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Životní a pracovní výročí, 
odchod na „seniorskou dovolenou“

Marie Langová - personalista

leden – duben 2016

životní jubileum výročí termín

Jedruch Vladislav 50 leden
Knapová Světlana 50 duben
Buksa Jiří 55 duben
Olšina Vladislav Ing. 60 leden
Galasovský Zdeněk 60 únor
Dočkal Zdeněk 60 duben
  
  
pracovní jubileum výročí termín

Rudolf Petr 20 leden
Sedláček Milan 20 leden
Snídal Vratislav 20 březen
Bičan Ludvík 20 duben
Ondrušková Květoslava 25 leden
Adamík Libor 25 únor
Vrba Miroslav 25 březen
Šamánek Zdeněk 30 leden
  

odchod na seniorskou dovolenou  

Vymětal Jaroslav 29.2.2016 
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Zpravodaj vODník v novém kabátě
Milí čtenáři zpravodaje VODNÍK,
během života prochází všechno svým 
vývojem a tento se nevyhnul ani našemu 
zpravodaji.   

Každý z Vás si jistě vzpomene na první vydá-
ní, které vyšlo už před čtyřmi lety, na přelomu 
dubna a května 2012. Tenkrát jsem se se-
tkala jak s pozitivním ohlasem na tuto vodá-
renskou novinku, tak i s negativním - což mě 
překvapilo, ale neodradilo. Za podpory vedení 
společnosti a všech kolegů, kteří do zpravo-
daje přispívali, se na zpravodaji pracovalo dál 
a každé vydání se zdokonalovalo a rozšiřova-
lo o různé rubriky. 

Jak píši v úvodu, všechno se neustále vyvíjí 
a na vše kolem nás jsou kladeny větší náro-
ky. Co se týká zpravodaje, vyšší požadavky 
se týkají nejen obsahu, ale hlavně kreativního 
a grafického zpracování. Proto se počátkem 
letošního roku vedení společnosti rozhodlo ke 
změně a bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
grafické zpracování, sazbu a tisk zpravodaje 
Vodník. 

Ze čtyř oslovených společností splnila poža-
davky výběrového řízení nejlépe Tiskárna ŠIKI 
Kyjov, a to nejen z hlediska ceny, ale hlavně 
z hlediska nových návrhů obálky a grafiky. 
Měla jsem tu čest být u podpisu smlouvy vý-

robně technického náměstka Ing. Petra Vedry 
s novým vydavatelem našeho zpravodaje, pa-
nem Jiřím Šikutou, při kterém se také projed-
návaly technické a organizační postupy. 

Je určitě nejen mým přáním, aby tato spo-
lupráce probíhala podle sjednaných pravidel 
tak, aby „Zpravodaj VODníK“ v „novém kabá-
tě“ lépe reprezentoval společnost Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s.  

Děkuji vedení společnosti a všem kolegům, 
kteří během čtyř let přispívali do zpravodaje, 
dávali podněty a návrhy ke zlepšení a těším 
se na další milou spolupráci.

Bc. Jana Šustková, MBA - vedoucí SAÚ
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Vodník
Číslo: 01, Ročník: 01

Rok 2012

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666,  767 11 Kroměříž

Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Vodník
Číslo: 02, Ročník: 03

Rok 2014

Vodovody a kanalizace Krom , a.s.ěříž
Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Naše společnost získala za akci „Rekonstrukce a rozšíření
úpravny vody v aglomeraci Kroměříž“ prestižní „CENU HEJTMANA
ZLÍNSKÉHO KRAJE“ v soutěži „STAVBA ROKU 2013“.

Vodník Číslo: 03, Ročník: 03,
Rok: 2014

Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s.
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Ohlédnutí za rokem 2015
Vážení kolegové.
Je za námi další kalendářní rok, který 
byl po ekonomické stránce pro naši spo-
lečnost velmi úspěšný. Dovolte mi tedy, 
abych pro Vaši informaci provedla struč-
nou rekapitulaci našeho hospodaření. 

Po celý rok 2015 se nám dařilo naplňovat 

Co se týká ceny vodného a stočného – naše 
odběratele stál 1 m3 vody celkem 71,88 Kč, 
ve srovnání s rokem 2014 vzrostla cena pou-
ze o něco málo přes 3%.   Pitné vody bylo loni 
fakturováno 4 392 tis. m3 (nárůst o 0,64%) 
a tržby za vodné byly ve výši 130 934 tis. 
Kč (nárůst o 5 728 tis. Kč). Odpadní vody 
bylo loni fakturováno 5 015 tis. m3 (pokles  
o 0,47%) a tržby za stočné byly ve výši 157 
691 tis. Kč (pokles o 2 099 tis. Kč).

hospodaření společnosti za rok 2015 bylo, 
tak jako každý rok, podrobeno zákonné au-
ditní kontrole, po mnoholeté spolupráci s au-
ditorkou ing. Burešovou nám poprvé dělala 
audit nová společnost AUDITORSKÁ KAnCE-
LÁŘ s.r.o. Vsetín. Po prověření všech požado-
vaných podkladů jsme obdrželi Zprávu nezá-
vislého auditora s výrokem „bez výhrad“.
Podrobnější informace o hospodaření naší 
společnosti v roce 2015 si můžete přečíst ve 
výroční zprávě, která je včetně účetní závěrky 
a auditorské zprávy zveřejněná jak na našich 
oficiálních webových stránkách, tak i na in-
trawebu Vakportal. 

Chtěla bych ještě využít této publikační příle-
žitosti k tomu, abych speciálně vyzdvihla prá-
ci všech mých kolegyň z finančního útvaru, 
protože „papírů“ je čím dál víc a jejich kont-
rola a zpracování je díky složitým zákonným 
předpisům čím dál pracnější.  My s naší neu-
stále se měnící legislativou statečně a zatím 
úspěšně bojujeme, jsem ráda, že zde mám 
tak spolehlivý kolektiv. 

na závěr mi, vážení zaměstnanci, dovolte i za 
ostatní členy vedení společnosti, Vám všem 
poděkovat za Vaši dobře odvedenou práci 
v loňském roce a za úsilí a zodpovědnost, 
s jakými přistupujete k plnění úkolů. Děkuji 
Vám. Přeji Vám všem úspěšný rok 2016, jak 
v osobní, tak i v pracovní rovině a doufám, 
že naše společnost v něm bude prosperovat 
stejně jako v roce uplynulém.

Ing. Ivana Štouračová - finanční manažer

naše hlavní poslání (výroba a dodávka pitné 
vody a odvádění a čištění odpadních vod) bez 
větších problémů. Dosáhli jsme výnosů ve 
výši 304 967 tis. Kč a nákladů ve výši 285 
371 tis. Kč. Celkový zisk společnosti ve výši 
19 596 tis. Kč byl ve srovnání s rokem 2014 
vyšší o 2 726 tis. Kč. Tento mimořádný hos-
podářský výsledek jsme dosáhli především 
úsporami ve spotřebě  materiálů a energií při 
současném překročení tržeb a plánovaných 
výnosů. Co se týká nákladů, například na do-
davatelské opravy bylo vynaloženo celkem 
61 168 tis. Kč, což je o 11 095 tis. Kč více, 
než v roce 2014. Z vývoje nákladů na opravy 
několika posledních let je patrné, že vodo-
hospodářská infrastruktura nám stárne a její 
údržba se prodražuje. Snažíme se proto nejen 
náš majetek opravovat, ale především obno-
vovat, což se děje prostřednictvím nových in-
vestic, na které bylo v roce 2015 vynaloženo 
30 924 tis. Kč. Mezi největší investiční akce 
loňského roku patří kanalizace Počenice, re-
konstrukce odvodnění kalu a uskladňovacích 
nádrží ČOV holešov, zateplení naší adminis-
trativní budovy, rekonstrukce vodovodu Kro-
měříž, a další. na rozdíl od roku 2014, kdy 
byly na investice použity i dotační prostředky, 
jsme v roce 2015 vše hradili z vlastních zdro-
jů. na řádné valné hromadě, která se konala 
dne 21.04.2016 v Muzeu Kroměřížska, se 
schválilo  rozdělení hospodářského výsledku 
a příděly do jednotlivých fondů. Díky dobré-
mu výsledku hospodaření za rok 2015 je při-
dělena do investičního fondu částka ve výši 
téměř 8 186 tis. Kč, což je slibné vzhledem  
k dalším plánovaným investičním akcím. Mezi 
důležité ekonomické ukazatele, které hodně 
vypovídají o „zdraví“ společnosti, patří např. 
rentabilita nákladů a výnosů – tyto ukazatelé 
nám každoročně příznivě narůstají, dále např. 
produktivita na jednoho zaměstnance, která 
činila v loňském roce 1 622 167 Kč;  na zis-
ku společnosti se každý zaměstnance podílel 
částkou 104 234 Kč při přepočteném stavu 
188 zaměstnanců. 

2015
Finanční útvar

Víte, kdo zpracovává výsledky Vašeho snažení?
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když se řekne účtárna…
Když se dříve řeklo účetní, každý si před-
stavil vážného pana účetního s kostěný-
mi brýlemi, modrým pracovním pláštěm  
a klotovými rukávy, který důležitě sčítá 
nekonečné sloupce čísel. Dnes už to ne-
platí, nebo aspoň ne úplně doslova. 
Místo suchého pana účetního účtárnu za-
bydlely půvabné a elegantní ženy a dívky  
a přísný pracovní plášť nahradily barevné 
halenky a sukně. na podstatě práce se toho 
ale moc nezměnilo. Pořád platí, že v účtárně 
se sbíhají všechny nitky, všechny informace 
z celé společnosti a účetní je zpracovávají  
v dlouhé sloupce čísel. Máme k tomu samo-
zřejmě moderní pomocníky – počítače, účetní 
programy atd. Ale ani nejlepší a nejmoderněj-
ší počítač nepracuje sám od sebe, pořád zde 
musí být ta hlava, která rozhoduje, co a jak 
zaúčtovat, aby to odpovídalo platným účet-
ním předpisům a daňovým zákonům, o jejichž 
neustálé změny se nám „stará“ naše vláda. 

V letošním roce nám nově přibyla povinnost 
podávat kontrolní hlášení k DPh. Že to nebu-
de žádná legrace, jsme věděli už na podzim, 
ale praxe je praxe. Znamená to, že všechny 
daňové doklady, které projdou naší firmou, 
jsou odesílány na centrální počítač minis-
terstva financí, kde se musí potkat se svým 
protějškem, tj. s dokladem, který nám vysta-
vil dodavatel nebo zase naopak s dokladem 
odběratele. V případě jakékoliv nesrovnalosti,  
ať už se to týká částky, čísla dokladu nebo jen 
zapomenutého lomítka, zasílá finanční úřad 
výzvy k nápravě a nerespektování termínu 
opravy do 5 dnů je tvrdě sankcionováno vyso-
kými pokutami od 1tis. do 500 tis. Kč. Jen pro 
zajímavost, za měsíc únor obsahovalo kont-
rolní hlášení za naši firmu 12 000 položek!  
A hledejte v tomto množství zapomenutou 
pomlčku či nulu.  Ve světle těchto skuteč-
ností (a nejen těchto), snad milí kolegové 
pochopíte, proč často tak tvrdošíjně trváme  

na správném a pečlivém vyplnění objednávek,  
na důsledné kontrole smluv a faktur přijatých, 
na včasném dodávání kvalitních podkladů na 
účtárnu. Účtárna je páteř podniku, a pokud 
má správně fungovat, je zapotřebí, aby správ-
ně fungovaly i ostatní části. Vždyť výstupy  
z účtárny slouží jako podklady pro rozhodo-
vání managementu, jaké možnosti dalšího 
rozvoje nám umožní dosažený hospodářský 
výsledek a jakým směrem se naše společnost 
bude ubírat. A to, aby výstupy z účtárny byly 
správné, začíná už u Vás, vážení kolegové… 
Pokud nebude muset účetní opravovat chy-
by v podkladech dodaných provozem, zrychlí  
a zkvalitní se i práce účtárny. Věřím, že se 
toho jednou dočkám a účtárna spolu s provo-
zy bude fungovat jako dobře namazaný stroj. 
Těším se na to a přeji nám všem hodně sil, 
neboť vězte, abychom se nenudili, od příštího 
roku nás čeká elektronická evidence tržeb… 

Ing. Kamila Brázdilová 
vedoucí účtárny a fakturace

Pozdrav z čOv  
bystřice pod hostýnem
Milí čtenáři našeho Vodníka „brekeke“. 
Začal nám nový rok pohodovou zimou  
a krásným jarem. Já se opět těším z toho, 
že Vám mohu sdělit pár slov o mě.

Když zhodnotím náročný rok 2015, kdy jsem 
měla plno práce sama se sebou a nevoně-
la jsem svou vůní, spíše zapáchala naftou, 
mastnou a škaredou, přesto se u mě událo 
dosti věcí. Už jsem Vám je sdělila dříve, ale 
zapomněla jsem poukázat, jak si zaměstnan-
ci postavili krásnou kolárnu na kola a mo-
tocykly. Podívejte se sami, je pěkně zelená  
a ladí ke mně.

V novém roce se opravy na mém zařízení 
rozjely už od začátku. Vyměnili mi mé re-
zavé potrubí na provozní vodě za nerezové  
a plastové, takže vodičce se už lepší klouže  
v potrubí a nic ji nebrání lehce plynout dál. 
Pak se pokračovalo opravou napájecího ka-
belu dešťové zdrže a věřím, že při tom ne-
zůstane.

Proto své zaměstnance chválím a přeji si, aby  
dále pokračovali v mém zvelebování a já se 
na oplátku budu snažit čistit a čistit, jak to 
nejlépe dovedu.

V sobotu 2.4.2016 proběhl i u nás „Den ote-
vřených dveří“. Ranní mrazík mě trochu za-
skočil, ale pak mi sluníčko rozehřálo tváře  
a já trpělivě čekala na všechny zájemce, 
kteří se na mou činnost přijdou podívat. Prv-
ní návštěva a taky poslední, byla příjemná. 
Sám pan výrobně technický náměstek se 
na mě přišel podívat a říct mi že se mu líbím  
a to mě potěšilo.

Přesto přivítám každou bytost, která ke mně 
přijde příště. Už se těším na exkurzi základní 
školy, která se nahlásila na 22.4.2016 a ta mi 
vše vynahradí. 

Mějte se všichni krásně, zdraví Vás Vaše ČOV-
ka z Bystřice pod hostýnem.

 Václav Přivřel – mistr ČOV  
Bystřice pod Hostýnem2015

Víte, kdo zpracovává výsledky Vašeho snažení?
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Doprava omlazuje ve velkém
I pro rok 2016 vedení společnosti rozhodlo 
pro postupnou výměnu vozového parku. 
Jako první bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na malé tlakové vozidlo. Vybrána byla 
společnost IBOS České Budějovice, která 
dodá v termínu do 31. 7. 2016 vozidlo VW 
Crafter s vestavbou umožňující čištění 
malých odpadních přípojek a rozvodů za 
částku 1.724.060,- Kč. Vozidlo bude zařa-
zeno na provozu odpadní voda Kroměříž.

Scénářem dalšího výběrového řízení pro pro-
voz odpadní voda byl záměr nákupu nového 
referenčního vozidla pro našeho dobyvatele 
nebes Tondu Mlčocha, a jeho původní stroj 
pro dobu zkušební předat jeho vlastní krvi- 
Ondrovi. Vybrána byla společnost Autoshop 
Paulus Kroměříž, která dodala vozidlo Škoda 
Fabia combi za cenu 281.059,- Kč. Uvedené 
vozidlo doplnilo flotilu dvou loňských souro-
zenců a p. Mlčoch už stačil ujet pár prvních 
kilometrů.

Další výběrové řízení bylo vypsáno opět pro 
provoz odpadní voda. Jedná se o výměnu  
v současnosti nejstaršího vozidla typu Pick-
-up provozovaném na čistírně odpadních vod 
Kroměříž. Vybrána byla společnost Samohýl 
Zlín, která dodala vozidlo Volkswagen Caddy 
za cenu 357.623,- Kč. Vozidlo zatím stojí ve 
skladě, ale po splnění všech náležitostí po-
třebných pro přihlášení do evidence motoro-
vých vozidel, bude předáno p. Stratilovi.

Úkolem dalšího výběrového řízení, kdy už 
konečně dojde i na provoz pitná voda, byla 
postupná plánovaná obměna vozového par-
ku. V požadavcích od jednotlivých mistrů pro-
vozů byly na letošní rok 2 kusy vícemístných 
užitkových vozidel s pevným valníkem krytým 
plachtou. Obě vozidla přijdou na ČOV holešov. 
Jedno nahradí vozidlo Renault Kangoo provo-
zu pitné vody a druhé dosluhující Volkswagen 
Transporter na středisku odpadní voda.

Úpravna vody Kroměříž požadovala výměnu 
skříňového vozidla Volkswagen Transporter 
za prodloužené užitkové vozidlo třímístné se 
zvýšenou střechou. Toto vozidlo bude obslu-
hovat p. Marian Tripšanský. Poslední vozidlo 
tohoto výběrového řízení je opět pro provoz 
pitná voda Kroměříž. Jedná se o náhradu vo-
zidla Volkswagen Transporter užitkovým vozi-
dlem třímístným skříňovým. S vozidlem bude 
jezdit p. Milan novotný. Veškeré požadavky 
splnila, a proto byla vybrána firma Samohýl 
Zlín, která dodá čtyři nová vozidla typu Volks-
wagen Transporter za cenu 2.342.016,- Kč 
do 60 dní od podpisu smlouvy.

A jak se říká nejlepší na konec. Zatím pro le-
tošek poslední výběrové řízení bylo vypsáno 
na náhradu vozidla Tatra 815 CAS 11, kte-
ré bylo zakoupené jako nové v roce 1989. 
Vozidlo prošlo jednou generální opravou  
a několika menšími, neméně důležitými opra-
vami. nutno podotknout, že po celou dobu  
s vozidlem jezdil a svědomitě se o něj staral 
p. Rostislav Juříček. Výběrové řízení vyhrála 
firma IBOS České Budějovice, která za část-
ku 3.920.400,- Kč dodá nejnovější TATRU T 
158 PhOEnIX s nástavbou splňující podmínky 
přepravy v režimu ADR. Za zmínku stojí, že p. 
Rosťa Juříček se v letošním roce dožívá vý-
znamného životního jubilea a tak dostane za 
6 měsíců od podpisu smlouvy od vedení spo-
lečnosti dárek, který mu zpříjemní posledních 
pár let před odchodem do důchodu.

Co dodat závěrem? Bystrý čtenář už dávno 
sečetl celkovou částku a tomu, kdo to ještě 
nestihnul, prozradím celkovou cenu, která 
činí 8.625.158,-Kč bez DPh. Pokud opomenu 
náklady na pořízení velkých kombinovaných 
kanalizačních vozidel, je tato částka největší 
v historii společnosti. nelze jinak, než podě-
kovat vedení společnosti, která vyčlenila tuto 
částku, nemalou měrou přispívající k zmo-
dernizování vozového parku naší společnosti 
a tím ke zlepšení pracovních podmínek při 
mnohdy velmi složitém plněním úkolů, souvi-
sejících s opravami a údržbou našich zařízení.

Miloš Vysloužil – vedoucí dopravy
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Den otevřených dveří 
na Úpravně vody kroměříž
Společnost Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s. umožnila v sobotu 2. 4. 2016 
u příležitosti Světového dne vody, formou 
již tradičně pořádaného „Dne otevřených 
dveří“, volný vstup na své nejvýznam-
nější objekty, kterých je provozovatelem 
– úpravnu vody Kroměříž, čistírnu odpad-
ních vod v Kroměříži, Holešově a Bystřici 
pod Hostýnem.

Den vody se připomíná každoročně od roku 
1993, kdy byl Organizací spojených národů 
vyhlášený 22. březen jako Světový den vody.  
Důvodem je skutečnost, že na celém světě 
více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné 
vody a nemá ani přístup k pitné vodě.

V tento den měli zájemci jedinečnou příleži-
tost prohlédnout si jeden z klíčových objek-
tů společnosti VAK Kroměříž, a.s. – úpravnu 
vody Kroměříž, kde se upravují surové vody 
z pramenišť a probíhá zde výroba vody pit-
né, která je určená pro hromadné zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. 

Víc jak 150 návštěvníků mělo možnost pro-
hlédnout si venkovní i vnitřní prostory zrekon-
struované úpravny vody, včetně nového mo-

derního technologického zařízení založeného 
na použití plynného ozonu, který je využívaný 
pro odstraňování železa a manganu ze suro-
vých vod. Součástí prohlídky byl i centrální 
vodárenský dispečink, z něhož je řízené čer-
pání surových vod na úpravnu vody Kromě-
říž, dálkové ovládání všech čerpacích stanic  
a téměř padesáti vodojemů, které jsou 
součástí samostatných skupinových vodo-
vodů celého okresu Kroměříž, od Koryčan  
až k Podhradní Lhotě.

Do areálu úpravny vody přicházeli zájemci  
o prohlídku a to jak zástupci starší generace, 
tak i rodiče s malými dětmi, kterým rodiče 
chtěli ukázat, kde a jak se upravuje pitná 
voda pro město Kroměříž a pro dalších 50 
obcí odsud zásobovaných. I v tomto roce 
prošlo úpravnou vody několik zájemců z řad 
rodinných příslušníků našich zaměstnanců, 
jejich dětí a také bývalí zaměstnanci, kteří  
u nás pracovali v letech minulých a dnes jsou 
již v penzijním věku. 

návštěvníkům se věnovali v roli průvodců 
na úpravně vody a v prostorách centrálního 
dispečinku zaměstnanci provozu pitných vod 
– pan Eduard Sedlář, Libor Liška, František 
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navrátil, Vladislav Olšina. Vodohospodář-
skými laboratořemi provázela návštěvníky  
Ing. Marie Chudárková.

Zájemci o prohlídku byli uvedeni do velké 
zasedací místnosti na úpravně vody, kde jim 
byly poskytnuty základní informace o nové 
moderní technologii využívající plynného ozo-
nu k odstranění železa a manganu ze suro-
vých vod čerpaných na úpravnu vody.  

Doplněním odborného výkladu bylo promítání 
asi desetiminutového filmového dokumentu 
natočeného během rekonstrukce úpravny 
vody. Menším dětem byl promítán náš nový 
animovaný film „O kapičce vody“, který přija-
telnou formou znázorňuje postup úpravy vody 
i pro ty nejmenší. nejmladší návštěvníci byli 
za pozornost při výkladu odměněni drobnými 
reklamními předměty a někteří z nich nám 
namalovali hezké obrázky inspirované pro-
hlídkou úpravny vody. 

I v tomto roce je možné považovat Den ote-
vřených dveří za úspěšný. Určitě splnil svůj 
účel i v tom, že se veřejnost mohla sezná-
mit s novou moderní technologií výroby vody  
v nově  zrekonstruovaných prostorách úprav-
ny, kde je jednoznačně vidět, do čeho a jak 
společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. investuje získávané finanční prostředky.   

Ing.Vladislav Olšina – technolog pitných vod

Den otevřených dveří na čOv holešov
Jak všichni jistě víte, v sobotu 2. dubna 2016 
se u příležitosti Světového dne vody“ konal 
„Den otevřených dveří“ na vybraných objek-
tech společnosti Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s. Jedním z nich byla i naše ČOVka 
v holešově. 

Přání, aby pršelo a bylo škaredě, takže by ni-
kdo nepřišel a já si mohl hodit nohy na stůl 
a strávit příjemné dopoledne u šálku dobré 
kávy, vzalo za své hned ráno, kdy se na nás 
culilo sluníčko jak divé a původně poměrně 
nízké ranní hodnoty stupňů Celsiových hnalo 
k příjemnějším výšinám.  Toho si pochopitel-
ně všimli i lidé ve svých domovech, nedalo 
jim to a už 5 minut před devátou se u vchodu 
na čistírnu objevili první zájemci o prohlíd-
ku, takže nám tady celý kolotoč začal pěkně 
hned v ranních hodinách. A nezastavil se až 
do poledních hodin, takže časový limit k pro-
hlídkám přidělen byl do puntíku plně využit. 

Celkem se na nás přišlo podívat něco přes 40 
zvědavců, což je zas o něco víc než tomu bylo 
v loňském roce. 
Je hezké vidět, že lidi problematika čištění 
odpadních vod zajímá. Byla vznesena spousta 
dotazů a to je pak i pro průvodce mnohem zá-
živnější. Vlastně to i pro nás „v práci“ byl sice 

náročný, ale příjemně strávený čas. Myslím 
si, že celá akce skončila úspěšně a můžeme 
si jen přát, aby si v následujících letech našlo 
cestu k nám na čistírnu ještě více zvědavců, 
než tomu bylo doposud. 

Martin Břeň – mistr ČOV Holešov
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čOv holešov – iii. etapa 
zahušťování a homogenizace kalu 
Vlivem končící životnosti technologického 
celku zahušťování a homogenizace kalu 
bylo přistoupeno k jeho opravě a rekon-
strukci. 

Stavba byla zahájena v říjnu roku 2015  
a bude dokončena koncem dubna 2016. 
Stavbu provádí dvě odborně způsobilé firmy 
- Ptáček s.r.o. stavební část a technologickou 
část zastřešuje In-EKO TEAM s.r.o.. Celkový 
objem stavby je 7,4 milionu Kč.

V rámci stavby je řešena kompletní výměna 
technologie, včetně venkovní ocelové usklad-
ňovací „Vítkovické“ nádrže a vlastní budovy.
Stavba v sobě ukrývala dva krásné oříšky  
a to, že při demontáži podhledu, který byl 
uvnitř místností, bylo zjištěno, že stav střeš-
ní krytiny je v žalostném stavu a je nutné ji 
vyměnit. To bylo pro stavbu velké zdržení  
a vyvolalo to nutnost doprojetování stavby za 
pochodu. 

Dalším oříškem se stala i venkovní nádrž, 
která byla ze smaltovaných vítkovických oce-
lových plechů. Po prvotním pokusu stavby  
o kosmetickou úpravu a následné zprovoz-
nění nádrže bylo oznámeno námi přizvaným 
statikem, že tato nádrž je již na demolici  
a určitě nemůže být znovu zprovozněna. Pro-
to se přistoupilo ke generální opravě nádrže, 
kterou provedla další specializovaná firma 
zabývající se touto problematikou.

Technologický postup demontáže nádrže byl 
následovný. na ocelovou podlahu nádrže 
bylo navařeno zvedací zařízení, které bylo 
poháněno el. motorem pomocí převodového 
řetězu. Zvedací zařízení bylo ke stěnám ná-
drže napojeno pomocí šroubových spojů na 
jednotlivých plechách. Po demontáži spodní-
ho lubu (řady plechů) byla celá nádrž pomocí 
zvedacího zařízení spuštěna o jeden lub dolů, 
zvedací zařízení bylo uchyceno na další řadu 
plechů a následně byl zdemontován další lub. 
Tímto postupem byla nádrž postupně spouš-
těna a zdemontována až po střechu. Střecha 
následně byla jeřábem odklizena na stranu 
mimo prostor nádrže a rozřezána na kusy. 
Po rozřezání podlahy byl sanován podkladní 
beton pod nádrží a následně byla nádrž opač-
ným postupem postavena zpět.

V současné době dochází k dokončovacím pracím 
celé stavby a stavba spěje k námi očekávanému 
okamžiku papírové války s předáním stavby. 

Ing. Ondřej Mlčoch – vedoucí střediska TP

PŘED                                      PO
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Zkoušení způsobilosti
Na čistírně odpadních vod v Kroměříži 
proběhne ve dnech 31.5.-1.6.2016 zkou-
šení způsobilosti vzorkování odběrů 
odpadní vody a kalů, které  pořádá spo-
lečnost CSlab Praha ve spolupráci s labo-
ratoří akciové společnosti VAK Kroměříž. 
Odborným garantem celé akce je ing. Jan 
Vilímec z akciové společnosti  Pražské vo-
dovody a kanalizace. 

Cílem zkoušení způsobilosti vzorkování od-
padní vody je porovnat práci jednotlivých 
odběrových skupin a také porovnání výsledků 
analýz vzorků, které účastníci sami odeberou.  
Vzorky budou odebírány za odtokem z usa-
zovací nádrže čistírny splaškových odpadních 
vod. Součástí zkoušení způsobilosti je posou-
zení provedení vlastního odběru (manuálního 

či automatického) a posouzení dokumentace 
a záznamů. Z výsledků provedených analýz 
pak lze odvodit i účinnost čistění odpadní 
vody.

Jak všechno dopadne, bude laboratoř infor-
movat v příštím čísle zpravodaje.

Ing. Marie Chudárková - vedoucí laboratoří

Pozdrav z gis
na středisku GIS jsme stále o krok dál. Do-
kážeme najít defekt na síti, aniž by se jak-
koli projevila porucha ve své plné síle v po-
době vody vytékající na povrch ruku v ruce  
s poklesem tlaku. nebo takový mapový apli-
kační server Marushka. Ten asi není třeba 
představovat. Stal se součástí běžného pra-
covního dne téměř každého zaměstnance 
naší společnosti. Mapový aplikační server 
Marushka® představuje novou generaci 
prostředků pro publikaci a využívání dat GIS  
v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven 
na komponentové technologii v prostředí nET. 
Cílem vývoje bylo překonat limity běžných 
mapových serverů, zejména pokud jde o pu-
blikační výkon a možnosti kartografické pre-
zentace dat. A protože jsme takoví „binární 
dělníci“, vyvinuli jsme ve spolupráci s firmou 
GEOVAP novou webovou aplikaci „Porucho-
vé služby“, která má název PS 3.0. Systém 
zajišťuje centrální evidenci poruch a plánova-
ných odstávek na spravovaných technických 
zařízeních a podporu pro centrální dispečink 
při zpracování hlášení o poruše. Tato zařízení 
jsou členěna do obecných kategorií, napří-
klad vodovod nebo kanalizace. 

Díky webovým aplikacím můžete rychle  
a bezpečně prohlížet a editovat data kdykoli 
a kdekoli prostřednictvím webového prohlí-
žeče. Integrace aplikace Marushka dodává 
agendám možnost práce s prostorovou infor-
mací.
 

  Bohdana Hýžová – vedoucí střediska GIS
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Rekonstrukce podlah a výměna šatních 
skříněk na čOv hulín
V polovině měsíce března proběhla rekon-
strukce podlah v šatnách + výměna šat-
ních skříněk zaměstnanců na ČOV Hulín. 

Tuto akci vyhrála při výběrovém řízení spo-
lečnost PDK Styl s.r.o. s celkovou částkou  
132 761,-Kč bez DPh.

Ekologie není legrace
Každý si pod pojmem ekologie před-
staví něco jiného.  Někdo palmový olej  
a za ním zničené pralesy, někdo obyčejné  
a důležité třídění odpadu a jiný zdroj zábavy  
v pozastavených projektech kvůli křečkům.
 
V každém případě to s naším prostředím k ži-
votu i k práci nevypadá nijak růžově. Vynaklá-
dáme sice nemalé prostředky na zlepšení, ale 
jde to ztuha a sem, tam to připomíná škrabání 
pravou rukou za levým uchem. Legislativa je 
velmi rozsáhlá a místo zjednodušování se 
stále víc komplikuje. Snaha zabránit jednot-
livci nebo společnosti stav prostředí ještě 
zhoršovat je někdy spíš kontraproduktivní  
a znechucující pro všechny zúčastněné,  
ale pořád je lepší se snažit, než před tím 
zavírat oči. Tím připravuji naše odpověd-
né zaměstnance například na elektronické 
ohlašování přepravy nebezpečného odpadu 
předem, nebo vystavování zplnomocnění 
zaměstnancům k předání kovového odpadu 
(hlavní přínos tohoto opatření je založení pe-
něžních účtů široké, té nejširší veřejnosti). 
 Abych se v celé oblasti lépe zorientovala, 
přihlásila jsem se na kurz ekologie. Rozsah je 
široký, od pracovního prostředí, přes odpadní 
vody, toxikologii, odpady až po ekologickou 
újmu nebo prevenci závažných havárií. Zákla-
dem je samozřejmě legislativa, ale poměrně 
důležitou součástí kurzu je názorná aplikace 
do praxe formou exkurzí. Pominu odbornou 
stránku těchto návštěv a ušetřím Vás tech-
nických parametrů jednotlivých provozů,  
i když jsou zajímavé, pro laiky jsou to jen čís-
la. Ale možná Vás některé zajímavosti inspi-
rují k rodinnému výletu třeba do elektrárny.

Elektrárna Chvaletice
Tepelná elektrárna, mínus pro ekologii je 
samotné spalování hnědého uhlí, ale hlavně 
jeho doprava po železnici z poměrně vzdá-
lených lokalit Mostecka. Doprava po Labi 
je dávnou minulostí. Zajímavostí je celkem 

ojedinělý způsob vykládky paliva vyklápěním 
vagonů, kdy celý vagon najede do rotační-
ho výklopníku, uchopí jej mohutná ramena  
a celé zařízení vagon obrátí o 180°.  
 Že jsou kotle velké jako panelový dům 
asi nikoho nepřekvapí, ale že se uhlí před 
vháněním do kotlů mele na prach, mě pře-
kvapilo.
 nejzajímavější část elektrárny je ale 
nové moderní odsíření, kdy odsířené kouřové 
plyny jsou z absorbérů zavedeny do chladí-
cích věží. V České republice byl tento způsob 
použit poprvé právě v Elektrárně Chvaletice. 
Tento způsob vyvedení odsířených kouřových 
plynů zajišťuje jejich lepší rozptyl do ovzduší 
než klasický vývod komínem. Třistametrová 
dominanta elektrárny je tedy dnes používaná 
jen k najíždění kotlů.

Spalovna nebezpečných odpadů 
krajské nemocnice Pardubice
V nejzapadlejším koutku areálu nemocnice,  

v těsném sousedství patologie se krčí spa-
lovna nebezpečných odpadů. Místo poněkud 
děsivé, ale z odborného hlediska nezbytné 
zařízení. Spalování biologického materiá-
lu z nemocnice nebo zbytků léčiv je nutné.  
Ale tady se projevil nelogický střet požadav-
ků. Snaha ochránit zdraví zaměstnanců ne-
mocnice i spalovny ukládá veškerý biologický 
materiál např. z ambulancí nebo operačních 
sálu uzavřít do jednorázových cca 30l plasto-
vých boxů s bezpečnostním zámkem. I když 
jsou boxy z pevného plastu, který by určitě 
vydržel opakované použití, jsou celé plastové 
boxy spalovány. Celá technologie sice probí-
há za vysokých teplot až 1200°C a násled-
ným spalováním zplodin spalovna dosahuje 
vysokou účinnost, přesto nějaké zbytkové 
znečištění vypouští a paradox je, že ne ze sa-
motného odpadu, ale z jeho obalu. 
 Doufám, že v budoucnu najdou nemoc-
nice způsob, jak bezpečně s odpadem ma-
nipulovat i bez těchto obalů. Ale moc tomu 
nevěřím. 

Oprava podlah a výměna starých šatních 
skříněk za nové proběhla dle dohodnutého 
harmonogramu ve velmi krátké době tak,  
aby zaměstnanci nepocítili větší omezení. 

Libor Hrudík – mistr ČOV Hulín
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TRANSFORM Lázně Bohdaneč – 
zpracování plastového odpadu.  
Každému doporučuji návštěvu třídírny plas-
tového odpadu. A myslím to naprosto vážně, 
až tady pochopíte, co máte do kontejneru  
s plastem házet.  Samozřejmě sešlápnuté 
PET lahve, plastové sáčky, tašky, obalové fo-
lie, obaly od pracích, čistících a kosmetických 
prostředků (běžně vyprázdněné), kelímky od 
jogurtů, mléčných výrobků (za obsluhu třídící 
linky prosím trochu vypláchnout), obaly od CD 
a pěnový polystyren po menších kusech. 
 Společnost Transform zpracovává pouze 
měkké plasty, což jsou folie a sáčky, tvrdé 
PET lahve jen třídí podle barev a předávají 
dál. A dostáváme se k dalšímu paradoxu. Vý-
robky z odpadového plastu nejsou žádný lu-
xusní nebo žádaný výrobek, a tak firmy, které 
se pustili do takové výroby měli výhodu ales-
poň levné suroviny. Dokázali tak udržet nižší 
cenu a výrobky tím byli atraktivní. Protože se 
dá s tříděným plastem dobře obchodovat, 
vzniklo mnoho samostatných třídíren, které 
se ,,perou“ o netříděný plastový odpad, jen 
ho vytřídí a vyrábějícím firmám jej nabízí za 
daleko vyšší ceny. A tak např. tato firma musí 
dokupovat surovinu v německu a to levněji 
než u nás. Divné.
 Myšlenka zpracování odpadního plastu 
je velmi dobrá, ale po dvouhodinové návštěvě 

v tavírně a lisovně plotovek, zatravňovacích 
tvárnic nebo stájových palubovek nám bylo 
všem na zvracení. nasládlý zápach umě-
lohmotných výparů se vsáknul do oblečení  
a byl cítit ještě večer. Vím jistě, že tam bych 
nikdy pracovat nechtěla, a přesto, že jsou 
všechny provozy odvětrány a vzdušina je čiš-
těna na mohutných vzduchových biofiltrech, 
je úporný zápach cítit dost daleko. 

ČOV Hradec Králové
Tak na to jsem se těšila. Je to velká ČOV pro 
141000 EO. Docela jsem byla zvědavá, proč 
tady čistírnu postavili až v roce 1995, hradec 
je přece krajské město. Už to vím, celé město 
stojí na 15m vrstvě plovoucích písků. Kme-
nová stoka průměru 2800mm je založena  
až na pevném podloží, a tak s minimálním 
spádem je před ČOV v hloubce 30m.  V čer-
pací stanici jsou 4 čerpadla na 400l/s a 5 čer-
padel na 1000 l/s. Dešťové vody totiž oddělují  
ve městě jen částečně, proto je musí na ČOV 
vyčerpat téměř všechny a teprve mechanicky 
předčištěné oddělit. Dál už je to známá tech-
nologie, nitrifikace, denitrifikace, dosazovací 
nádrže. 
 Ale přece jen nějaká zajímavost. Limit 
na celkový dusík mají 10 mg/l. Je poměrně 
těžké takový výsledek dosáhnout v běžných 
aktivačních nádržích, organická složka je 

brzo spotřebována a k dalšímu odbourávání 
dusíku nemají mikroorganismy co jíst. na této 
ČOV to vyřešili osazením postdenitrifikačního 
filtru, ze kterého jsem na vlastní oči vidě-
la vypouštět zbytkové dusičnany v hodnotě 
0,22mg/l.
 Jde o velkou krabici plnou malých po-
lystyrenových kuliček, na kterých se vytvoří 
biologická, velice hladová vrstva mikroorga-
nismů. Přes ni protéká část vyčištěné vody  
z dosazovacích nádrží, přidává se metanol 
jako nejdostupnější forma uhlíku na dokrme-
ní. A ještě to celé můžete řídit. Podle hodnoty 
dusičnanů na odtoku z dosazovacích nádrží je 
přimíchávaná voda z filtru. Elegantní řešení. 
 Odborníci mě jistě omluví za výrazy  
o krmení, hladu a krabici, ale každá čistír-
na odpadních vod je jeden živý organismus  
a opravdu pracuje tak, jak ji nakrmíme. 
 Závěrem se zeptám, jaký ekolog jste vy 
sami? Přivazujete se ke stromům, nebo lezete  
na komíny? Stěhujete křečky? Stačí, když 
budete důsledně třídit odpad a doma nebu-
dete mít drtič odpadů. V některém dalším 
čísle Vodníka Vám poradím, jak se orientovat 
podle piktogramů na obalech. Víte, kam patří 
celofán?

Bronislava Mozolová 
technolog odpadních vod

Rekonstrukce homogenizace a haly flotace
Již tomu je nějaký ten pátek, byl to listopad 
loňského roku, co na čistírně v Holešově 
vypukla akce, která má za úkol zefektivnit 
zpracování surového kalu, umožnit lepší 
využití haly původně sloužící pro již dávno 
nepoužívanou technologii flotace a samo-
zřejmě i barevné sjednocení a zkulturnění 
vnějšího projevu budov na ČOV Holešov, 
které před několika lety započalo hlavní 
budovou a loni pokračovalo uskladňova-
cími nádržemi.
 
Posviťme si nejprve na novou technologii,  
o kterou bude obohacena holešovská ČOV  
a tou je zahuštění kalu. V principu se jedná 
o odstředivku, kde dochází pomocí odstředi-
vé síly k vyždímání přebytečné vody z kalu. 
Pochopitelně ne v takové míře jako u dekan-
tační odstředivky v kalové koncovce, kde se 
sušina v kalu na výstupu pohybuje kolem 
20%. V případě bubnového zahušťovače Alfa 
Laval ALDRUM MInI, což je stroj nově umís-
těný v budově homogenizace kalu, se počítá  
s dosaženými výstupními hodnotami oko-
lo 5% sušiny při 2% na vstupu. Toto se sa-
mozřejmě neobejde bez dodávky flokulantu, 
polymeru působícího zvločkování částic kalu 

a tím jejich oddělení od kapaliny. Přínos této 
technologie možná není na první pohled patr-
ný, nicméně při bližším přezkoumání zjistíme, 
že není zanedbatelný. Očekáváme úsporu  
v tepelné energii vynaložené na vytápění 
vyhnívacích nádrží, kde se v současné době 
ohřívá značné množství zbytečné vody, kte-
ré se zahuštěním zbavíme. Dále pak se sní-
ží náklady na provoz odstředivky v kalové 
koncovce, méně kalu k odvodnění je méně 
spotřebované elektrické energie a stejně tak 
se to projeví na úspoře flokulantu. Do konce 
měsíce dubna proběhnou komplexní zkoušky  
a pak už nebude nic bránit využití zahušťovače  
v plném rozsahu.
 Součástí rekonstrukce byla i hala flotace, 
kde jsme se už na jaře 2015 zbavili stáva-
jících nefunkčních technologických zařízení, 
které zde jen zbytečně zabíraly místo. Z ne-
vzhledné špinavé haly, kde díky obřím flotač-
ním nádržím bylo místa jen po málu, vznikla 
čistá prostorná místnost, která se dále využi-
je jako sklad pro různý materiál v současné 
době různě se povalující v prostorech areálu 
čistírny a výrazně tak pomůže k udržová-
ní pořádku venkovních prostor ČOV. A s tím 
souvisí i sjednocení barev fasády s ostatními 

objekty. hned první pohled nám řekne, jak to 
tady prokouklo a nesmíme zapomínat na fakt, 
že vzhled prodává.
 Tímto protentokrát končíme, v příštím 
čísle se blíže podíváme na rekonstrukci ho-
mogenizační nádrže, která rovněž finišuje  
a vzhledem k nastalým okolnostem byla po-
někud komplikovanější, než se původně oče-
kávalo.  

Martin Břeň – mistr ČOV Holešov 
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Úprava přelivných hran  
na ulici Moravská v kroměříži
Žádná kanalizace není nafukovací, a když 
tak jen na chvíli. Následně prasknou trub-
ky a nebo se začne tlačit obsah stoky se 
všemi lidskými výrobky kudy to jde. Aby 
se předcházelo těmto nežádoucím jevům, 
je kanalizace pojištěna pro případ přívalo-
vých dešťů odlehčovacími prvky. Jedná se 
o odlehčovací komory vybavené přelivnou 
hranou a kapacitním potrubím.

Takto je v Kroměříži odlehčováno přebytečné 
množství naředěných odpadních vod do vod-
ních toků v přibližně deseti komorách. Pokud 
je odlehčení zaústěno do řeky Moravy, není  
v tom vzhledem k vodnosti toku problém. Po-
tíže nastávají v případě vyústění do malých 
toků s malým průtočným profilem. V oka-
mžiku zvýšeného průtoku v kanalizaci je od-
lehčováno přebytečné množství vod do toku  
a ten není schopen pojmout zvýšenou kuba-
turu a dochází k zaplavování přilehlých po-
zemků.
 naproti tomu musí být přelivné hrany 
navrženy tak, aby nedocházelo k oddělování 

odpadních vod za bezdeštného období. Toho 
se  docílí pomocí správně zvoleného kapacit-
ního potrubí, výšky přelivných hran a řádné 
obsluhy a údržby komor a stok.
 S tímto nedostatkem jsme se potýkali i na 
sídlišti Slovan, konkrétně na ulici Moravské, 
kde máme dvě odlehčovací komory zaústěné 
do toku Zacharka. Celá záležitost byla řešena 
jak s příslušnými orgány města Kroměříž, tak 
se správcem otevřené části vodního toku Po-
vodím řeky Moravy. Uvedený problém se řešil 
jak ze strany VaK KM a Povodí Moravy proře-
záním náletů koryta Zacharky, tak velmi ele-
gantní úpravou v odlehčovacích komorách. 
Do odlehčovacích komor byl nainstalován 
systém stavitelných přelivných hran. Takto 
zabudovaný systém nám umožňuje progre-
sivně regulovat kanalizační systém a kanali-
zace plní funkci jak dle našich požadavků, tak 
i státních a městských orgánů. Při výstavbě 
bylo použito montážního způsobu z nerezové-
ho materiálu a celá akce proběhla v jednom 
dni za plného provozu. na výsledný efekt se  
můžete podívat na připojených snímcích.

 Takto zabudovaný systém nám umožňu-
je progresívně regulovat kanalizační systém  
a kanalizace plní funkci jak dle našich poža-
davků tak i státních a městských orgánů.
 

Antonín Mlčoch 
vedoucí střediska  kanalizací

hodnocení úspor elektrické energie  
na rekonstruovaných čerpacích stanicích 
provozu pitná voda
V průběhu roku 2014 a 2015 došlo na provo-
zu pitných vod, středisku jímání a úpravy vod  
k výměně zastaralých a energeticky nároč-
ných čerpadel za nová úspornější čerpadla 
výrobce Lowara. Opravy technologie a vý-
měny čerpadel probíhaly za plného provozu 
a byly prováděny jak zaměstnanci provozu, 
tak dodavatelsky. Byl vyměněn řídící systém, 
elektrické rozvody, trubní rozvody a prove-
deny drobné stavební práce. Celková úspora 
energie činila 99,626 MWh, převedeno do 
procent byla na rekonstruovaných objektech 
úspora až 33% elektrické energie. Cenová 
úspora činila 434 549,-Kč za rok. 

Úspory na rekonstruovaných čerpacích stanicích.
Čerpací stanice Spotřeba el.energie  Spotřeba el.energie Úspora MWh
 2013 MWh 2015 MWh 
AT Skaštice 6,589 2,281 4,308
ČS Roštín 6,456 2,977 3,479
ČS Věžky 88,459 62,325 26,134
ČS Břestský les 105,909 78,133 27,776
ČS Karolín 50,574 35,042 15,532
ČS Zlobice 45,766 23,369 22,397
Celkem úspora   99,626

Uvedené úspory se pozitivně projevily jak 
v sestavování plánu pro rok 2016, tak v cel-
kovém hospodaření provozu pitná voda.  

Eduard Sedlář
vedoucí provozu pitných vod



Vodník 1/05/2016

14

společné setkání s bývalými 
zaměstnanci společnosti
V pátek 8. dubna 2016 se v radostném jar-
ním ovzduší konalo, po tříleté přestávce, 
jarní setkání bývalých zaměstnanců ak-
ciové společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž. Setkání se tentokrát uskutečni-
lo pro velký zájem v sále Hotelové školy, 
učiliště Pavlákova, Kroměříž. Z celkového 
počtu 131 pozvaných bývalých zaměst-
nanců, přijalo pozvání 51 bývalých kolegů. 

Již od příchodu bylo na našich hostech znát 
potěšení a radost z dalšího setkání s býva-
lými kolegy. Srdečně a velmi odlehčeně  
je uvítal ředitel společnosti a předseda před-
stavenstva Ing. Lejsal. Seznámil přítomné, 
jeho vlastním veselým podáním se součas-
ností, ale i minulostí společnosti za uplynulé 
roky. nezapomněl všem přítomným poděko-
vat za jejich odvedenou práci a popřát všem 
hodně zdraví a pohody. Vždyť to byli právě 
oni, kteří se podíleli v určitém časovém úseku 
na rozvoji společnosti. Tolik rozesmátých tváří 

nevidíte ani v televizi. Vedení společnosti spo-
lu s odbory nezapomnělo ani na své jubilanty, 
kteří obdrželi malou květinovou pozornost  
od vedení společnosti. 

Po úvodním slově přišel na řadu velmi dobrý 
oběd s kávou a zákuskem a pak se v jednot-
livých skupinkách rozvinula široká diskuze na 
všechna zajímavá témata. hojně se hovořilo 
o rozvoji firmy a mnozí se pyšnili svým podí-
lem na stále se zvyšujícím komfortu obyvatel 
okresu Kroměříž nejen v oblasti zásobování 
pitných vod, ale i odvádění odpadních vod.

V odpoledních hodinách jsme si pak při od-
chodu s přáním pevného zdraví všichni slíbili, 
že se zase v dohledné době setkáme. A dobrá 
firma na své věrné zaměstnance určitě neza-
pomene a bude si vždy připomínat dílo svých 
předchůdců.  

Ing.Ladislav Lejsal 
předseda představenstva a ředitel společnosti  
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ve čtvrtek 21. dubna 2016 proběhlo v za-
sedací místnosti Muzea Kroměřížska, Vel-
ké náměstí 38, Kroměříž zasedání valné 
hromady akciové společnosti. 

na programu jednání byly následující body:

1. Zahájení řádné valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů

2. návrh na zvolení orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015

4. návrh na rozdělení zisku za rok 2015

5. návrh na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2015 

6. návrh na rozdělení dosud nerozděleného zisku z minulých let, který v roce 2015 činí 4 666 327,- Kč a stanovení podílů na zisku k vyplacení, 
dvěma členům dozorčí rady a jednomu členovi představenstva v celkové výši 1 636 337,- Kč

7. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení 
zisku za rok 2015, k návrhu na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za rok 2015, 
k návrhu na rozdělení zisku za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a stanovení podílů na zisku k  jejich vyplacení v celkové výši 1 636 337,- Kč, 
dvěma členům dozorčí rady a jednomu členovi představenstva.

8. návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku a návrh na schválení podílů na zisku a k jejich vyplacení za 
rok 2015 akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady a návrh na schválení dosud nerozděleného zisku z minulých let, který v roce 
2015 činí 4 666 327,- Kč a stanovení podílů na zisku k jejich vyplacení, dvěma členům dozorčí rady a jednomu členovi představenstva  
v celkové výši 1 636 337,- Kč

9. Závěr

Valné hromady se zúčastnili akcionáři s hla-
sovacími právy 82,56 %. Akcionáři schválili 
všechny body plánovaného programu – zprá-
vu představenstva o podnikatelské činnosti 

a stavu majetku společnosti za rok 2015, 
zprávu dozorčí rady, řádnou účetní závěrku, 
rozdělení zisku za rok 2015 i stanovení podílů  
na zisku a jejich vyplacení akcionářům, čle-

nům představenstva a dozorčí rady. Vedení 
společnosti si dovoluje tímto poděkovat 
všem akcionářům za účast na letošní val-
né hromadě.

Ing. Ivana Štouračová - finanční manažer



Vodník 

vODA vE vŠECh PÁDECh
krátká zamyšlení na téma voda
1.Pád: VODA

Voda – docela obyčejná voda. h2O. Průhledná 
tekutina bez chuti a zápachu…
Máme-li ji před sebou ve sklenici, zdá se být 
to nejobyčejnější, co známe. Přitom je tak 
úžasná součást snad úplně všeho. Je skvělá 
– pomáhá, léčí, zachraňuje. 
Bolí hlava? První pomoc – vypít vodu, obvyk-
le to dost pomůže. Spálíme se? První pomoc 

– proud chladné vody na postižené místo. 
Máme horečku? Studený obklad uleví. hoří?  
V mnoha případech použijeme vodu k uha-
šení. A ta její chuť také není úplně nečitelná, 
jinak chutná naše skvělá podzemní a jinak  
v jiném městě, kde mají pouze povrchovou. 
Ale zase, když si namydlíme ruce nebo pere-
me ve vodě tvrdší nebo měkčí, rozdíl je také 
patrný.

Je pro nás úplná každodenní samozřejmost, 
že pustíme kohoutek a voda teče. ne každý 
si uvědomuje, že to tak všude není. A co je za 
tím vším práce a starostí, aby vše bezchybně 
fungovalo, to také moc lidí neví. Zjistíme to, 
až když se stane, že voda není, ocitneme se 
bez vody. Ale bez vody? To už je druhý pád…
takže až příště!

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka

VODÁRENSKÝ
DĚTSKÝ DEN

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Vás srdečně zve do prostor ÚPRAVNY VODY v Kroměříži, 

kde je pro děti připraven den plný „vodní zábavy“.

Sobota 28. 5. 2016 od 10.00 - 15.00 hod. 

U bran úpravny vody Vás přivítá živý VODNÍK, 
vodárenský maskot, čekají na Vás soutěže 
s vodní tématikou, prohlídka vodárenské 
techniky a technologie. 
Každý, kdo se do soutěží zapojí, 
obdrží sladkou odměnu a dáreček.

Všechny atrakce, soutěže a vstup jsou pro malé 
návštěvníky a jejich doprovod ZDARMA!


