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Úvodní slovo ředitele akciové společnosti
Vážení čtenáři,
 naše společnost se rozhodla s platností od roku 2012 vydávat nové periodikum 
„Vodník“ , které má za cíl seznamovat čtenáře se životem společnosti, jejím hospodaře-
ním, investicemi, plánovaným rozvojem, vztahem k životnímu prostředí, informovat o 
péči o odběratele, o spotřebě vody, její kvalitě, o jejím odkanalizování a čištění“. 
 ZPRAVODAJ bude vycházet čtyřikrát ročně tiskem a v elektronické podobě bude 
umístěn na našem interním webu „VAKPORTAL“.
 Vydáním prvního čísla Zpravodaje akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, které se Vám nyní dostává do rukou, začíná naší malé redakční radě nemalá sta-
rost. Jak se jim to podařilo, společně zhodnotíme za rok.
 V první řadě bych Vás chtěl seznámit s některými důležitými událostmi roku 2011, 
Tento rok byl dalším, již osmnáctým rokem naší akciové společnosti od jejího založení 
v roce 1993. Byl významný jak pro naši společnost, tak i pro vodní hospodářství. Využití 
Operačního programu životního prostředí ČR přineslo naší společnosti velmi významné 
evropské dotace pro rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod a v neposlední 
řadě i prostředky na rozšíření a intenzifikaci Úpravny vody v Kroměříži.  V uplynulém 
roce akciová společnost splnila valnou hromadou a představenstvem společnosti sta-
novené podnikatelské cíle, a to nejen v hlavních ukazatelích jako je zisk, ale i v kvalitě dodávané pitné vody, v množství odkanalizování a čištění 
odpadních vod a hlavně v kvalitě ve vztahu k zákazníkům. To vše při zachování společensky přijatelné ceny vodného a stočného. Společnost 
tím úspěšně navázala na dobré výsledky let minulých. Pokračovali jsme v nepřetržité a náročné práci naplňující naše základní poslání – výroba 
a dodávka pitné vody odběratelům a odvádění a čištění odpadních vod. Nebyl to rok jednoduchý vzhledem k úkolům, které jsme museli řešit. 
Byl ale také úspěšný vzhledem k dosaženým hospodářským výsledkům. 
 Dobrá spolupráce a vzájemná podpora s městy a obcemi patří k dlouhodobým prioritám našeho podnikání, a to nejen v těch případech, 
kde vlastníme vodohospodářskou infrastrukturu, ale i tam, kde ji na základě smluv o provozování provozujeme. Z  těchto důvodů se i v roce 
2012 budeme věnovat největší úsilí (vedle zajišťovaní celé řady dalších investic) přípravě a realizaci  intenzifikace centrálních čistíren odpadních 
vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel včetně odstraňování dusíku, celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství. Po uvedení 
zrekonstruované Čistírny odpadních vod v Hulíně jsme slavnostně otevřeli i nově rekonstruovanou  čistírnu odpadních vod v Chropyni, která 
splňuje náročné požadavky Evropské unie a nařízení vlády č. 229/2007 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a od-
padních vod. Její kapacita bude umožňovat i případné napojení pro obce Kyselovice a Žalkovice. Celkové náklady stavby dosáhly 74 mil. Kč 
včetně DPH.
 Třetí dotací, získanou z evropských fondů, je dotace na rekonstrukci Úpravny vody v Kroměříži, která je v provozu bezmála 30 let. Samotná 
rekonstrukce centrální úpravny vody na okrese Kroměříž s kapacitou 170 l/s bude stát 182 mil. Kč včetně DPH.  S největší pravděpodobností 
může být smlouva s dodavatelem podepsána v polovině měsíce června.
 Zásobování odběratelů pitnou vodou je plynulé, bez vážných poruch mimo zimní měsíce, kde jsme řešili až 10 poruch denně. 
 Kvalitě vody je soustavně věnována prioritní pozornost naší akreditované laboratoře. Nadále však dochází k mírnému snížení spotřeby pitné 
vody u ostatních odběratelů, tj.  průmyslu a zemědělství, což se nepříznivě projevuje na prodloužení zdržení vody ve vodovodním potrubí. To 
vede k větším nárokům na sledování kvality dodávané vody a odkanalizování potrubí tak, aby byly dodrženy všechny kvalitativní ukazatele pit-
né vody. Zvláštní péče je pak věnována odběratelům, kteří využívají své studny a vypouští znečištěnou vodu do naší kanalizace. V tomto úkolu 
budeme pokračovat i v následujícím roce. Službu v letošním roce doplníme zakoupením vlastního vozu s kamerovým systémem. Kamera bude 
obsahovat i satelit, který může z hlavní kanalizace odbočit do domovní přípojky a identifikovat případného černého dodavatele odpadní vody 
do naší kanalizace. Cena tohoto vozu dosáhne cca 5 mil. Kč.
 Také v oblasti odvádění a čištění odpadních vod dosahujeme dobrých výsledků. Vypouštěné odpadní vody do toků splňují všechny přede-
psané parametry. Velkou pozornost věnujeme rekonstrukcím a opravám stokové sítě. Financování probíhá z vlastních prostředků společnosti.
 Jsme klasickým přirozeným monopolem, který musí nést odpovědnost za to, že všechny systémy zásobování, odvádění a čistění vod musí 
fungovat i v mimořádných situacích. Je to velký závazek, z něhož vyplývá potřeba vysoce profesionálního přístupu členů představenstva, do-
zorčí rady, ale především i managementu a jejich zaměstnanců. 
 Na nové investice, které mají pro společnost velký význam vynaložíme v letošním roce 55 mil. Kč z vlastních prostředků. Rozhodující část 
investic bude směřovat do obnovy vodohospodářského majetku společnosti. Nejvýznamnější investicí roku 2012 bude představovat zejména 
rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v Kroměříži za 182 mil. Kč, přístavba vodojemu v Prusinovicích za 4,5 mil. Kč, vybudování kanalizace v obci 
Těšnovide a její napojení na ČOV Kroměříž za cenu 6 200 tis. Kč, kanalizační čerpací stanice v ulici Tlumačovská ve Kvasicích za cenu 1 400 tis. Kč 
apod.  
 Zlepšená kvalita v oblasti služeb pro naše zákazníky je patrná zejména v oblasti péče věnované trvalému jakostnímu standardu dodávané 
pitné vody a zabezpečování soustavné spolehlivosti její dodávky. Dále ve včasném odstraňování poruch a dodržení kvalitních parametrů při 
čištění odpadních vod. Společnost průběžně plní závazky vůči zaměstnancům i státu.
 Vážení zaměstnanci, uplynulý rok, ale i první čtyři měsíce letošního roku 2012 znovu potvrdilo, že pracovní kolektiv akciové společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž řízený managementem společnosti a podporovaný majoritním akcionářem, dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit 
splnění všech rozhodujících úkolů akciové společnosti na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování, čištění odpadních vod a získávání 
dotací z Evropských fondů v maximálních částkách. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolupráci Vám patří poděkování. 

Ing. Lejsal Ladislav
předseda představenstva a ředitel společnosti
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V Chropyni byla slavnostně otevřena nově rekonstruovaná čistírna 
odpadních vod

 Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. Slavnostním 
otevřením nově zrekonstruované čistírny odpadních vod 
byl dokončen rozsáhlý projekt na rekonstrukci a intenzi-
fikaci čistírny odpadních vod v Chropyni. Téměř tři roky 
připravovaná akce na zlepšení kvality vody v Malé Bečvě 
byla k 31. březnu 2012 dokončena a ve čtvrtek 3. května 
2012 slavnostně otevřena za přítomnosti významných 
hostů včele s hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanisla-
vem Mišákem. Jménem představenstva a vedení společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. přítomné hosty 
co nejsrdečněji přivítat předseda představenstva a ředitel 
společnosti Ing. Ladislav Lejsal, který zároveň přítomné 
hosty seznámil s přípravou a průběhem stavby. Součástí 
slavnostního otevření bylo i vystoupení folklorního soubo-
ru Malý Ječmínek Chropyně, národopisného souboru MKS 
Kojetín a hudby Hulíňané.
 Samotná stavba byla zahájena ve středu 24. listopadu 
2010 slavnostním poklepáním na základní kámen. Hlav-
ním cílem celého projektu bylo zlepšení kvality vypouš-

těných vod z čistírny odpadních vod, které má výrazný vliv na životní prostředí. Po zrekonstruované čistírně odpadních vod v Hulíně je to jíž 
druhá dotace z evropských fondů do okresu Kroměříž. Naše akciová společnost si k tomu za podpory akcionářů měst a obcí vytvořila všechny 
potřebné podklady. Získat peníze z evropských fondů přispěl i fakt, že naše společnost si zachovala díky městu Kroměříž, Morkovicím, obcím 
Dřínov, Zborovice a dalším obcím svoji vlastnickou strukturu a akcie zůstaly ve vlastnictví těchto měst a obcí. Společnost je vlastněna z 94,06% 
městy a obcemi. Tím jsme zároveň splnili i náročné podmínky pro získání dotací v maximálních částkách.
 Stávající čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu v roce 1972 a byla v majetku bývalého závodu Technoplast Chropyně. Měla 
malou hydraulickou a biologickou kapacitu, zastaralou koncepci čištění odpadních vod a zpracování kalu, špatný stavebně technický stav, 
jak v části stavební tak i technologické. Čistila komunální odpadní vody z bývalého areálu závodu Technoplast, města Chropyně a obce Zářičí. 
Pracovalo na ní až 13 zaměstnanců. Naše společnost se stala majitelem a provozovatelem čistírny odpadních vod v lednu 2007 a to odkoupe-
ním od firmy FATRA Napajedla. Příprava projektů pro rekonstrukci a intenzifikaci byla 
zahájena v roce 2008 a v únoru 2009 byla podána žádost o dotaci. V říjnu 2009 bylo 
naší žádosti  vyhověno a na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR 
přidělena dotace ve výši 47 718 705,- Kč z programu podpory Operačního programu 
životní prostředí EU a 2 806 982,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.  Zpra-
covatelem projektu byla firma POYRY environment a.s. Brno.  
 Představenstvo společnosti rozhodlo na základě otevřeného výběrového řízení, 
že vítězem na dodavatele stavby „ČOV Chropyně - rekonstrukce a intenzifikace “ je 
firma  CGM Czech a.s. Říčany za cenu 71.633.953,- Kč vč. DPH. Rozdíl finančních pro-
středků byl financován z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. 
 Stavba byla dokončena k 31. březnu 2012 bez vad a nedodělků. Dílo bylo finan-
cováno z peněz daňových poplatníků evropské unie ve prospěch životního prostře-
dí ČR, ale hlavně životního prostředí našeho regionu a hlavně města Chropyně, řeky 
Malé Bečvy a našich zákazníků. Akciová společnost plnila úlohu investora a konečné-
ho příjemce podpory. Podařilo se stoprocentně naplnit i námi stanovené cíle rekon-
strukce, tj. vysoká kvalita díla a udržení smluvní ceny bez výrazného navýšení. Obojí 
se podařilo naplnit. Cena díla byla vyšší o 340 tis. Kč. Kvalitu díla si dovolím ohodnotit 
jako nadstandardní. O tom se můžete přesvědčit vy sami při prohlídce čistírny odpad-
ních vod. 
 Nově zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Chropyni nyní splňuje náročné 
požadavky evropské unie a nařízení vlády č. 229/2007 o ukazatelích a hodnotách pří-
pustného znečištění povrchových a odpadních vod. Její kapacita umožňuje i případ-
né napojení pro obce Kyselovice a Žalkovice. Závěrem mně dovolte poděkovat do-
davatelům za trpělivost a bezchybnou spolupráci stavebnímu dozoru Ing. Chalupovi 
a svým kolegům Ing. Vedrovi, Ing. Jonášové, Ing. Mozolovi, panu Hrudíkovi, a všem 
zaměstnancům, že byli vždy nápomocni ke konečnému řešení díla. 
Mít čisté potoky, řeky je i do budoucna cílem představitelů akciové společnosti vodo-
vody a kanalizace Kroměříž,a.s

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti a předseda představenstva
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Den otevřených dveří
30.3.2012

 V pátek, dne 30.března 2012 od 12,00 do 17,00 hodin, v rámci Světového dne vody, proběhl ve společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. „Den otevřených dveří“.
 Pro návštěvníky byly zpřístupněny provozy - Úpravna vody Kroměříž, ČOV Kroměříž a ČOV Holešov, 
kde je čekala prohlídka s odborným výkladem. Odpovědní zaměstnanci byli připraveni odpovídat na do-
tazy, které se lišily hlavně podle věku návštěvníků.
Děti nejvíce zajímal tlakový vůz a také hlodavci, pohybující se v kanalizaci, dospělé hlavně technologie 
čištění odpadních vod. Někteří návštěvníci měli obdivuhodné technické znalosti, týkající se problematiky 
vody.
 Na Úpravnu vody v Kroměříži se dostavilo asi 25 zájemců, většinou lidé středního a staršího věku, kteří 
měli opravdový zájem o poznání technologie výroby a úpravy vody. Ing.Olšina, vedoucí laboratoří, všem 
zdůraznil, že Úpravnu vody v Kroměříži čeká během dvou let velká změna, a to její intenzifikace a rekon-
strukce.
 ČOV v Holešově navštívilo celkem 10 návštěvníků, z toho 6 dětí, které měly možnost v připraveném 
dětském koutku namalovat, co během prohlídky viděly. Za odměnu dostaly malý plyšový dáreček a slad-
kosti. Obrázky budou použity pro plánovaný kalendář naší společnosti pro rok 2013.
 Na ČOV v Kroměříži byla účast menší, odborná prohlídka s výkladem mistra byla ale umožněna všem 
návštěvníkům. 

 Tímto děkujeme všem návštěvníkům za projevený zájem jak o naši společnost, tak o nenahra-
ditelnou součást života, kterou voda jistě je. Poděkování patří také odpovědným zaměstnancům za 
ochotu, odborné vedení prohlídek a přípravu dětského koutku. V současné době vedení společnos-
ti plánuje další „DEN“, kdy budou dveře provozů otevřeny zájemcům z řad občanů i návštěvníkům 
školou povinných.

Bc.Jana Šustková
asistentka ředitele a výrobně technického náměstka
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Řádná valná hromada
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.

 Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. V úterý 24. dubna 2012 se konala v Muzeu Kroměřížska řádná valná hromada společnosti Vodovody 
a kanalizace Kroměříž,a.s., která uzavřela hospodářský rok 2011 se ziskem 13,880 milionů korun a výkonech dosahující 279 milionů korun. Valné 
hromady se zúčastnili jak akcionáři vlastníci akcie na jméno, tak akcionáři vlastnící akcie na majitele. Předseda představenstva Ing. Ladislav Lejsal 
seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2011. Rovněž předsedkyně dozorčí 
rady Ing. Blanka Šimůnková přednesla zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2011 včetně stanoviska k řádné 
účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.  Řádná valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011, rozdělení zisku společnosti za rok 
2011 v celkové výši 13 880 tis.Kč, včetně výplaty dividend v částce 3 115 tis. Kč. Výše dividendy na 1 akcii před zdaněním tedy činí 4,00 Kč. Dále 
valná hromada schválila auditora společnosti pro účetní období roku 2012 a  mzdu řediteli společnosti. Jediný bod programu, který nebyl řád-
nou valnou hromadou schválen bylo pověření představenstva a.s. ke zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady do majetku 
společnosti. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů společnosti. Pro další rok tedy nebude možné, aby města 
a obce vkládali nepeněžité vklady do majetku společnosti. Dále byli všichni přítomní akcionáři byli seznámeni s hospodařením společnosti v 
uplynulém období a rovněž jim byly zodpovězeny všechny jejich dotazy týkající se programu řádné valné hromady. 

 Závěrem předseda představenstva poděkoval jménem představenstva společnosti všem akcionářům za účast na valné hromadě, členům 
statutárních orgánů, ale i všem spolupracovníkům a zaměstnancům, za jejich úsilí, iniciativu a zodpovědnost, se kterou přistupovali k nelehkým 
úkolům a podíleli se tak na dosažení příznivých výsledků společnosti za rok 2011 a pomohli tak budovat perspektivní  vodárenskou společnost.

Ing. Marie Jonášová
ekonomická náměstkyně 
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Luhačovice 2012
Rehabilitační pobyt  zaměstnanců v Luhačovicích
 Tak jako již mnoho let  se  i v letošním roce  zúčastnilo 42 našich zaměstnanců rehabilitačního 
pobytu v lázních Luhačovice v lázeňském domě Perštýn a Petřín.  Během zimy proběhla rekonstrukce 
lázeňského domu Perštýn, tak že ubytování bylo na velmi dobré úrovni. Jednotlivé procedury přispěly 
ke zlepšení zdravotního stavu pracovníků a všichni zúčastnění jistě načerpali mnoho nových sil.  Perso-
nál lázní se vzorně staral, a to jak o lázeňskou péči, tak i o stravování. Jelikož naše firma je jedna z mála, 
která tyto rehabilitační pobyty svým zaměstnancům umožňuje, chtěla bych jménem zúčastněných za-
městnanců poděkovat vedení společnosti za to, že se vzorně stará o zdraví svých podřízených.

Ing. Marie Jonášová
Ekonomická náměstkyně

Luhačovice 2012
 Jak zhodnotit letošní rehabilitační pobyt v Luhačovicích? Jedním slovem velice kladně! Zejména 
po stránce kvalitního ubytování v nově zrekonstruované vile Pernštýn, včetně úklidových prací a poko-
jového servisu. Pokud můžeme mluvit za osazenstvo pokoje č.34 a 31 (Šidla-Uruba, Kolařík-Ondráček), 
kteří byli ubytovaní ve vile Petřín, bylo ubytováni na 1*. Co se týká stravování, to musíme zhodnotit ve-
lice pozitivně. Velký výběr jídel, dostatečné porce včetně výborného ochucení. Nesmíme zapomenout 
na velmi příjemnou a pohotovou obsluhu při podávání jídel.
Pohodový a příjemný ráz pobytu samozřejmě dodaly samotné procedury, kdy jejich počet 12 byl do-
stačující a na zrelaxování těla i ducha blahodárný. I rehabilitační personál byl vstřícný a ochotný a je 
vidět, že jejich práce je zároveň koníčkem (zvláště u některých těl a jejich partií*). Jako příklad bych 
uvedl relaxace v bazénu prokládaná whirpoolem a parní saunou, následně okořeněná rašelinovým zá-
balem a zakončená  masáží zad, nemá absolutně žádnou chybu. Pokud dodáte jako třešničku na dortu 
sklenku plzeňského piva je den absolutně dokonalý. Tímto bychom chtěli celému vedení společnosti 
vyseknout poklonu za umožnění tohoto rehabilitačního pobytu.
Celkový dojem tedy musíme hodnotit velice pozitivně a je jen velká škoda, že se najdou i tací, kteří se 
takové výjimečné akce nezúčastní.

Autoři: Jan Uruba, Luděk Kolařík, Radek Šidla
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Přátelské posezení s bývalými zaměstnanci
 V pátek 11.5.2012 se uskutečnilo „Přátelské setkání pro bývalé zaměstnance naší společnosti“.
Naši důchodci se na tuto - již tradiční akci, každý rok velmi těší, je to znát i z jejich velké účasti v celkovém počtu 64 bývalých zaměstnanců. Ra-
dost z pozvání na tuto akci byla poznat už při osobním nebo telefonickém potvrzování účasti. Při příchodu dostal každý z pozvaných dáreček, 
zapsal se do prezenční listiny a usadil se na místo.
 Po úvodním proslovu pana ředitele, ve kterém zrekapituloval vše, co se od posledního setkání ve společnosti událo a po představení zná-
mých i nových tváří z řad zaměstnanců, proběhlo blahopřání těm, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší své životní jubileum.
Po pozdním obědě následovala volná zábava, při které se zavzpomínalo na „staré časy“ a vzpomínka patřila i těm, kteří na takové setkání už 
nikdy nepřijdou.
 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je jednou z mála společností, která tuto tradici stále dodržuje  a bývalí zaměstnanci jsou za to velmi 
vděčni.  Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu setkání.    
 

Bc. Jana Šustková
 asistentka ředitele a výrobně technického náměstka
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Nové tváře ve VAKu

 V této rubrice Vám budeme představovat nové tváře společnosti. Smyslem je seznámit stávající zaměstnance 
s novým „přírůstkem“ do naší společnosti a prostřednictvím několika otázek přiblížit jeho pracovní minulost, zku-
šenosti a zájmy.

Dne 2.dubna 2012 nastoupil na pozici „technický pracovník útvaru TPÚ a GIS“ pan Pavel Vaculík.  
•	 Proč jste se hlásil do společnosti Vak Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv.“rozkoukání“ společ-
nost udělala dojem?
Společnost VaK Kroměříž, a.s.  je stabilní firma s kvalitní základnou na všech úrovních – personální, strojního a 
technologického vybavení, materiálního zabezpečení s daným okruhem činnosti a působnosti. Tento okruh čin-
nosti je mi docela blízký, protože jsem doposud působil jako stavební technik u firem zaměřených na výstavbu a 
rekonstrukce vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. Dalším pozitivním faktorem pro mne byla dostup-
nost – bydlím v Hulíně. Mé prvotní  dojmy  jsou určitě kladné, prozatím jsem se vždy setkal s pozitivním přístupem 
a vstřícnými reakcemi, obědy jsou chutné, ceny v kantýně lidové.   
                                                                               
•	 Kde jste v minulosti profesně působil? Jak dlouho jste tam pracoval a na jaké pozici.
Dříve jsem pracoval u firem Pozemní stavby Zlín, VHS plus Veselí nad Moravou a Insta Olomouc, většinou na pozici 
mistr stavby s působností především v Moravském regionu.   

•	 Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
Mezi to, co je v zaměstnání nejdůležitější, bych určitě zařadil pozitivní vztahy v kolektivu,  dobré  pracovních pod-
mínky,  motivaci  a také - jak praví jedno rčení – „Co na srdci, to na jazyku“. 
                                           
•	 Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní úspěch, kterým se můžete pochlubit?
Ke svým profesním  úspěchům  bych mohl například uvést spoluúčast na stavbě kanalizace ul. Nejedlého  v Brně, 
kde se jednalo o rekonstrukci 960bm. stoky  od DN 600 – DN 1000mm v hloubkách až 5,5 m s permanentním  
přečerpáváním  a  lokálními odstřely  skalnatého podloží,  anebo  sanace vodního toku Vláry v Sidonii, kde si řeka, 
v létě s průměrnou výškou hladiny okolo 30 cm, hlavně na jaře při povodních již začala ukusovat  ze zahrádek míst-
ních obyvatel  a nás tam čekalo přemístění  několika tisíc kubíků  štěrků a lomového kamene.  Po roce od výstavby 
byla řeka plná ryb, včetně pstruhů a na březích hnízdil rybařík.

•	 Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zájmy…čemu se věnujete po práci atd…
Co se týče mé osoby, jsem ženatý, manželka se jmenuje Pavla, mám dvě děti -  dcera  Kateřina 17 let, syn Jiří 13 let. 
Po práci relaxuji na zahrádce, na kole, anebo u knížky. Někdy zajdu na bowling a výjimečně i na rockový koncert. 
Taky samozřejmě fandit synovi na fotbal.  

Další novou tváří naší společnosti je pan Ivo Poledňák, který nastoupil dne 23.dubna 2012 na pozici „pro-
vozní montér vodovodů, středisko vodovody Kroměříž“. I jemu jsme položili otázky, které nám poodhalí 
více o jeho osobě.  
•	 Proč jste se hlásil do společnosti Vak Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv.“rozkoukání“ společ-
nost udělala dojem?
Do společnosti VaK Kroměříž, a.s. jsem se přihlásil z důvodu finančních problémů mého bývalého zaměstnavatele.  
Společnost VaK, a.s. na mě udělala dobrý dojem.
                                                                           
•	 Kde jste v minulosti profesně působil? Jak dlouho jste tam pracoval a na jaké pozici.
Po vyučení jsem pracoval v STS Kroměříž jako zámečník, a to po dobu 5-ti let. Poté jsem nastoupil ke stavební 
firmě jako strojník, kde jsem působil 10 let. Před nástupem do VaKu, a.s. jsem 5 let pracoval v dopravní firmě.   

•	 Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
Stabilita společnosti a dobrý kolektiv. 
                                           
•	 Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zájmy…čemu se věnujete po práci atd…
Jsem ženatý, mám dva syny, se kterými trávím volný čas, hlavně na fotbalovém hřišti. V zimě se s rodinou věnuje-
me sjezdovému lyžování a v létě turistice.  

Bc.Jana Šustková
asistentka ředitele a výrobně technického náměstka
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Společenská kronika

Životní výročí v období  1-5/2012

Leden

Zelenka David   40 let
Vrba Miroslav   45 let
Netopil Jiří   50 let
Odložilíková Marie   55 let
Sedlář Eduard   55 let

Únor

Miklík Ladislav   30 let
Vaculíková Kateřina  35 let
Vybíral Miroslav   40 let
Ondráček Miroslav   45 let
Ing. Jonášová Marie  50 let
Pilíšek Karel   55 let

Březen

Roman Tomáš   25 let
Matouš Josef   55 let
Mozolová Bronislava  50 let
Kroutilíková Jana   50 let

Květen

Veselý Lubomír   40 let
Hrabal Bedřich   45 let
Stratil Otakar   55 let  
Masný Zdeněk   55 let  

Všem oslavencům přejeme hlavně zdraví, osobní spoko-
jenost a pracovní úspěchy.

Redakční rada zpravodaje

Marie Jonášová

10



11

Novinky z rekreačního zařízení RUSAVA – jaro 2012

 Útok letošní zimy se nevyhnul ani našim rekreačním chatám na Rusavě. Počátkem ledna byla nahlášena havárie vodoinstalace na chatě 
č.207, která byla způsobena právě vysokými mrazy. Provoz byl omezen necelé 2 měsíce až do povolení mrazivých teplot a celkové opravy, kte-
rou provedla firma INTOP Josef Kocfelda z Rusavy.

 Další opravou, která na chatách proběhla, byla výměna posuvných skříňových dveří. Vzhledem ke špatnému stavu a nefunkčnosti těchto 
dveří, byla oprava schválena a realizována počátkem měsíce dubna 2012. Tímto děkuji společnosti Libor Bílek – Truhlářství z Brusného za velmi 
dobrou spolupráci. Výsledek je možné posoudit z přiložené fotodokumentace nebo přímo na místě.

 Zatím poslední investicí do rekreačního zařízení byly nedávno nainstalované okenní žaluzie, které jistě zpříjemní pobyt každému z ubyto-
vaných. Dodávku a instalaci provedla společnost Stavofloor spol.s r.o. z Kroměříže, která zde v loňském roce instalovala nová plastová okna. Za 
realizaci a celkovou organizaci děkuji p.Kutějovi.   

Všem zaměstnancům a zájemcům přeji příjemný pobyt na Rusavě.
Bc. Jana Šustková

asistentka ředitele a výrobně technického náměstka 

původní stav aktuální stav
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VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011
 Dne 11. dubna 2012 se v zasedací místnosti VRV a.s. Praha uskutečnilo jednání hodnotící komise soutěže „Vodohospodářská stavba roku 
2011“. Jednání se zúčastnili tito členové komise:

Ing. Miloslava Melounová    Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
Ing. Hana Randová     Ing. Radek Maděřič
Ing. Vladimír Skácel     Doc. Ing. Iva Čiháková
Ing. Miroslav Vostrý     Ing. Jan Plechatý (za sekretariát SVH ČR)
Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA   

Hodnotící komise vyhodnotila následující stavbu k ocenění: 

KATEGORIE I
stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod

Podkategorie: nad 50 mil. Kč

ČOV Hulín - rekonstrukce a intenzifikace

Navrhovatelé:
Investor:   Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Projektant: Pöyry Environment a.s.
Zhotovitel stavby:  IMOS Group s.r.o. (stavební část)
        KUNST, spol.s.r.o. (technologická část)
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V každém ročním období nezapomínejte na pitný režim,   
nejvhodnější je i naše čerstvá voda z vašeho kohoutku

Proč se má pít pravidelně?
Náš organismus obsahuje ze 60% vodu. Naše tělo vyloučí každý den 2,5l vody denně. Potraviny (mléko, ovoce, zelenina, maso, …) nám dodají 
asi 1l vody denně, proto je potřeba alespoň 1,5l vody denně vypít, abychom tekutiny doplnili. V létě a při námaze ještě více.

Příznaky dehydratace
Kdy dehydratace našeho organismu dosáhne 1%, spustí se v našem těle obranný mechanismus-dostaneme žízeň. Důsledky dehydratace se 
mění podle věku, ale může výrazně ovlivnit zdraví člověka.
Nedostatek tekutin způsobuje:
- vyšší únavu
- poruchy ledvin
- bolesti hlavy, kloubů atd.
Předpokládá se, že řada civilizačních chorob je buď prvním příznakem nebo následkem trvalého nedostatku tekutin. Důležité je pít v průběhu 
celého dne, abychom stále doplňovali zásoby vody a minerálů.

Zvláštnosti pitného režimu
- Pro „zdravou“ hydrataci není důležitý jen příjem tekutin a jejich složení, ale i složení stravy.
- Je nutné pít v průběhu celého dne, a to již od rána (šálek čaje či kávy nestačí uhradit noční ztráty vody). Člověk není velbloud, aby se napil  
 jednou denně do zásoby. Je potřeba regulovat spotřebu tekutin podle aktuální zátěže a potřeby.
- Nejvhodnější tekutiny pro horké počasí jsou čistá voda nebo nakyslé či nahořklé nápoje. Sladké a přechlazené nápoje zvyšují pocit žízně. 
Pitná voda z našeho vodovodu odpovídá všem požadavkům na pitnou vodu a je zcela bezpečná.

Vhodné nápoje pro pitný režim
Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté vody – čerstvá voda z veřejného vodovodu či kontrolo-
vané studně, balená kojenecká, pramenitá a slabě mineralizovaná přírodní minerální voda bez oxidu uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez 
omezení množství úměrně k potřebám organismu. K vhodným nápojům patří též vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc 
silné čaje (vhodné jsou zvláště zelené) nebo nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje, pokud nejde o cílenou léčbu, by se měly pít raději slabé a je 
vhodné je střídat.

Nevhodné nápoje pro pitný režim
Mléko a kakao jsou spíše tekutou výživou než nápojem a jejich vypité množství by se nemělo počítat do potřebného denního objemu tekutin. 
Dále káva a alkoholické nápoje nejsou součástí pitného režimu. Nevhodné jsou sladké nápoje. Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit žízně  
a překyseluje organismus. K stálému pití se také nedoporučují silně mineralizované vody.

Děti a pitný režim
Děti školního věku by měly denně přijmout 1,5-2,5 litry tekutin. Při zvýšené tělesné námaze a v horku by měl být příjem tekutin úměrně vyšší. 
Tekutiny děti přijímají nejen ve formě nápojů, ale i ve formě polévek, ovoce, zeleniny a mléka.
Vhodnými nápoji pro děti jsou čistá voda, slabě minerální vody, ovocné a bylinné čaje a ovocné šťávy, nejlépe 100% a ředěné v poměru 1:1  
s vodou. Zcela nevhodné jsou nápoje kolového typu kvůli vysokému obsahu cukru a kofeinu. Zásadou správného pitného režimu je opět rozlo-
žení tekutin rovnoměrně do celého dne.
Voda tvoří kolem 75% hmotnosti novorozence. Tento podíl se postupně s růstem dítěte snižuje. Proto denní spotřeba vody miminka přesahuje 
spotřebu jednoletého dítěte. Dehydratace může být pro novorozence nebo malé dítě velmi rychle smrtelná!
Malé děti neumí včas vyjádřit, že potřebují pít. Uvědomíme-li si, že jejich potřeba vody je 2x až 3x větší než u dospělého člověka, musíme dávat 
velký pozor na jejich pravidelné pití.

Voda a starší lidé
Voda je pro život člověka důležitá v každém věku, ale čím více stárneme, tím méně vody naše tělo obsahuje. Tělo starého člověka obsahuje už 
jen 55% vody. A protože se s přibývajícím věkem snižuje cit pro žízeň, měli bychom pravidelnému přísunu tekutin věnovat o to větší pozornost.

Pravidla potravinové hygieny
 Pro konzumaci vody
- Před pitím, zejména ráno nebo po návratu z práce nebo víkendu, nechávejte vodu po dobu půl minuty odtéci.
- Takto „spotřebované“ množství vody odpovídá pouze jednomu spláchnutí toalety a Vy budete mít jistotu, že voda, kterou konzumujete, je  
 čerstvá.
- Na vaření nepoužívejte teplou vodu z kohoutku.

 Pro skladování vody
- Vodu uchovávejte v chladničce a pravidelně vyměňujte led do nápojů.
- Používejte pouze čisté nádoby a spotřebovávejte vodu do 24h.
- Ochraňujte vodu před prachem a zápachy.
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- Vodu doporučujeme uchovávat mimo přístup vzduchu a světla, proto používejte uzavíratelné láhve nebo překryjte nádobu fólií a nevysta 
 vujte vodu slunci.

Proč pít vodu z kohoutku?

- Je zdravá, obsahuje přirozené vyvážené látky
- Podléhá přísné kontrole. Ročně každá vodárenská společnost odebere několik tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz. Voda  
 z kohoutkuvždy splňuje limity dané vyhláškou MZe ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění. Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů kvality vody,  
 některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce 
 pitné vody, včetně kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů.
- Neobsahuje bakterie a jiné škodlivé látky.
- Voda z kohoutku zcela vyhovuje evropským standardům a její kvalita se podle celostátní databáze kvality pitné vody (kam se dostávají 
 výsledky všech ze zákona provedených rozborů pitné vody v ČR) zlepšuje. Výsledky naleznete na sss.szu.cz/tema/zivotniprostredi/monito 
 ring-pitne-vody.
- Víte, co pijete – vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah parametrů kvality vody z kohoutku, výsledky rozborů najdete na  
 internetových stránkách společností, v zákaznický centrech či v informačních materiálech.
- Je levná – 1 litr vody z kohoutku stojí v průměru 0,06 Kč. Za 10 Kč, což je zhruba cena za 1,5litrovou láhev pitné vody, si můžete natočit 166  
 litrů čerstvé vody z kohoutku.
- Je vždy čerstvá u Vás doma – optimálně „uskladněná“ v chladu a temnu ve vodovodním potrubí.
- Šetří životní prostředí odpadá přeprava kamiony, potřeba skladování a likvidace neekologického odpadu – plastů.
- Šetří vaše zdraví – nemusíte nosit těžké balíky balené vody, ročně čtyřčlenná rodina nanosí domů přes tunu lahví vody.
- Chcete perlivou? Kupte si domácí výrobník sodovky a můžete si udělat i domácí limonádu. 

Výborná kvalita naší vody z vodovodní sítě
 Že je dodržování pitného režimu pro nás důležité, to už víme. Ruku v ruce s tímto faktem se stává samozřejmostí kupování balených pitných 
vod. Ale jsou regiony, kde je paradoxem, že lidé kupují množství balených stolních vod a přitom jim z kohoutku teče voda kvalitnější a mnoho-
násobně levnější. Jak je tomu u nás?

 Voda dodávaná společností Vodovody a kanalizace Kroměříž a. s. splňuje parametry pro balené stolní vody. Pochází totiž z kvalitních pra-
menišť podzemních vod. V řadě lokalit voda dodávaná společností VaK Kroměříž a. s. dokonce splňuje přísné parametry i kojenecké vody! 
Kojenecká voda může  obsahovat maximálně 15 mg dusičnanů  na litr vody. Tento požadavek splňuje nejen voda, která teče  z vodovodní sítě v 
Kroměříži, ale i voda dodávaná do většiny okolních obcí. Například v oblasti Morkovska je tento údaj dokonce pod hodnotou pouhých 5 mg na 
litr!

 Pokud voda stojí několik měsíců v plastové láhvi, může v ní dojít působením řady vlivů i k pomnožení nežádoucích mikroorganismů a tím i 
k překročení požadovaných mikrobiologických ukazatelů.  

 To nehrozí vodě z kohoutku, protože je plynule odebírána. Pořád teče nová, nemá čas změnit svoji kvalitu od výstupní kontroly. Také není 
sycená jako některé balené vody, takže nenarušuje zažívání organismu. 

 A jak víme, ve vodovodní síti našeho okresu se jedná spíše o vodu tvrdou. Ta je pro náš organismus vhodnější než voda měkká. Tvrdá voda 
není naopak nejpříznivější pro pračky, myčky, konvice na vaření apod. (kvůli usazování vodního kamene). Lidskému zdraví však prospívá. 

 Kvalita vody je průběžně sledována akreditovanou laboratoří VaK Kroměříž a.s. (mimochodem ta provádí i rozbory vod např. ze studní pro 
občany). 

 Občas se může vyskytnout problém,  že voda natočená z kohoutku  má bílou barvu.  Nemusí vás to znepokojit. „Není to způsobeno předáv-
kováním chlóru, jak se  někteří lidé domnívají.  Příčinou bílého zákalu je vzduch, rozpuštěný nebo rozptýlený ve vodě v podobě mikroskopických 
bublinek, který se za atmosférického tlaku v otevřené sklenici začne z vody pomalu uvolňovat. Po chvilce vzduch vyprchá a voda je opět čirá,“ 
vysvětluje tento jev vedoucí laboratoře VaK ing. Vladislav Olšina. 

 Až příště budete chtít do zásoby kupovat balené stolní vody, uvědomte si rovněž, kolika dalšími plastovými láhvemi pak „vylepšíte“ skládky 
odpadu a tím i naše životní prostředí. A zbytečně. Stačí přece otočit vodovodním kohoutkem…

Ing. Vladislav Olšina.
vedoucí laboratoří pitných a odpadních vod



15

Základní údaje o akciové společnosti
Obchodní jméno : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo : Kroměříž, Kojetínská 3666, 767 11
IČO : 49451871  DIČ : CZ49451871
Telefon : 573 517 111
e.mail : vak.km@vak-km.cz
www : www.vak-km.cz

Představenstvo společnosti

Šindler Marek, MUDr. Číhalová Jarmila, Mgr. Hebnarová Daniela, Ing. Lejsal Ladislav, Mgr. Malý Miloš, Mgr. Horák Pavel, MVDr. Chvátal Karel

Dozorčí rada společnosti

Ing. Mozola Tomáš, Štěpánek Miroslav, Ing.Šimůnková Blanka, Holík Karel, Sedlář Eduard, RSDr.Křemeček Vladimír (není na fotografii)
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POOHLÉDNUTÍ….
 Na poslední straně našeho zpravoda-
je bych se ráda vrátila k určitě nezapome-
nutelné oslavě narozenin Ing. Marušky 
Jonášové a představila divadelní spolek 
společnosti, který jsme pojmenovali „POD-
-VODNÍK“. Tento spolek vznikl právě u 
příležitosti životního jubilea Marušky. Po 
náročném zjišťování informací a střípků z 
jejího života, jsme za pomoci kolegů a i ro-
dinných příslušníků sestavili její životopis, 
který „herci“ našeho spolku vtipnou a uvol-
něnou formou zahráli na již zmíněné oslavě.  
Pohádku „O Marušce“ napsal Miloš Vyslou-
žil, hlavní roli si zahrál Ing. Lumír Škvarlo a 
další členové divadelního spolku se posta-
rali o netradiční pojetí se závěrečným po-
kleknutím s kytičkou a přáním k životnímu 
jubileu.

Bc. Jana Šustková
asistentka ředitele a výrobně technického 

náměstka


