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Životní a pracovní výročí, 
odchod na „seniorskou dovolenou“
životní jubileum výročí termín
Ludovít Roman  50 srpen

Romuald Waller  55 červenec

Miroslav Chytil  55 říjen

Libor Hrudík  55 říjen

Ing. Ladislav Lejsal 60 prosinec

pracovní jubileum výročí termín
Jan Uruba  20 září
Otakar Stratil  25 srpen
Stanislav Drábek  30 září
Bohdana Hýžová  30 říjen
Květoslav Dus  30 říjen
Ondřej Hložek  30 listopad
Jana Lužíková 35 říjen

odchod na seniorskou dovolenou  

Josef Švančárek červenec

Oldřich Bortlík listopad

Vratislav Snídal listopad

Bohumil Alexa prosinec

 Marie Langová 
 personalista společnosti
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Předvánoční úvaha 
Každá roční doba s sebou nese některé cha-
rakteristické znaky dané tradicemi a  v  po-
sledních letech i reklamou obchodníků. 

Na  podzim přijíždí sv. Martin na  bílém koni  
a přináší nám kromě mladých vín také příle-
žitost dát si pečenou husu s knedlíkem a ze-
lím. Letos sice nesněžilo a teplota byla okolo 
15 stupňů, ale v řadě měst v našem okolí se 
tento svátek docela ujal. Je to pozitivní věc  
v mnoha ohledech: Moravským vinařům dáme 
vydělat za jejich mladé víno a nemusíme tak 
jako v  celém ostatním světě pít předražené 
francouzské Beaujolais. Chovatelům hus  
a  kachen přineseme možnost rozvíjet chov 
tradiční drůbeže, která se po znovuobnovení 
tradice chová ve  velkém počtu. Restaurace 
nabízejí martinská menu a  naše manželky  
a  mámy se také mnohdy chtějí předvést  
a něco tradičního připraví. Obecně celé toto 
krátké období je docela radostné a  bujaré, 
neboť dobré jídlo a  pití ještě nikdy náladu 
nezkazilo.

Pak následuje adventní období a z regálů ob-
chodů na  nás vykukují již v  listopadu před-
vánoční motivy jako jsou zprvu sv. Mikuláš  
a pak silná sestava Santa Klause, Dědy Mrá-
ze a Ježíška. Je to komerční a hlavně docela 

stresující doba, kdy je nám všem připomíná-
no, že máme otevřít své peněženky a bezhla-
vě nakupovat dárky, vánoční ozdoby, shánět 
kapra, péct cukroví atd. Podle mého názoru 
je třeba si zachovat alespoň špetku zdravé-
ho rozumu a  nepodlehnout předvánočnímu 
šílenství a nenechat se ještě více stresovat.

Vánoce jsou přece nejkrásnější v radosti na-
šich dětí, rodiny a blízkých přátel a přinášejí 
také pocit vzájemné sounáležitosti lidí žijících 
v naší zemi. Počet dárků pod stromečkem ani 
bohatost vánoční tabule není tím nejdůležitěj-
ším. Mnohem důležitější je klid a mír v našich 
srdcích a  poctivá snaha zlepšit sami sebe  
i  své okolí, v  obecný prospěch. Neboť není 
skutečné radosti, pokud naši blízcí, sousedé 
a spoluobčané trpí. 

Konec roku se pak nese ve znamení bilanco-
vání v osobním životě i v práci. Letošní rok byl 
opět ve VaK Kroměříž, a.s. rokem hektickým. 
Zahájili jsme výstavbu dvou nových čistíren 
a s tím souvisejících kanalizací v obcích Po-
čenice-Tetětice a  Hlinsko pod Hostýnem, 
dále rekonstrukci a  opravu vodojemu Bar-
bořina /2x2500m3/ a  rekonstrukci a opravu 
šnekové čerpací stanice a  česlovny na ČOV 
Holešov, Opravu vodovodu a kanalizace v ul. 

Vodní v  Kroměříži. Dokončili jsme projekční 
a  investiční přípravu řady velkých projektů: 
např. Kanalizace a  ČOV Střílky, Vodovodní 
přivaděč Břest-Chropyně a  výstavba VDJ 
Chropyně. Pokročili jsme významně i  v  pro-
jektu Odkanalizování obce Prusinovice, ČOV 
a kanalizace Podhradní Lhota, ČOV a kanali-
zace Pačlavice-Pornice-Lhota. V březnu 2018 
jsme také zažili útok neznámého pachatele 
na vodní zdroj – jímací území Hulín, který pro 
nás znamenal kromě sanace tohoto zdroje 
také vynaložení dalších nákladů na  posílení 
bezpečnosti vodních zdrojů podzemní vody 
ve správě VaK Kroměříž, a.s. a přehodnocení 
priorit vzhledem k vodním zdrojům. Budeme 
se snažit revitalizovat pozapomenutý projekt 
našeho předchůdce – JmVaK a tím je jímací 
území Zářičí jako další zdroj podzemní vody 
pro centrální úpravnu vody v Kroměříži.

Na závěr bych chtěl za sebe i vedení akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž 
Vám všem popřát hezké a  radostné prožití 
nadcházejícího svátečního období a do  roku 
2019 Vám popřát hlavně zdraví a  hodně sil 
do osobního i pracovního života.

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek
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NOVÉ TVÁŘE VE VAKU

Anna Dvořáková DiS, 
Nastoupila do společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na pozici mikrobiolog analytik v březnu 2018.

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK  Kro-
měříž, a.s. a  jaký na  Vás po  nástupu a  tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Po úspěšném dokončení studia jsem hledala 
práci v  oboru, který jsem studovala, a  pro-
to jsem se přihlásila do  výběrového řízení 
do společnosti VaK Kroměříž.

Kde jste v minulosti studovala? 
Vystudovala jsem SPŠ mlékárenskou v Kro-
měříži a následné jsem úspěšně absolvovala 
na  VOŠ potravinářské také v  Kroměříži. Bě-
hem studia mi škola umožnila získat praxi jak 
v ČR, tak i v zahraničí.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Důležitý je dobrý pracovní kolektiv, příjemné 
pracovní podmínky a  odpovídající pracovní 
ohodnocení.

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená? 
Úspěch pro mne znamená dokončená ško-
la, dobrá práce a spokojená a zdravá rodina  
a přátele.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zá-
jmy….čemu se věnujete po práci. 
Mezi mé zájmy patří čas strávený s rodinou 
a  přáteli, vyšívání, šití, háčkování a  pečení, 
vaření.

Hynek Brhel 
Nastoupil v květnu letošního roku na pozici strojník – strojní zámečník na ČOV Bystřice pod Hostýnem.

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK  Kro-
měříž, a.s. a  jaký na  Vás po  nástupu a  tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Přihlásil jsem se z důvodu víry v jistou a po-
ctivou práci, která mě naplní a  velkou vý-
hodou je, že na  rozdíl od minulého zaměst-
nání se jedná o  práci blízko mého bydliště. 
Po „rozkoukání“ musím říct, že práce ve VAKu 
splnila mé očekávání a víceméně není na nic 
si stěžovat.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a – na jaké pozici? 
V  minulosti jsem čtyři roky pracoval jako 
technik ve firmě PIK s.r.o. zabývající se výro-
bou, údržbou a úpravami potrubních systémů 
pro podniky zabývající se výrobou a zpraco-
váním chemických a  petrochemických pro-
duktů. Předtím jsem pracoval spoustu let jako 
technik pro firmu Alprotel s.r.o. zabývající se 
telekomunikacemi.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Provést svou práci tak, abych neodcházel 
domů s pocitem, že jsem něco udělal špatně. 
( Ne vždy se to podaří, ale naštěstí obavy byly 
zatím vždy plané).

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená? 
„Úspěch“ je název jedné Ostravské kapely  
a je to opravdu to první, co mě napadlo.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zá-
jmy….čemu se věnujete po práci. 
Je mi čtyřicet let, pocházím z Ostravy, velkou 
část života jsem prožil téměř pod komínem 
Nošovického pivovaru a  teď už pět let žiju  
v Bystřici pod Hostýnem. S přítelkyní vycho-
váváme dva lumpy 4,5 ( budoucí útočník FC 
Liverpool ) a 2 roky (buď budoucí hráč Bayer-
nu Mnichov, nebo hokejista za Montreal Ca-
nadiens) . Chtěl bych říct že mezi mé zájmy 
patří sport, turistika a  podobně, ale pravda 
leží na gauči u televize. A samozřejmě Baník 
Ostrava. 

Jaké máte plány do  budoucna (osobní/pra-
covní)? 
Do  budoucna mám v  plánu dost cestovat 
např. Liverpool, Mnichov, Montreal a v práci 
nijaké plány na změnu nemám.

Máte své životní krédo/motto, kterým se ří-
díte?
Asi nemám.

Oblíbená kniha:
Honzíkova Cesta (byla první)

Oblíbená hudba/kapela:
Spíše romantická – Visací Zámek, Pražský 
Výběr, Disturbed

Oblíbený nápoj/jídlo:
Dobré studené pivenko nejlépe Radegast 12 
a k tomu nějaký gulášek nebo svíčkovou. 

Vysněná destinace pro dovolenou:
Jednou jsem byl na rybách v Norsku a mým 
snem je ještě aspoň jednou se tam zajet po-
dívat.

Z čeho máte radost:
Že už mám ten dotazník skoro hotový.

Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím ži-
votě:
Lenochodem tříprstým……. a já budu!!!!

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům?
Jen tak mě nedostanete !!!!
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Jiří Vrtělka 
Nastoupil do společnosti na pozici čistič kanalizačního zařízení – řidič v červnu 2018.

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK  Kro-
měříž, a.s. a  jaký na  Vás po  nástupu a  tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Po  předchozích zkušenostech hlavně stálá 
pracovní doba, zajímavé pracovní podmínky - 
zatím jsem spokojen ve všech směrech.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a – na jaké pozici? 
Pracoval jsem 12 let v kamenické firmě, poté 
2 roky řidič nákladních vozidel ve  stavební 
firmě.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Jistota práce a dobrý pracovní kolektiv.

Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto slovo 
znamená? 
Dosažení všech svých cílů.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zá-
jmy….čemu se věnujete po práci. 
Bydlím s přítelkyní v rodinném domě, baví mě 
práce kolem domu a na zahradě a po práci 
se rád věnuji fence drsnosrstého jezevčíka, 
která dá hodně zabrat a ve zbytku času mám 

rád téměř jakýkoliv sport, jak aktivně, tak pa-
sivně.

Jaké máte plány do  budoucna (osobní/pra-
covní)? 
Chtěl bych dokončit opravu domu a  hlavně 
založit rodinu. 

Máte své životní krédo/motto, kterým se ří-
díte?
Je jich hodně, ale žádým se moc neřídím. 

Oblíbená kniha:
Nelehký den – mise, která zabila Bin Ládina. 

Oblíbená hudba/kapela:
Rock,metal - Metallica, Avenged Sevenfold, 
Doga...

Oblíbený nápoj/jídlo:
Mám rád pivo a dobrou kávu a  z  jídla řízek  
s bramborovým salátem.

Vysněná destinace pro dovolenou:
Řecko-ostrov Samos

Z čeho máte radost:
Když je vše, jak má být.

Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím ži-
votě:
Možná bych se chtěl pohybovat ve světě pro-
fesionálního sportu,je jedno jakého. 

Je něco, co byste chtěl/a vzkázat kolegům?
Jelikož se blíží Vánoce, tak bych chtěl všem 
popřát pevné zdraví a mnoho osobních i pra-
covních úspěchů.

Stanislav Úlehla 
V srpnu 2018 nastoupil na ČOV Hulín na pozici strojník ČOV.

Proč jste se hlásil/a do společnosti VaK  Kro-
měříž, a.s. a  jaký na  Vás po  nástupu a  tzv. 
„rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Nutně jsem potřeboval změnu, kdo zná mo-
mentální situaci v závodě Sfinx Holešov, kde 
jsem dlouhodobě pracoval, ví, o  čem mlu-
vím......,také protože jsem 27 let vypouštěl ze 
Sfinxu na ČOV Holešov sladké i kyselé vody  
a  proto a  je třeba splatit dluh :-) a v nepo-
slední řadě  zájem udělat něco pro životní 
prostředí.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a – na jaké pozici? 
Po absolvování SOUS v KM jsem 27 let  pra-
coval ve Sfinxu v Holešově, posledních 9 let 
jako výrobní mistr na dílně dražovna -  výroba 
a balení lentilek.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Skvělá parta lidí a tu jsem v Hulíně našel.

Řekněte nám něco o sobě – rodina, děti, zá-
jmy….čemu se věnujete po práci. 
Miluji smích, jsem ženatý, dvě děti. (18 a 16 
let)zájmy fotbal - dávno aktivně, donedávna 
rekreačně, nyní jen jako „chytrá hlava u piva“ 
:-), a pak cyklistika, zahrádka - jen ta okras-
ná...

Jaké máte plány do  budoucna (osobní/pra-
covní)? 
Zdraví a pohoda

Máte své životní krédo/motto, kterým se ří-
díte?
Mám dvě:   
1. s úsměvem jde všechno líp a
2. (inspirace p.Hlinky) -   hlavně se z  toho 
neposr...

Oblíbená kniha:
Všechny s obsahem 2.světové války.

Oblíbená hudba/kapela:
Rock / Citron,Kabát,Nightwish,Metalica

Oblíbený nápoj/jídlo:
Pivo/ sežeru :-) vše, mimo buchtiček s kré-
mem.

Z čeho máte radost:
Když se daří a všichni jsou v pohodě.
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Milošek
Ráda bych Vám oznámila, že Barunka má brášku. Jmenuje se Miloš Fuksa a narodil se 25. 6. těsně před půlnocí. Vážil 3630g a měřil 51cm. 
Na své sestře může oči nechat a už se moc těší, až s ní bude běhat a pořádně proženou mamku. 

Miroslava Fuksová
technický zaměstnanec

Malí vodníčci

Zoe
S radostí oznamujeme, že s pořadovým číslem 2, se Vám představuje naše další holčička. Jmenuje se Zoe, narodila se 24. 9. 2018 ve 14 hodin 
a 14 minut za pomoci úžasných doktorů a sestřiček. 

Lucie Klárová
mikrobiolog analytik
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V Počenicích se dokončuje výstavba  
čistírny odpadních vod
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. dokon-
čují v  obci Počenice – Tetětice  projekt pod 
názvem „Kanalizace a ČOV Počenice-Tetětice 
- centrální sběrač a podchycení výustí“. V led-
nu 2017 jsme podali žádost o dotaci na Státní 
fond životního prostředí ČR a v červnu 2017 
jsme obdrželi informaci od Výběrové komise 
řídícího orgánu operačního programu životní 
prostředí, že byl náš projekt schválen a do-
poručen k financování. Rozhodnutím Státního 
fondu životního prostředí ČR nám byla přidě-
lena dotace ve výši 28 942 801,89 Kč z pro-
gramu podpory Operačního programu životní 
prostředí Evropské unie a  5  107  553,28 Kč 
ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
Na  základě otevřeného výběrového řízení 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku předlo-
žila akciová společnost VHS Brno, s  cenou  
42 949 949,00 Kč bez DPH. Rozdíl finančních 
prostředků je financován z  rozpočtu společ-
nosti Vodovody a  kanalizace Kroměříž, a.s. 
a to v celkové výši 8 899 593,83 Kč bez DPH. 
K  tomu je nutné připočítat cenu za stavební 
dozor a koordinátora BOZP v celkové částce 
603 tisíc korun. Akciová společnost plní úlohu 
investora a konečného příjemce podpory. 

Hlavním cílem celého projektu je zlepšení 
kvality životního prostředí našeho regionu, 
vypouštěných odpadních vod v obci Počeni-
ce a Tetětice, vodního toku Tištínka a hlavně 
našich zákazníků. Čistírna odpadních vod 
bude podle uzavřené smlouvy dokončena 
k 23. prosinci letošního roku a následně bude 
zahájen roční zkušební provoz. Provozova-
telem a  majitelem čistírny odpadních vod 
bude akciová společnost Vodovody a  kana-
lizace Kroměříž a.s.. Kapacita nově budova-
né ČOV bude 800 ekvivalentních obyvatel. 
Součástí výstavby je i stavba nové gravitační 
kanalizace z  obce Tetětice v  celkové délce 
2 023,90 m. Tato nová kanalizace je již vybu-
dovaná a podchycuje odlehčovací stoku pod 
obcí Tetětice a bude ukončena před kapličkou  
v  obci. Dále pokračuje kolem velkokapacit-
ního kravínu, přes místní část Klebetov, kde 
navazuje na část kanalizace, která je ulože-
na pod revitalizovanými povrchy za Obecním 
úřadem v  délce 192 m, jejíž výstavbu jsme 
uskutečnili na  přelomu roku 2014 a  2015 
za cenu 3 milionů korun. Nové asfaltové povr-
chy se budou pokládat v místní části Klebetov 
a  k  nové čistírně odpadních vod v  polovině 

měsíce listopadu. Odpadní vody z  bytových 
domů bývalého zemědělského družstva bu-
dou přepojeny na  novou čistírnu odpadních 
vod. 

Poskytnutá dotace je již šestou dotací z ev-
ropských fondů do okresu Kroměříž. Naše ak-
ciová společnost si k tomu za podpory akcio-
nářů měst a obcí vytvořila všechny potřebné 
podklady. K získání peněz z evropských fondů 
přispěl i fakt, že naše společnost si zachova-
la díky městu Kroměříž, Morkovice - Slížany, 
obcím Dřínov, Zborovice a dalším svoji vlast-
nickou strukturu a akcie zůstaly ve vlastnictví 
těchto měst a obcí. Společnost je vlastněna 
z 94,06% městy a obcemi. 

Mít čisté potoky, řeky je i do budoucna cílem 
představitelů akciové společnosti Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s.

Ing. Ladislav Lejsal 
ředitel společnosti a předseda

 představenstva
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V Hlinsku pod Hostýnem byla zahájena 
výstavba čistírny odpadních vod
Společnost Vodovody a  kanalizace Kromě-
říž, a.s. zahájila v  červenci letošního roku 
v  obci Hlinsko pod Hostýnem další dotační 
projekt pod názvem „Kanalizace a ČOV Hlin-
sko pod Hostýnem“. V  lednu 2017 jsme po-
dali žádost o dotaci na Státní fond životního 
prostředí ČR a  v  srpnu 2017 jsme obdrželi 
informaci od  Výběrové komise řídícího or-
gánu operačního programu životní prostře-
dí, že náš projekt byl schválen a doporučen 
k  financování. Rozhodnutím Státního fondu 
životního prostředí ČR nám byla přidělena 
dotace ve  výši 11  876  598,93 Kč z  progra-
mu podpory Operačního programu život-
ního prostředí Evropské unie. Na  základě 
otevřeného výběrového řízení se vítězným 
dodavatelem stavby stala akciová společ-
nost HAKOV a  VCES, a.s., které předložily 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku s  cenou 
27  312  971,75 Kč bez DPH. Rozdíl finanč-
ních prostředků bude financován z  rozpočtu 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, 

a.s. a  to v  celkové výši 15  436  372,82 Kč 
bez DPH. Projektová dokumentace řeší pod-
chycení stávající části jednotné kanalizace 
vybudováním dílčích částí nové splaškové 
kanalizace v  jižní části zástavby společně  
s podchycením stávající jednotné kanalizace, 
novým vybudováním lapáku štěrku, čerpací 
stanicí odpadních vod ČS 1 a čistírnou odpad-
ních vod s kapacitou 380 ekvivalentních oby-
vatel. Do nové ČOV budou zaústěny stávající 
jednotné kanalizační stoky a  nově navržené 
splaškové stoky od cca 55 % obyvatel místní 
části Hlinsko pod Hostýnem. Zpracovatelem 
projektu byla firma VH atelier, spol. s r.o. Brno 
a žádost o dotaci a administraci projektu za-
jišťuje společnost RENARDS dotační Brno.
Poskytnutá dotace je již sedmou dotací z ev-
ropských fondů do  okresu Kroměříž. Stav-
ba bude dokončena 350 kalendářních dnů 
od  předání staveniště, které se uskutečnilo 
dne 10. července 2018.

Ing. Ladislav Lejsal 
ředitel společnosti a předseda představenstva
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Výstavba čistírny odpadních vod v obci Střílky
I  v  obci Střílky se chystáme v  příštím roce 
na  zahájení dotačního projektu pod názvem 
„Kanalizace a ČOV Střílky“. Výstavbu této čis-
tírny provázela celá řada komplikací a podmí-
nek Státního fondu životního prostředí. V čer-
venci 2015 předložila Ing. Barbora Jakubcová, 
která jednala na  základě plné moci všech 
vlastníků pozemků, nereálné ekonomické 
požadavky na odkup pozemků. Z těchto dů-
vodů jsme ukončili jednání a  ve  spolupráci 
se starostou obce vytipovali další lokalitu pro 
výstavbu čistírny odpadních vod v areálu ze-
mědělského družstva firmy SALIX MORAVA 
a.s. Podmínkou však byla změna územního 
plánu obce, která trvala asi 1 rok a  hradila 
ji obec v  částce 120 tisíc korun. Po  změně 
územního plánu jsme odkoupili skladovací 
objekty za cenu 400 000 Kč, zajistili demo-
lici objektu za cenu 2 500 000 Kč a odkoupili 
část pozemku parc. č. 296/23 a 296/29, která 

byla oddělena geometrickým plánem o veli-
kosti 1424 m2 za cenu 200 Kč/ m2, celkem 
284  800Kč včetně služebnosti spočívající 
v  právu umístit a  provozovat na  pozemcích 
parc. č. 296/23 a 296/29 v právu vstupovat 
a  vjíždět na  služebné nemovitosti v  sou-
vislosti s  umístěním, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním vodovodního řadu  
a  kanalizace v  ceně 30  675 Kč. Další pod-
mínkou SFŽP ČR byla skutečnost, že žadatel 
o  podporu musí být vždy „hlavním vlastní-
kem“ stávající vodohospodářské infrastruk-
tury, pokud je způsobilým příjemcem podpory 
z Operačního programu životní prostředí. Pro 
splnění této podmínky jsme museli odkoupit 
od obce Střílky část kanalizačních stok, které 
jsou přímo napojeny na  kanalizaci, která je  
v majetku společnosti. Celková hodnota dané 
kanalizace činila 1 034 292,20 Kč a je v dél-
ce 1 342,5 m. Po odkoupení této kanalizace 

naše společnost vlastnila a  zároveň splnila 
podmínku SFŽP 3  777,1 m kanalizace, což 
je 54,28% a obec Střílky pak 3 181,4 m, tj. 
45,72% z celkové délky kanalizace 6 958,5 m. 
Tím jsme se staly hlavním vlastníkem a mož-
ným příjemcem podpory. Žádost o  dotaci 
jsme podali v lednu 2018 a v říjnu 2018 jsme 
obdrželi od Státního fondu životního prostře-
dí ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
40 564 206,17 Kč z programu podpory Ope-
račního programu životní prostředí Evropské 
unie. Výběrové řízení na dodavatele stavby se 
uskuteční v únoru 2019 po obdržení projektu 
pro výběr dodavatele stavby. Rozdíl finanč-
ních prostředků bude financován z  rozpočtu 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. Poskytnutá dotace je jíž osmou dotací  
z evropských fondů do okresu Kroměříž. 

Ing. Ladislav Lejsal 
ředitel společnosti a předseda představenstva

Novela zákona o vodách 2018
Ve Sbírce zákonů, částka 56, dne 15.6.2018, 
zcela bez větší pozornosti vyšel zákon 
113/2018 Sb., který mění zákon 254/2001 
Sb., o  vodách ( vodní zákon). Tato poněkud 
nejasná novela však způsobí řadu novinek. 
Účinnost  novely je od 1.1.2019 až na nějaké 
výjimky např.:
- § 38 odst. 8 (povinnosti při akumulaci od-
padních vod v bezodtokové jímce)  – účinnost 
od 1.1.2021
- nepoužití §93 pro zálohy na poplatky v roce 
2019 – účinnost dnem vyhlášení

Hlavní změny se týkají hned několika oblastí:

1. Poplatky
Pro mou práci je zásadní řada změn v oblasti 
poplatků za odběr podzemních vod a za vy-
pouštění odpadních vod – jednak převod po-
platkové agendy z ČIŽP na SFŽP, dále úprava 
povinností zpoplatněných subjektů - zrušení 
záloh na  poplatky od  poplatkového obdo-
bí 2019. Nemůžu si odpustit konstatování, 

že vznikla v  této oblasti řada nedotažených 
nejasností zejména v přechodných ustanove-
ních.

2. Odlehčovací komory
Další nepříliš vyjasněná záležitost novely – 
nově se vody z  těchto odlehčovacích komor 
již považují za  vody odpadní, ale naštěstí  
k nim není nutné povolení ani se zatím ne-
zpoplatňují, pokud ovšem splní technické po-
žadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené 
v prováděcím předpise zákona o vodovodech 
a kanalizacích (tj. 428/2001 Sb.). Pokud tech-
nické požadavky nesplní, budou po roce 2022 
zpoplatněny. Jak se to bude vyhodnocovat  
a které komory nám spadnou do těchto po-
vinností, je zatím nejasné. Ve svých důsled-
cích by to mohlo znamenat obrovské náklady 
pro vlastníky kanalizačních sítí, protože by 
museli např. zavést měření na těchto komo-
rách, vzorkování, placení poplatků, atd. Tak 
zbývá jenom doufat, že „někdo kompetentní“ 
posoudí, že do této povinnosti nespadáme… 

má k  tomu být výklad. Prý se již připravuje  
a údajně jsou tam i takové věci, které by nás 
ani nenapadly, že třeba se to netýká odlehčo-
vacích komor na ČOV a tudíž by takové měly 
být zpoplatněny už za  rok 2019 a  navíc by 
měly mít povolení vodoprávního úřadu k vy-
pouštění vod do vod povrchových, což by se 
ani už nedalo stihnout.

3. Další změny – např. povinnosti odvozu 
odpadní vody z  jímky na ČOV aj. – změny § 
38, úprava § 16 (prioritní nebezpečné látky), 
souhlas ke geologickým pracím s následným 
využití průzkumného díla k jímání vody nebo 
využití energetického potenciálu (§17, odst. 1 
písm. i), zřizování stanových táborů v aktivní 
zóně záplavového území (§67, odst. 2 písm. 
d), udělování výjimek – posouzení zhoršení 
stavu vodního útvaru (§17, odst. 5 atd..)

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka
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Problematika pesticidních látek v pitné vodě
V  celosvětovém měřítku je registrováno asi 
800 sloučenin účinných pesticidních látek. 
Využívají se nejen v zemědělství, ale i v les-
nictví, v  potravinářských provozech a  také 
ve veterinární sféře. Dělí se podle biologické 
účinnosti, nebo podle chemického typu účin-
né látky. 

Podle biologické účinnosti se rozlišují insek-
ticidy, herbicidy a fungicidy. Mohou být anor-
ganické nebo organické povahy. Převládají 
však organické a z nich jsou nejdůležitější or-
ganochlorové a organofosforečné sloučeniny. 

Kromě pozitivních vlastností mají i nežádoucí 
účinky na necílové rostliny i živočichy. Nega-
tivně ovlivňují kvalitu podzemních i povrcho-
vých vod. Do spodních a povrchových vod se 
dostávají převážně splachem z polí po jejich 
aplikaci na rostlinné kultury. 

V  souvislosti s  novým výběrem a  rozšíře-
ním spektra sledovaných pesticidních látek, 
včetně některých jejich metabolitů, došlo  
k výrazné změně celkového obrazu této pro-
blematiky. Mnohem více pesticidních látek 

je v  současné době ve  vodách detekováno  
a  uvádí se, že až 70 % vodovodů je konta-
minací pesticidními látkami zasaženo. Lze 
konstatovat, že ještě stále jsou nalézány 
pesticidní látky nebo jejich metabolity, jejichž 
použití bylo zakázáno před 10 a  více lety, 
což ukazuje na  dlouhou dobu perzistence 
ve zdrojích vod.
 
Pro pitnou vodu platí v ČR limity vycházejí 
z  požadavků evropské směrnice pro pitnou 
vodu. Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanoví limit 
nejvyšší mezní hodnoty (NMH) jednak pro 
sumu pesticidních látek, tak i pro jednotlivé 
pesticidy. 
 
V  surových vodách zásobujících úpravnu 
vody Kroměříž se objevují tzv. nerelevantní 
(nezávažné) metabolity chloridazonu, meta-
zachloru a metolachloru, ale v koncentracích 
pod požadovanou nebo doporučenou limitní 
hodnotou. 
 
Od roku 2017 jsou pesticidní látky na prvním 
místě jako příčina „výjimek“ pro kvalitu pitné 
vody, které povolují příslušné krajské hygi-

enické stanice. Překročení limitní hodnoty 
obsahu pesticidních látek v  dodávané pitné 
vodě není automaticky spojeno s  akutním  
ohrožením zdraví spotřebitelů.
 
Je pravdou, že současná situace s výskytem 
pesticidních látek ve vodách podkopává dů-
věru spotřebitelů v kvalitu a nezávadnost pit-
né vody a je v rozporu s cíli české, ale 
i evropské legislativy. 
 
V současné době projednává vedení naší ak-
ciové společnosti ve  spolupráci s  projekční 
firmou Voding Hranice s.r.o. možnosti, jak  
v  budoucnu eliminovat výskyt pesticidních 
látek v surových vodách. 

Jako nejefektivnější řešení se v  současné 
době jeví instalace tlakových filtrů s granulo-
vaným aktivním uhlím v  kombinaci s  půso-
bením ozonu, který je již v technologii úpravy 
vody používaný.

Ing. Vladislav Olšina
technolog pitných vod

Systém managementu kvality – ISO 9001
Ve  dnech 3. - 4. prosince 2018 proběhne  
v  naší společnosti dozorový audit systému 
managementu kvality dle ČSN EN 9001:2016. 
Tento audit bude proveden auditním týmem 
certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. 

Systém managementu kvality zabezpečuje  
v naší společnosti tým interních auditorů, je-
hož členy jsou: 
Renata Kutějová, Ing.  Kamila Andělová,  
Ing. Jarmila Blahutová, Sylva Veselá, Bohda-
na Hýžová a Bronislava Mozolová.
Tímto bych chtěla interním auditorům podě-
kovat za jejich výbornou spolupráci.
Systém ISO 9001 QMS patří mezi nejrozšíře-

nější standardy řady ISO na světě a  je apli-
kovatelný na všechny typy firem bez ohledu 
na  jejich velikost a  obor činnosti. Systém 
vychází z  procesního řízení a  modelu PDCA 
(plan-do-check-act). Zavést tento systém 
ve skutečnosti znamená neustále zlepšovat, 
dokumentovat, udržovat a  rozšiřovat firemní 
procesy a pochopit zákaznický princip, který 
klade důraz na spokojenost zákazníka. Zave-
dení tohoto systému vede ke zvýšení firemní-
ho image, zviditelnění společnosti mezi kon-
kurenty, větší možnosti při získávání státních 
a objemnějších zakázek, lepší přístup k úvě-
rům a v neposlední řadě i snazší a rychlejší 
přizpůsobení firmy měnícím se požadavkům
zákazníků.

Přínosy spojené s vytvořením systému kvality
√ zpřehlednění a zjednodušení struktury do-
kumentace
√ snížení firemních nákladů na administrati-
vu a výrobu
√ rozdělení pravomocí a odpovědností
√ systém, který je udržován a  zlepšován  
tak, aby napomáhal řízení rozvoje organizace
√ snížení a řízení neshodných produktů
√ větší produktivita a prosperita firmy

Renata Kutějová
referent pověřený řízením skladu 

a manažer kvality 
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Opravy na monobloku nádrží ČOV Holešov
Nepřetržitý provoz nejen na  čistírně odpad-
ních vod v Holešově vyžaduje také průběžné 
opravy a údržbu všech částí. Jak už to bývá, 
práce na  údržbě jsou nezbytné a  pro řadu 
zařízení životně nepostradatelné. Udržení 
nepřetržitého chodu celého složitého „tech-
nického organismu“ tak bývá leckdy výzvou, 
jak pro mistry, tak pro provozní elektrikáře  
a údržbáře. V letních měsících se jednalo ze-
jména o opravy na monobloku nádrží, který 
spojuje usazovací nádrž, dešťovou zdrž, další 
dvě regenerační nádrže a dvě aktivační ná-
drže a  který tvoří základ čištění přitékající 
znečištěné vody. 

Z  důvodu dosluhujícího měření kyslíků bylo 
nutné obměnit hardwarové vybavení a  kys-
líkové sondy. Bylo vybráno zařízení od firmy 
Endress+Hauser,  Liquiline CM448 se son-
dami Oxymax COS61D. Zmíněné zařízení  
a sondy měří množství rozpuštěného kyslíku 
a teplotu v nádržích a na základě požadavku 
řídícího systému, řídí chod dmychadel vzdu-
chu a  požadované množství kyslíku, což je 
pro biologický proces čištění nezbytné. Veš-
kerá potřebná příprava, montáž potřebných 
nerezových konzolí, chemických kotev, přeta-
žení a přepojení měřících sond byla provede-
na vlastními silami, stejně jako příprava  pro 
připojení na stávající řídící systém Simatic. Se 

samotným zprovozněním byla zkoordinována 
akce pro spuštění s technikem firmy Endre-
ss+Hauser, technikem Siemens a  s  naším 
revizním technikem elektro  z ČOV Holešov.  
V  rámci opravy elektro na  monobloku byly 
dále rovněž instalovány přepěťové ochrany 
systému pro měření kyslíku.

Dále bylo na  monobloku provedeno čištění 
aeračních elementů, které zajišťuje externí 
potápěčská firma. Smyslem pravidelného 
čištění je udržet aerační elementy na  dně 
aktivačních nádrží v  co nejlepším, nezan-
eseném stavu, což zefektivňuje jejich pro-
stupnost pro kyslík a zvyšuje jejich životnost. 
Vzhledem k nepřetržitému provozu v režimu 
tzv. „Bio-de nitro“ není možné nádrže jen tak 
jednoduše vypustit. Čištění potápěčem je tak 
jedno z efektivních řešení a šetří náklady ne-
jen na častou výměnu samotných elementů, 
které stojí nemalé finanční prostředky, ale 
umožňuje zachovat i provoz ČOV a tedy kva-
litu a ukazatele čištěné vody na stanovených 
hodnotách. Díky pravidelnému čištění, které 
probíhá každé 2 roky, jsou aerační elementy 
ve velmi dobrém stavu, přestože výrazně pře-
kračují svou běžnou životnost. 

U regeneračních nádrží bylo ale potápěčskou 
firmou zjištěno, že obsahují větší nánosy usa-

zenin a zde již muselo dojít k  rozsáhlejšímu 
vyčištění nádrží. To proběhlo ve dvou etapách, 
kdy došlo postupně k odčerpání jednotlivých 
nádrží a odsátí nánosů, které místy tvořily až 
cca metr, dvěma speciálními kanalizačními 
vozy a  usilovnou prací všech zaměstnanců 
ČOV Holešov a střediska kanalizací, kteří se 
střídali uvnitř nádrží při jejím čištění. Poděko-
vání pak patří i do prádelny, za opět voňavě 
vyprané nemalé množství spotřebovaných 
“montérek“. 

Na  podzim jsme dokončili opravy jímací 
soustavy monobloku, která odpovídala ČSN  
v období vzniku hromosvodu, ale současným 
normám již nevyhovovala. Rovněž se zahájila 
oprava posílení uzemňovací soustavy, která 
nesplňovala požadavky ČSN normy a v sou-
časné době tedy probíhají výkopové práce 
na uvedení do provozuschopného stavu. Vyu-
žito bylo i úprav nákladní plochy před rekon-
struovanou šnekovou čerpací stanicí a  byl 
tam uložen nový zemnící pásek. Opraveno 
muselo být i několik pomocných jímačů, a to 
z důvodu, že byl monoblok v minulých letech 
osazen pohony a další elektronikou a zůstal 
by tak vystaven možným rizikům při bouřce. 
Poděkování patří středisku vodovody Holešov, 
za  spolupráci na  výkopu kolem monobloku 
pro uložení zemnění.

Ladislav Miklík
provozní elektrikář
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Rekonstrukce šnekové čerpací stanice  
na ČOV Holešov
Tak jak už tomu bývá poslední dobou zvy-
kem, i  letos probíhá na  ČOV Holešov velká 
rekonstrukce jednoho technologického celku. 
Tentokrát padla volba na  vstupní šnekovou 
čerpací stanici. A  proč zrovna „šnekovka“? 
Odpověď je jednoduchá. Dvě ze tří šneko-
vých čerpadel byla ve značně zkorodovaném 
stavu, takže jejich účinnost už nebyla taková, 
jaká by měla být. Stavítka před šneky už také 
neplnila svoji úlohu a střecha, hlavně podhle-
dy uvnitř budovy, byla v  tak špatném stavu, 
že hrozilo zborcení, nemluvě o materiálu, ze 
kterého byly podhledy vyrobeny a který ob-
sahoval dnes již nevyhovující azbest. Vítě-
zem výběrového řízení se stala firma Rovina, 
a.s. Dne 4. 4. 2018 bylo předáno staveniště  
a mohlo se vesele začít.

Nejprve byly odvezeny na  repasi dva šneky 
společně se stavítky. Zde se narazilo na prv-
ní problém. Sednutí podloží pod betonovou 
konstrukcí přítoku způsobilo, že jedno stavít-
ko zůstalo v  betonové konstrukci zaklíněno  
a  nešlo vytáhnout ven. V  současné době je 
stále na svém místě a zhotovitel musí vymy-
slet postup, jak toto napravit a  zajistit jeho 
opětovnou funkčnost. Další problém se pro-
jevil po odstranění omítek budovy. Praskliny 
v omítce v okolí dešťových svodů, které byly 
přičítány zateklé vodě v  zimních měsících  
a  jejímu zamrznutí, byly ve skutečnosti způ-
sobeny nedostatečným provázáním cihel  
v rozích budovy a následným vykloněním celé 
čelní stěny. To pochopitelně nebylo možné 
tak nechat a celý roh se musel sešít, což byly 
práce, se kterými projekt nepočítal, takže se 
celá stavba zdržela. Vše se podařilo vyřešit  
a celá budova již je opatřena hrubou omítkou 
a čeká jen na finální vrstvu, kdy už bude ba-
revně ladit s nově rekonstruovanými objekty. 
Naopak poměrně bez žádných úskalí proběh-
la výměna střešních panelů a budova se tak 
pyšní novou střechou.
Další fází, která v současné době probíhá, je 
sanace betonových ploch samotného přítoku. 
Celý přítok včetně horního bazénu v budově 
čerpací stanice musí být v suchu a je zřízeno 
provizorní čerpání, které ať chceme nebo ne, 
nikdy původní čerpadla plně nenahradí. Pro-

vizorní čerpání s sebou nenese jen problém 
kapacity, ale i  zanášení usazovací nádrže  
a  následně homogenizace různými nečisto-
tami. Tyto běžně zachytí jemné česle, ale ty 
jsou momentálně obtokovány. Tomu už se 
naštěstí blíží konec a jemné česle zas budou 
plnit svou úlohu.

Tím jsme se dostali ke konci našeho putování 
průběhem stavby. Ta samozřejmě ještě není 
u konce a čeká nás spousta práce, ale o tom 
zas někdy příště. 

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov
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Cena vody pro rok 2019 a její vývoj  
v naší společnosti
Na  základě rozhodnutí představenstva spo-
lečnosti ze dne 22. 10. 2018 byly stanoveny 
ceny pro pitnou a odpadní vodu pro rok 2019. 
Při sestavování cen byly respektovány pod-
mínky Státního fondu životního prostředí ČR 
vycházející z finanční udržitelnosti realizova-
ných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV 
Chropyně, Rozšíření a  rekonstrukce úpravny 
vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kana-
lizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Po-
stoupky, na které byly společnosti poskytnuty 
dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů. 
Zvýšení cen vody pitné a  vody odpadní je 
také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací 

z  Evropských fondů a  z Operačního progra-
mu životního prostředí v  uplynulých letech. 
V  letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty 
dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 
212,7 milionu korun. Dalších 101 milionů ko-
run bylo financováno z  rozpočtu společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou 
z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy 
tohoto majetku postupným zvyšováním ceny 
až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. 
Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu 
se realizuje prostřednictvím stanovených ce-
nových rozmezí (minimální a maximální roz-
pětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle 

finančních analýz jednotlivých projektů.
V roce 2018 byly společnosti schváleny dota-
ce z Operačního programu životního prostředí 
ve výši 40,4 milionu korun na vybudování ka-
nalizace a ČOV Počenice a kanalizace a ČOV 
Hlinsko pod Hostýnem. Dalších 33 milionu 
korun bude financováno z  rozpočtu společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
Od 1. 1. 2019 vstupují pro zákazníky Vodovo-
dů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto 
ceny za  dodávku vody pitné a  za  odvádění  
a čištění odpadních vod:

Cena vody pro rok 2019 a její vývoj v naší společnosti 
 
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 22. 10. 2018 byly stanoveny ceny 
pro pitnou a odpadní vodu pro rok 2019.  

Při sestavování cen byly respektovány podmínky Státního fondu životního prostředí 
ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, 
ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba 
kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společnosti 
poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů.  

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací 
z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. 
V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 
212,7 milionu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy 
tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. 
Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených 
cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle 
finančních analýz jednotlivých projektů. 

V roce 2018 byly společnosti schváleny dotace z Operačního programu životního 
prostředí ve výši 40,4 milionu korun na vybudování kanalizace a ČOV Počenice a kanalizace 
a ČOV Hlinsko pod Hostýnem. Dalších 33 milionu korun bude financováno z rozpočtu 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  

Od 1. 1. 2019 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost 
tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod: 

 
 Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3vč. DPH 15% 

Voda pitná 33,36 38,36 
Voda odpadní 36,15 41,57 
Cena celkem 69,51 79,93 

 
Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,07 

Kč,  
tj. o 3,99 % včetně DPH.  

 
Struktura vodného a stočného 

Cenu vody nikdo nestanovuje libovolně, je cenou věcně usměrňovanou a je určována 
podle pravidel každoročně vydávaného Cenového věstníku Ministerstva financí ČR.  
Strukturu nákladových položek kalkulace ceny upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
428/2001 Sb. Největší položkou jsou náklady, které jsou investovány do obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, mzdové náklady a náklady na energie. Je potřeba si 
uvědomit, že cena vody je hlavním zdrojem obnovy vodohospodářského majetku, tak, aby 
mohl sloužit i budoucím generacím.  
 
Vývoj cen ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  
 
V letech 1991 – 1993 byla cena vodného a stočného pro domácnosti pevně stanovena 
Ministerstvem financí. V květnu 1993 došlo k přechodu na věcné usměrňování cen, kdy byla 
stanovena pravidla, která musela společnosti při sestavování ceny dodržovat. V roce 2001 

Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,07 Kč, tj. o 3,99 % včetně DPH. 

Struktura vodného a stočného
Cenu vody nikdo nestanovuje libovolně, je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel každoročně vydávaného Cenového věstníku 
Ministerstva financí ČR. 
Strukturu nákladových položek kalkulace ceny upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Největší položkou jsou náklady, které 
jsou investovány do obnovy vodohospodářské infrastruktury, mzdové náklady a náklady na energie. Je potřeba si uvědomit, že cena vody je 
hlavním zdrojem na obnovu vodohospodářského majetku, tak, aby mohl sloužit i budoucím generacím. 

Vývoj cen ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
V letech 1991 – 1993 byla cena vodného a stočného pro domácnosti pevně stanovena Ministerstvem financí. V květnu 1993 došlo k přechodu 
na věcné usměrňování cen, kdy byla stanovena pravidla, která musela společnost ti při sestavování ceny dodržovat. V roce 2001 došlo ke sjed-
nocení pravidel věcného usměrňování ceny dodávané domácnostem s pravidly platnými pro ceny dodávek ostatním odběratelům a zrušena tak 
možnost uplatňování nižších cen pro domácnosti a vyšších cen pro ostatní odběratele. Věcné usměrňování cen včetně dodržování podmínek 
vycházejících z finanční udržitelnosti platí dodnes.

došlo ke sjednocení pravidel věcného usměrňování ceny dodávané domácnostem s pravidly 
platnými pro ceny dodávek ostatním odběratelům a zrušena tak možnost uplatňování nižších 
cen pro domácnosti a vyšších pro ostatní odběratele. Věcné usměrňování cen včetně 
dodržování podmínek vycházejících z finanční udržitelnosti platí dodnes.  

 

 

Srovnání cen platných pro rok 2018 s ostatními VaKy v Kč/m3 

VaK Vodné Stočné Celkem 
Bruntál 40,94 29,60 70,54 
Přerov 42,50 32,00 74,50 
Brno 37,08 38,66 75,74 
Kroměříž 36,98 39,88 76,86 
Vsetín 45,66 35,07 80,73 
Hodonín 37,14 44,36 81,50 
Praha 48,30 39,09 87,39 
Vyškov 45,68 41,72 87,40 
Znojmo 48,33 40,25 88,58 
Jihlava 56,44 38,41 94,85 
Břeclav 45,42 49,45 94,87 
 
 
Voda z vodovodu vs. voda balená 
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došlo ke sjednocení pravidel věcného usměrňování ceny dodávané domácnostem s pravidly 
platnými pro ceny dodávek ostatním odběratelům a zrušena tak možnost uplatňování nižších 
cen pro domácnosti a vyšších pro ostatní odběratele. Věcné usměrňování cen včetně 
dodržování podmínek vycházejících z finanční udržitelnosti platí dodnes.  

 

 

Srovnání cen platných pro rok 2018 s ostatními VaKy v Kč/m3 

VaK Vodné Stočné Celkem 
Bruntál 40,94 29,60 70,54 
Přerov 42,50 32,00 74,50 
Brno 37,08 38,66 75,74 
Kroměříž 36,98 39,88 76,86 
Vsetín 45,66 35,07 80,73 
Hodonín 37,14 44,36 81,50 
Praha 48,30 39,09 87,39 
Vyškov 45,68 41,72 87,40 
Znojmo 48,33 40,25 88,58 
Jihlava 56,44 38,41 94,85 
Břeclav 45,42 49,45 94,87 
 
 
Voda z vodovodu vs. voda balená Voda z vodovodu vs. voda balená

V České republice platí, že pitná voda je kontrolována od místa výroby až k místu spotřeby, což se nedá říct o žádném jiném nápoji. Ve vodě 
upravené a dodávané zákazníkovi je stanovováno až 110 mikrobiologickýcýh, biologických a  fyzikálně – chemických ukazatelů. Vzorky jsou 
na úpravnách vody denně odebírány a analyzovány v provozních laboratořích. Další kontroly jsou prováděny na vodojemech a na odběrových 
místech přímo u zákazníka. 
Mimo to u nás uspořádalo Občanské sdružení TEST podrobné srovnání kvality balené a kohoutkové vody. Hodnotilo se 64 ukazatelů, u kohoutko-
vé vody byly navíc přidány analýzy zaměřené na přítomnost obsahu pesticidů a jejich rozkládaných produktů. V testech zvítězila kohoutková voda.
Občanská iniciativa Česko pije z vodovodu v rámci platformy Callenge Europe uspořádalo „slepý test“, kde 76% dotázaných vyhodnotilo chuť 
kohoutkové vody jako lepší či stejnou ve srovnání s balenou konkurencí. Kuriózní je, že 40 % návštěvníků si myslelo, že vzorek, který jim chutnal 
nejméně, bude voda z kohoutku, a přitom šlo o balenou – což hezky ukazuje zažitý předsudek.
Cena běžně kupované balené vody z obchodu je za 1,5 l vody cca 9-12 Kč, tj. 1 litr vyjde nejméně na 6 Kč. V přepočtu na m3 balené vody pak stojí 
1m3 6 000 Kč, zatímco stejné množství pitné vody z vodovodu vyjde spotřebitele na Kroměřížsku na necelých 80 Kč vč. DPH. 

V České republice platí, že pitná voda je kontrolována od místa výroby až k místu 
spotřeby, což se nedá říct o žádném jiném nápoji. Ve vodě upravené a dodávané zákazníkovi 
je stanovováno až 110 mikrobiologických, biologických a fyzikálně – chemických ukazatelů. 
Vzorky jsou na úpravnách vody denně odebírány a analyzovány v provozních laboratořích. 
Další kontroly jsou prováděny na vodojemech a na odběrových místech přímo u zákazníka.  

Mimo to u nás uspořádalo Občanské sdružení TEST podrobné srovnání kvality balené 
a kohoutkové vody. Hodnotilo se 64 ukazatelů, u kohoutkové vody byly navíc přidány 
analýzy zaměřené na přítomnost obsahu pesticidů a jejich rozkládaných produktů. V testech 
zvítězila kohoutková voda. 

Občanská iniciativa Česko pije z vodovodu v rámci platformy Callenge Europe 
uspořádalo „slepý test“, kde 76% dotázaných vyhodnotilo chuť kohoutkové vody jako lepší či 
stejnou ve srovnání s balenou konkurencí. Kuriózní je, že 40 % návštěvníků si myslelo, že 
vzorek, který jim chutnal nejméně, bude voda z kohoutku, a přitom šlo o balenou – což hezky 
ukazuje zažitý předsudek. 

Cena běžně kupované balené vody z obchodu je za 1,5 l vody cca 9-12 Kč, tj. 1 litr 
vyjde nejméně na 6 Kč. V přepočtu na m3 balené vody pak stojí 1m3 6 000 Kč, zatímco stejné 
množství pitné vody z vodovodu vyjde spotřebitele na Kroměřížsku na necelých 80 Kč vč. 
DPH.  

 
       Kohoutková        Balená 

  1m3 = 79,93 Kč     1m3 = min. 6 000 Kč 

 

 

Ing. Kamila Andělová 
Účetní, kalkulant 

 

 

Ing. Kamila Andělová
učetní, kalkulant
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Exkurze na vodárenských zařízeních
Stejně jako v minulých letech i letos naše společnost umožnila exkurze na svých zařízeních pro malé i velké návštěvníky a to jak ze základních 
a středních škol, tak také pro posluchače Mendelovy univerzity v Brně nebo pro pacienty z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. 
Celkem (pokud nepočítáme Den otevřených dveří a Vodárenský dětský den) se dveře našich zařízení pro návštěvníky otevřely 16krát. 

Věřím, že každý z návštěvníků exkurze si odnesl z prohlídky nějaké poznatky, které třeba v budoucnu i využije a chtěla bych tímto velmi poděko-
vat všem, kteří se na prohlídkách a exkurzích vodárenského zařízení podíleli a podílí, jelikož díky nim se naše společnost velmi dobře prezentuje 
na veřejnosti a díky nim také budou někteří z návštěvníků obohaceni o nové vědomosti. 
Takže velký díky vám všem!

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer

 

Exkurze na vodárenských zařízeních 
 
Stejně jako v minulých letech i letos naše společnost umožnila exkurze na svých zařízeních 
pro malé i velké návštěvníky a to jak ze základních a středních škol, tak také pro posluchače 
Mendelovy univerzity v Brně nebo pro pacienty z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.  
Celkem (pokud nepočítáme Den otevřených dveří a Vodárenský dětský den) se dveře našich 
zařízení pro návštěvníky otevřely 15krát.  
 

Počet exkurzí Zařízení 
8 Úpravna vody v Kroměříži 
2 ČOV Kroměříž 
2 ČOV Holešov 
1 ČOV Hulín 
1 ČOV Chropyně 
1 ČOV Bystřice pod Hostýnem 
1 ČOV Morkovice 

 
Věřím, že každý z návštěvníků exkurze si odnesl z prohlídky nějaké poznatky, které třeba 
v budoucnu i využije a chtěla bych tímto velmi poděkovat všem, kteří se na prohlídkách a 
exkurzích vodárenského zařízení podíleli a podílí, jelikož díky nim se naše společnost velmi 
dobře prezentuje na veřejnosti a díky nim také budou někteří z návštěvníků obohaceni o nové 
vědomosti.  

Takže velký díky vám všem! 
 
Ing. Tereza Andrýsková 
Obchodní manažer 
  

Oprava a rekonstrukce vodojemu Barbořina
V  říjnu letošního roku začala dlouhodobě 
plánovaná rekonstrukce stavební a  techno-
logické části „starého“ vodojemu Barbořina  
o objemu 2x 2500 m3. Tento vodojem zajiš-
ťuje dostatečnou akumulaci pitné vody pro 
potřebu skupinového vodovodu Kroměříž. 
Do  tohoto „starého“ vodojemu a  současně 
„nového“ vodojemu (2x 6000 m3 ), který není 
předmětem rekonstrukce, je čerpána voda  
z  Úpravny vody v  Kroměříži. Oba vodojemy 
jsou mezi sebou jak výtlakem, tak přes odběr 
propojeny a tvoří tak jeden celek.

Zjednodušeně se dá říci, že rekonstrukce 
„starého vodojemu“ je prováděna jak staveb-
ně (sanace betonových konstrukcí, oprava 
omítek, apod.) tak technologicky - výměna 
veškerého potrubí, armatur a tvarovek (z aku-
mulačních i armaturních komor vodojemu). 
Stavbu provádí firmy Vodohospodářské stav-
by Javorník – CZ s.r.o. se sídlem v Brně a VHS 
Brno, a.s. 

Počasí nám zatím v  rámci možností přeje,  
a práce jsou realizovány v souladu s harmo-
nogramem. Veškeré stavební i technologické 
práce by měly být dokončeny v první polovině 
roku 2019.

Ing. Igor Hýbner 
vedoucí střediska úpravy a jímání vod 
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Já jsem ráda, že Vás mám
Čas se dal opět do pohybu a utíká nám veli-
kou rychlostí a já mohu opět hodnotit, co se 
událo u  mě na  čistírně v  Bystřici pod Hos-
týnem. A  musím říci, já jsem ráda, že vás 
všechny mám, co mi pomáháte s  čištěním 
odpadní vody.

Někdy se Vám zdá, že se to vleče, ale určitě 
mi dáte za pravdu, že letos to uběhlo a slu-
níčko nám všem přálo do  sytosti. Na  čistír-
ně já vnímám nového zaměstnance, jak se 
snaží mi pomoci s čištěním a tím ukazuje, že 
ke mně patří.

Co se týká oprav a údržby, mohu vyzdvihnout 
hlavně opravu technologie Usazovací nádrže. 
Nádrž je po  opravě pěknější a  opět pracuje 
jako dřív.

Dále si zaměstnanci vybudovali přívod pro-
vozních vod z odtoku, protože v říčce Bystřič-
ka té vody už moc neteče a  brát jí ještě tu 
trochu co má, není dobré. Tím ušetříme pe-
níze, které jsme platili povodí Moravy za vodu  
a  pomůžeme i  přírodě. Teď mám svoji pro-
vozní vodu z  odtoku čistou, bez kalu, písku 
a  nečistot. A  nemohu zapomenout na  naši 

brigádnici, která se letos opět snažila opravit 
mi nátěry betonových konstrukcí. Moc jí to 
slušelo, můžete se podívat.

Konec roku je za dveřmi a  já přeji všem ra-
dost a úsměv na  tváři.  A kdo mě chce po-
těšit, tak ať se za  mnou zastaví, už voním,  
a po čem? No přece po malinách, které tečou 
v přítoku. Já vám všem mávám z Bystřice pod 
Hostýnem.
                           Vaše čovka.

Václav Přivřel 
mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem

Výsledky hospodaření 2010 - 2017
I  v  letošním roce pokračujeme v plnění plá-
novaného hospodářského výsledku úspěšně.  
S  problémy, které nás potkaly v  roce 2017 

(snížení odběrů našeho největšího zákazníka 
Sladovny Soufflett, a.s., i  radikální zvýšení 
ceny za odvoz odpadů z čistíren) jsme se do-

kázali vypořádat, takže hospodářský výsledek 
roku 2018 dopadne dle předpokladu opět 
ke spokojenosti našich akcionářů.

Výsledky hospodaření 2010 - 2017 

I v letošním roce pokračujeme v plnění plánovaného hospodářského výsledku úspěšně. S 
problémy, které nás potkaly v roce 2017 (snížení odběrů našeho největšího zákazníka 
Sladovny Soufflett, a.s., i radikální zvýšení ceny za odvoz odpadů z čistíren) jsme se dokázali 
vypořádat, takže hospodářský výsledek roku 2018 dopadne dle předpokladu opět ke 
spokojenosti našich akcionářů. 

 

Zásluhu na dobrých výsledcích naší společnosti mají všichni zaměstnanci nerozdílně, jak 
dělníci, tak i technici, a pokud budeme i nadále navzájem spolupracovat, bude se dařit 
společnosti a tím i každému jednotlivci (v podobě růstu mezd).  

Proto chci před koncem roku 2018 poděkovat i za vedení společnosti vám všem 
zaměstnancům za  odvedenou práci a popřát  vám klidné vánoční svátky a do dalšího roku 
hodně zdraví a sil. 

Ing. Ivana Štouračová  
finanční manažer 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17 737 18 181 18 494 19 759 21 984 24 118 25 166 19 162
0 0 0 0 0 0 227 0

4 305 4 301 4 302 4 318 5 114 4 522 4 797 4 811
13 432 13 880 14 192 15 441 16 870 19 596 20 142 14 351

3 000 3 115 4 673 6 231 6 998 7 777 8 567 8 567
2 955 1 374 993 1 081 1 435 2 237 1 813 1 292

0 0 0 0 0 0 0 0
5 605 7 497 6 316 6 775 7 068 8 186 8 061 2 848
1 200 1 200 1 500 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500

672 694 710 154 169 196 201 144
13 432 13 880 14 192 15 441 16 870 19 596 20 142 14 351

0 0 0 0 0 0 0 0

Přehled výsledků hospodření za roky 2010 - 2017 (v tis. Kč)

příděl do sociálního fondu

Rozdělený zisk 
Nerozdělený zisk         

rezervní fond

Položka/rok
Výsledek hospodaření před zdaněním
daň z příjmů
daň z příjmů odložená (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění 

z toho:

dividendy akcionářům
tantiémy (podíly na zisku)
navýšení základního kapitálu
příděl do investičního fondu

Zásluhu na dobrých výsledcích naší společ-
nosti mají všichni zaměstnanci nerozdílně, 
jak dělníci, tak i  technici, a  pokud budeme  
i  nadále navzájem spolupracovat, bude se 

dařit společnosti a tím i každému jednotlivci 
(v podobě růstu mezd). 
Proto chci před koncem roku 2018 poděkovat 
i  za  vedení společnosti vám všem zaměst-

nancům za  odvedenou práci a popřát  vám 
klidné vánoční svátky a do dalšího roku hod-
ně zdraví a sil.

Ing. Ivana Štouračová 
finanční manažer
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Vážení kolegové,
vše jednou začíná a jednou končí…..,
Využívám této možnosti přes Vodníka pro malé ohlédnutí po mém 14letém působení ve Vodovodech a kanalizacích Kroměříž, a.s. A že to byla léta 
pracovně činorodá, plná kreativity a realizace nových technicko-organizačních záměrů, bych si dovolil jen v krátkosti připomenout.

2004 – 2011   budování střediska GIS
   Základ – Směrnice VAK a.s. - č.2/2004 „Pro zpracování geodetické dokumentace pro projekt, skutečné provedení
   stavby a pro převod výkresové dokumentace do digitálního tvaru“ (*dosud v původním znění platná)
   Celoplošná digitalizace IS – vodovod, kanalizace, objekty, elektrika, polohopis
   nasazení SW CAD – MicroStation, vč. nadstavby Macro Cad, databáze GeoStor, grafický prohlížeč  - Marushka
2004 – dosud  Vyhledávací a poruchová služba na vodovodních sítích 
   2014 – centralizace PS - GIS se sídlem v Kroměříži – 2 posádky s provozní působností pro Kroměřížsko, 
   Holešovsko
   Ročně provedeno  600 -700 měření (korelací) na vodovodních řadech a vodovodních přípojkách 
2008 – dosud  centralizace „Vyjadřování společnosti“ vytvořeno v  Kroměříži pro celý okres

2006 - 2018  vytvoření útvaru Technicko-provozního a Grafických informací (ÚTP/GIS)
   Příprava projektů 8 -12 za rok
   Příprava plánu oprav a investic pro dané období
   Technický dozor investora - 10 až 15 staveb za rok dle plánu plánu oprav a investic a schválených dodatků ke smlouvám
   Kontrola rozpočtů a tvorba rozpočtů dle zadání 
   Vyjadřování společnosti cca 1400 za rok
   Příprava smluv a podkladů do výběrových řízení, smluv o dílo, příkazních smluv, autorských dozorů dle platných 
   zákonů a Vnitřních předpisů společnosti.
2008 – dosud  centralizace „Vyjadřování společnosti“ vytvořeno v  Kroměříži pro celý okres
od r.2019   organizační změna – rozdělení na samostatná stř. TP a stř. GIS

2010 – 2015  Správa IT
   Outsourcing s NWT a.s.- Servrovna, PC- HW + SW ,
   Přestavba serverů na virtualizaci pod databází VMWARE vč. poštovního serveru
   Instalace zálohovacího serveru IBM 
   Výměny PC a upgrade při ukončení podpory systému Microsoft Windows XP a sady Office 2003
   Navýšení přenosové internetové rychlosti na střediscích VAK 
   
2010 - 2014  Správa a údržba „PROTIKORÓZNÍ KATODOVÉ OCHRANY“
   Výstavba Anody v Bílanech
   Nové SKO – Bílany, Alexovice, Karolín 
   Zprovoznění Propojovacích objektů a měřících míst na trasách A,B,C,D s katodovou ochranou 

2011 – 2012  nasazení VAK WEB Portál, VAK WEB Intraweb,
2014 - dosud  nasazení síťové verze LABSYS pro laboratoře PV a OV
2008 – 2018  nasazení Webové aplikace: 
   Poruchová služba, Věcná břemena, Vyjadřování o existenci sítí, Vyjadřovací služba 
2004 –  dosud             VAK a.s. - člen sdružení JDTM – Zlínského kraje (Jednotná digitální technická mapa)

To vše by nebylo možné bez spolupráce a nasazení všech spolupracovníků útvarů TP a GIS. Proto jim chci i tímto prostřednictvím  
za jejich pochopení a vstřícnost co nejsrdečněji poděkovat.

A co jsem nestihl a nechávám v rozpracovanosti jako odkaz mým nástupcům:

VAK ARCHIV – digitalizace PD, vodohospodářských rozhodnutí 
VAK MaPE – nasazení síťové verze, vše připraveno jen oprášit a spustit… 
VAK Mobilní GIS – lepší operativnost v přístupu do GIS mimo kancelář
VAK STAVBY – elektronický archiv stavby od plánu po realizaci, základ již je nastaven VAK Rozhodnutí – elektronický archiv Datovek a došlé 
pošty – pro potřeby techniků střediska TP a  ved. střediska GIS
VAK GIS/ZIS -  ze strany GIS data nastavena na propojení se ZIS. 

Ale hlavně Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, pevné nervy, rodinnou a pracovní pohodu nejen do roku 2019, ale i do dalších let.

Bohumil Alexa
vedoucí ÚTP a GIS
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VODA VE VŠECH PÁDECH
Krátká zamyšlení na téma voda
7. Pád: S VODOU

S  VODOU vše začíná i  končí…Když jsem 
psala minulý příspěvek do vánočního čísla  
a přála všem, aby v ty sváteční dny „nezů-
stali jen O VODĚ!“, netušila jsem, že zůstat 
o vodě by si ve dny okolo Silvestra přálo 
spousta obyvatel Bystřice p.  Hostýnem 
a  okolí! Kvůli poruše velkého přivaděče 
směrem na Bystřici se v  toto období bo-
hužel ocitlo několik tisíc lidí bez vody. Ono 
se řekne, že kdo by na Silvestra pil vodu, 
ale najednou si zase spousta lidí uvědo-
mila, jak vše souvisí s vodou – pití, vaře-
ní, mytí, hygiena a  zejména splachování 
WC. Taková zkušenost je dost nepříjemná.  
S  vodou bojovali zaměstnanci naší firmy 
bez ohledu na to, je-li svátek nebo ne.
Uplynulo další období a opět se ukázalo,  
že s  vodou musíme šetřit, příroda nám 
dává velkých suchem razantně znát, kdo 
je tady pánem a my lidé si musíme uvědo-
mit, že naše chování je potřeba změnit. To, 
že se vše vybetonovalo, kam oko dohléd-
ne, je jednoznačně špatně, voda se odvádí 
pryč, místo abychom si ji nechali prostě 
tady jednoduše zasáknout. A to na zahra-
dách, na travnatých plochách, tam, kde to 

je možné. Vybetonovaná města se v hor-
ku pěkně vaří. Při stavbách nových domů 
se již naštěstí i  v  rámci našich vyjádření 
(s podporou v zákoně) daří nutit jednotlivé 
stavebníky k  zasakovaní dešťových vod 
na pozemcích. Opatření v krajině k zadr-
žení vody jsou stále v začátcích – teď se 
s velkou slávou mluví o  tom, co a  jak by 
se mělo dělat a  „objevuje se Amerika“. 
Přitom si pamatuji, že tyto věci se navrho-
valy už před mnoha lety, ještě když jsem 
pracovala na okresním úřadě na ochraně 
přírody, a některé se už zrealizovaly. Po-
moc krajině měly mimo jiné tzv. územní 
systémy ekologické stability, které se 
tehdy začaly navrhovat a postupně zapra-
covávat do  územních plánů obcí. Mnohé  
z  nich se už také zrealizovaly, je vysa-
zena řada biokoridorů, vybudovaly se 
nejrůznější tůně a  vodní prvky v  krajině. 
Jako nejlepší řešení se mi jevilo zreali-
zovat dobře navržená opatření v  rámci 
komplexní pozemkové úpravy, nejrůznější 
průlehy, mokřady atd., které slouží k  za-
držení vody v  krajině. Některá opatření 
– např. obnovené meze ve svažité krajině 

se podařilo realizovat i  v  jiných souvis-
lostech. Bohužel však pilní zemědělci je 
svou činností už postupně zlikvidovali…
Snad letošní sucho rozsvítí v hlavách od-
povědných a přinutí je ke změně myšlení. 
Zejména zemědělci mají zásadní vliv, jak 
krajina vypadá. Pokud se budou využí-
vat nejrůznější agrotechnická opatření, 
vhodné osevní postupy, vybudují se prů-
lehy, meze a vodní plochy, je šance mnohé 
změnit. Kdo je suchem nejvíce postižen 
jsou sami zemědělci, tak snad si to ko-
nečně uvědomí.
Ale každý z nás má šanci přispět, už třeba 
jen tím, že se bude snažit alespoň pitnou 
vodou neplýtvat a  maximálně využívat 
dešťovou vodu.
Využití užitkové vody ve  větším měřít-
ku je zatím běh na dlouhou trať v našich 
podmínkách Zatím pořád s pitnou vodou 
splachujeme, mícháme beton, kropíme 
vozovky, atd. Bude líp, až se všichni nau-
číme správně hospodařit S VODOU!

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka



Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, akcionáři, zákazníci.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce.

Do nového roku 2019 Vám přejeme pevné zdraví, 
mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva


