco co byste chtěla vzkázat kolegům?
Chtěla bych jim poděkovat za milé a příjemné přijetí.

Studýnka Lukáš
V červenci letošního roku nastoupil na pozici povozní montér
vodovodů na Úpravnu vody v Kroměříži. 

Proč jste se hlásil do společnosti VaK Kroměříž, a.s. a jaký 
na Vás po nástupu a tzv. „rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Do společnosti VaK jsem se hlásil z více důvodů. Dříve jsem pracoval 
v mezinárodní kamionové dopravě jako řidič, z této pracovní pozice 
jsem se rozhodl odejít z důvodu trávení více času s rodinou. VaK byl 
proto pro mě ideální volbou z důvodu jednosměnného provozu 
a blízkosti bydliště. Po nástupu jsem byl příjemně překvapen. 

Kde jste v minulosti profesně působil? 
Jak dlouho jste tam pracoval – na jaké pozici?
Jak jsem zmínil výše, pracoval jsem většinu svého profesního
 života jako řidič kamionové dopravy.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
V zaměstnání je pro mě nejdůležitější příjemné pracovní prostředí. 

Když se řekne „úspěch, co pro Vás toto slovo znamená? 
Úspěch pro mě znamená dosáhnout svých cílů a splnit si své sny. 

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, 
čemu se věnujete po práci?
Jsem ženatý, mám čtyřletou dceru. Volné chvíle nejraději 
trávím se svou rodinou. Také mám rád jízdu na motorce 
a vše kolem tohoto koníčku. 

Jaké máte plány do budoucna (osobní/pracovní)? 
Do budoucna plánuji dokončovací práce kolem domu, 
který jsem loni dostavěl. Ve své nové pracovní pozici
 bych se chtěl nadále zdokonalovat. 

Máte své životní 
krédo/motto, kterým 
se řídíte? 
Ano, mám. „V životě 
se spoléhej sám na 
sebe“.

Oblíbená kniha:
Idioti na plavbě 
kolem světa.

Oblíbená hudba
/kapela: Tři sestry.

Oblíbený nápoj, jídlo:
Nejraději mám kávu, chlazené pivo a dobře ochucené jídlo. 

Vysněná destinace pro dovolenou:
Jednou bych si chtěl sjet na motorce Route 66 v USA.

Z čeho máte radost:
Radost mám z toho, když se mi daří. 

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě?
Tohle téma neřeším, nechám to osudu. 

Je něco co byste chtěla vzkázat kolegům?
Rád bych chtěl kolegům poděkovat za přátelské 
přijetí do kolektivu a těším se na další spolupráci. 

Nové tvářeNové tváře  
VakuVaku
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Avramov Vladimir
Do společnosti nastoupil na pozici provozní montér vodovodů 
na středisko vodovody Kroměříž v srpnu letošního roku. 

Proč jste se hlásil do společnosti VaK Kroměříž, a.s. a jaký na 
Vás po nástupu a tzv. „rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Již dlouhodobě jsem měl zájem pracovat zde, protože pro mě VaK znamená stabilitu 
se zavedenou tradicí. Zatím mám velmi dobrý dojem a jsem zde spokojen. 

Kde jste v minulosti profesně působil? Jak dlouho jste tam pracoval – na jaké pozici?
Pracoval jsem 15 let ve firmě LAM-PLAST a.s. Měl jsem na starost kompletaci 
střešních světlíků i expedici a kontrolu výrobků do zahraničí. 

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
Mít dobrý pocit z odvedené práce a cítit se dobře v kolektivu. 

Když se řekne „úspěch, co pro Vás toto slovo znamená? 
Být spokojen sám se sebou. 

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, čemu se věnujete po práci?
Jsem ženatý, mám dvě děti. Ze zájmů především sport, cestování, hudba. 

Jaké máte plány do budoucna (osobní/pracovní)? 
Žádné velké plány nemám, hodlám pokračovat v tomto nastavení. 

Máte své životní krédo/motto, kterým se řídíte? 
Upřímnost a slušné chování v životě. 

Helena Tomášová
Do společnosti nastoupila v červnu na středisko vodovody 
Kroměříž jako administrativně technický zaměstnanec. 

Proč jste se hlásila do společnosti VaK Kroměříž, a.s. a jaký na 
Vás po nástupu a tzv. „rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Přihlásila jsem se k výběrovému řízení z důvodu plánovaného
ukončení činnosti podlahářské firmy ve které jsem pracovala. 
No a vyšlo to, za to jsem ráda

Kde jste v minulosti profesně působila? 
Jak dlouho jste tam pracovala – na jaké pozici?
Posledních necelých 20 let jsem pracovala v Kroměříži v podlahářské 
firmě, která realizovala ve většině případů podlahy v komerčních  
prostorách - pozice ta se u nás přesně moc nespecifikovala 
takže - účetní, řízení skladu, sepisování smluv o dílo a vše co s tím 
souvisí – směnky, pozastávky, fakturace, soupisy prací, jednání se 
stavbyvedoucími, vypracování cenových nabídek ….

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
Dobrý kolektiv

Když se řekne „úspěch, co pro Vás toto slovo znamená? 
Úspěch je už jen když ráno vstanete.  
Ale vážně -  i neúspěch je úspěch, pokud se z něj poučíme, 
ať se to týká čehokoli. Důležitější než úspěch v pravém slova 
smyslu je ale lidskost, která se v tom hnaní za úspěchem vytrácí.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zájmy, 
čemu se věnujete po práci? 
Jsem vdaná a máme 3 vnoučata, ve volném čase trochu 
háčkuju na zakázku, no a hodně času zabere výcvik 
nebo spíše výchova našich ohařů

Máte své životní krédo/motto, kterým se řídíte? 

No mám jich víc asi 
tak třeba dvě z nich: 
„Otevřete se změ-
nám, ale neztrácejte 
své hodnoty“ no a to 
druhé „buďte laskaví 
vždy když je to mož-
né, vždy je to možné„

Oblíbená kniha:  
v poslední době jsem 
spíše na audioknihách 
a poslední byly dvě od 
Aleše Palána- „Raději 
zešílet v divočině“ a druhá „Návrat do divočiny„ 

Oblíbená hudba/kapela: 
Sade, Diana Krall, Alanis Morissette..ale jinak asi cokoli co se dá 
poslouchat

Oblíbený nápoj, jídlo: když mi někdo uvaří tak cokoli 

Vysněná destinace pro dovolenou:  
všude je hezky ale do Irska bych se ráda vrátila znovu

Z čeho máte radost: z maličkostí
 
Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě? Sama sebou 

Je něco co byste chtěla vzkázat kolegům?
Že jim děkuji za fajn přijetí a za každou pomoc a radu když je potřeba .
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