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Vážení zaměstnanci,
přeji Vám za představenstvo, dozorčí radu a vedení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž příjemné prožití vánočních svátků, 
spoustu dárků a rodinné pohody. Do nového roku 2013 pak přeji mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. A nezapomeňte do něj vykročit tou správnou 
nohou. 

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

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

Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s. vychází v Kroměříži 4x ročně.
Registrováno pod ev. č. MK ČR E 20828, přiděleným 
Ministerstvem kultury ČR.
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 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
pokračují již šestý měsíc v realizaci rozsáhlé-
ho projektu na rekonstrukci a rozšíření úprav-
ny vody v aglomeraci Kroměříž. Jedná se  
o úpravnu vody, která zásobuje pitnou vodou 
celý okres Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy 
cca 100 000 obyvatel. Rekonstrukce probí-
há za plného provozu. Modernizace zařízení 
si vyžádá téměř 182 milionů korun vč. DPH  
a včetně rezervy. Z toho ve výši 106 536 232,- 
Kč z programu podpory Operačního progra-
mu životní prostředí EU a 6 266 837,- Kč ze 
Státního fondu životního prostředí ČR. Roz-
díl finančních prostředků bude financován  
z rozpočtu společnosti Vodovody a kanali-
zace Kroměříž, a.s Stavbu provádí sdružení 
firem IMOS group Zlín s.r.o., a ARKO TECH-
NOLOGY, a.s. Brno. Stavební a technologické 
práce by měly skončit podle harmonogramu  
v listopadu 2013, řekl dnes ředitel společnosti 
a předseda představenstva Ing. Ladislav Lej-
sal. V současné době, kromě různých staveb-
ních prací, byla provedena instalace  nerezo-

vého drenážního systému TRITON na filtrech 
č. 1, 2 od firmy Johnson Sreens z Francie. 
 Filtr číslo jedna byl instalován pod  
přímou supervizí vedoucího servisního týmu 
fy Johnson Screens p. Jean-Pierre Boutet za 
přítomnosti p. Pierre Lopez. Filtr číslo dvě byl 
instalován jíž českou firmou KUNST Hranice. 
Na obou filtrech byl na závěr instalace prove-
den bublinkový test za přítomnosti manage-
mentu investora společnosti VaK Kroměříž, 
realizátora firmy KUNST, spol. s.r.o. Hranice, 
IMOSu group. Zlín s.r.o., ARKO TECHNOLO-
GY, a.s. Brno a dalších českých a slovenských  
vodárenských společností. U testu na druhém 
filtru byla přítomna projektová manažerka 
Státního fondu životního prostředí ČR RNDr. 
Radka Fürychová. Bublinkové testy prokázaly 
mimo jiné těsnost osazení středových distri-
bučních desek v drážce centrálního kanálu, 
dále vodorovné a těsné uložení drenážních 
segmentů Triton na distributorech a stej-
noměrnou průtočnost drenážních segmen-
tů pro celé ploše filtru. Systém TRITON bez  

mezidna nabízí komplexní řešení všech pro-
blémů, které se u filtrů pro úpravu vody mohou  
vyskytnout. Veškerý materiál je vyrobený  
z nerez oceli. Tím je zajištěna lepší odolnost 
proti korozi, mechanická pevnost a delší  
životnost drenážního systému. Volba to-
hoto technologického filtračního zařízení, 
které je použito podruhé v České republice,  
nebyla lehká. Její prosazení přes poradce 
SFŽP ČR neslo celou řadu připomínek a kon-
trol. Museli jsme, jako jednu z podmínek při-
znání dotace, zdůvodnit navrženou techno-
logii provzdušňování vody po filtraci včetně 
řešení eliminace kontaminace filtrátu. Pod-
mínku jsme obhájili.    
 Jedná se o dokončení pouze části 
technického zařízení nutné k výrobě pitné 
vody. Rekonstrukce v této etapě probíhá na  
„polovině“ technologického zařízení. Ve 
druhé části upravujeme původní techno-
logií pitnou vodu a dodáváme do sítě a to 
bez omezení a výpadků. Na stavbě pracuje  
denně celkem 48 pracovníků.  Zároveň probí-
há instalace  nové technologie v úpravě vody, 
a to je ozonizace. Použití ozónu v technologii 
úpravy pitné vody je významným zkvalitně-
ním technologické linky. 
 Hlavním cílem rekonstrukce je pak sní-
žení provozních nákladů na provozování 
úpravny vody, automatizace provozu, vyšší 
zabezpečení a spolehlivost v dodávce vody  
a její kvalitě. Kvalita dodávané pitné vody 
bude po rekonstrukci vyšší a stabilnější. 

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti a předseda představenstva

V Kroměříži pokračuje rekonstrukce úpravny vody

 Další akcí většího rozsahu bylo vyčištění 
části kanalizačního sběrače na Švabinského 
nábřeží v Kroměříži. Vzhledem k tomu, že 
naše společnost nevlastní techniku, jež by 
byla schopna toto udělat opravdu důkladně, 

pozvali jsme si firmu Sezako, která vyhrála 
námi vyhlášenou soutěž o zakázku na vyčiš-
tění 440 m kanalizace o světlosti 1800 mm  
a která potřebnou technikou disponuje. Vše 
vypuklo 19.11. 2012, kdy na nádvoří ústředí 

naší společnosti dorazil mo-
numentální stroj a čištění 
mohlo zvesela začít. Neobe-
šlo se to bez drobných pro-
blémů a to hlavně proto, že 
některé šachty se nacházely 
na soukromých pozemcích, 
takže jsme se nevyhnuli nahá-
nění jejich majitelů, kteří taky 
nebyli pořád doma a nečekali 
s šálkem kávy a talířkem suše-
nek, až za nimi přijdeme. Ale 
naštěstí se nám je nakonec 
zastihnout podařilo a ti byli 

opravdu rozumní, že byť nejásali, čemuž se 
nedivím,  vyšli nám vstříc a pustili nás na svůj 
pozemek, za což jim patří velké poděkování, 
protože bez jejich svolení by se z malé kom-
plikace stala velká. Značnou měrou nám také 
pomohli na ČOV Kroměříž, kde nám umožnili 
uložit odsáté písky a že jich nebylo málo. Za 
odměnu jsme jim pořádně zaneřádily přítok, 
aby z toho taky měli nějaký ten užitek.
 Musím konstatovat, že firma Sezako  
vyhrála soutěž skutečně právem a její pra-
covníci, z jejichž přístupu by si mnozí nejen 
naši zaměstnanci mohli vzít příklad, odvedli 
dobrou práci a já osobně jsem mnohdy nevy-
cházel z údivu, až do jakých míst se s kolosem, 
jakým jejich čistící vůz byl, dokázali dostat.
 

Martin Břeň
mistr

Vyčištění kanalizačního sběrače na Švabinského nábřeží
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 Od ukončení rozsáhlé rekonstrukce  
a modernizace ČOV Kroměříž v letech 2001 
až 2003 a uvedení čistírny do zkušebního 
provozu v roce 2004 uplynulo již bezmála  
9 let. Je skutečností, že některá klíčová strojní 
a technologická zařízení se blíží ke konci své 
životnosti a je proto nutno provádět rozsáh-
lejší opravy nebo výměnu stávajícího zařízení 
za nové. Problémové jsou zvláště opravy za-
řízení, které se nachází pod vodní hladinou 
jednotlivých nádrží, protože je nutno tyto 
nádrže nejdříve vyčerpat, vyčistit a posléze 
přistoupit k vyhodnocení a provedení vlast-
ní opravy.  Na měsíc srpen a září 2012 byly 
naplánovány opravy stíracího zařízení dosa-
zovacích nádrží č. 1 a č. 3, které byly prová-
děny pracovníky údržby ČOV Kroměříž. Byly 

demontovány stírací lišty, oprava závěsů zaří-
zení, seřízení a uvedení do provozu. Tyto prá-
ce byly prováděny po odstavení jednotlivých 
nádrží a opravy se podařilo zdárně dokončit  
v plánovaných termínech, aniž by byl naru-
šen čistící proces.
 Nejnáročnější úkolem tohoto roku však 
bylo provedení výměny provzdušňovacích 
elementů v aktivačních nádržích 1 a 2. V roce 
2011 byla za pomoci potápěčů vyzvednuta 
nad hladinu část zařízení a na základě odbor-
ného posouzení výrobcem bylo rozhodnuto 
o zařazení výměny všech elementů  do plánu 
TOO na rok 2012  Po provedení výběrového 
řízení byla uzavřena smlouva se společností 
FORTEX  na výměnu 1500 ks aeračních ele-
mentů v nitrifikačních částech biologické ak-
tivace obou linek v celkové  ceně 1 257 000 Kč.  
Práce na výměně byly zahájeny 10. 10. 2012.  
K tomuto datu musela být připravena 1 linka 
k provedení předmětu díla. Dle smlouvy jsme 
museli provést vyčerpání celého objemu ak-
tivační směsi, což je asi 10 000 m3 a násled-
né vyčistění od kalového sedimentu tak, aby 
pracovníci společnosti FORTEX mohli zahájit 
práce. Celá akce přípravy byla velmi nároč-
ná jak po stránce organizační tak technické.  
Mohu konstatovat, že za spolupráce všech 

středisek provozu odpadních vod a pracov-
ního nasazení zúčastněných zaměstnanců 
se nám podařilo provést přípravu včas dle 
závazků plynoucích ze smlouvy.  Po výměně 
elementů v nádrži č. 1. a po provedení  zkouš-
ky těsnosti byla nádrž naplněna a zapracová-
na. Po 14 dnech byla obdobným způsobem 
provedena příprava a výměna elementů  
v nádržích č. 2. 
 Na závěr bych chtěl všem pracovníkům 
středisek, kteří se na této akci podíleli podě-
kovat, zvláště pracovníkům střediska kana-
lizací, kteří odvedli kus poctivé práce v pro-
středí, které není zrovna příjemné.

Otakar Stratil
mistr střediska ČOV Kroměříž

Opravy na ČOV Kroměříž

 Jak již bylo zmíněno v minulém vydání 
zpravodaje „Vodník“, koupila dne 7. 8. 2012 
naše společnost Vodovody a kanalizace Kro-

měříž a.s. kanalizační  čerpací stanici Podstá-
vek v Hulíně. Tato ČS přečerpává odpadní 
vody z pravého břehu řeky Rusavy na ČOV.
 Během měsíce září a října 2012 bylo nut-
no provést zásadní opravy a úpravy tech-
nologie tak, aby kanalizační čerpací stanice   
plnila svůj úkol. Byla povedena oprava výtla-
ků splaškových čerpadel (prasklé nerezové 
potrubí),  výměna 3 ks  zpětných klapek a 3 ks  
nožových uzávěrů  DN 250. Opravu provedla 
firma Kunst, spol. s r.o. Hranice za cenu 240 
tisíc Kč. Dále bylo opraveno  splaškové čerpa-
dlo  KRT – 200, za cenu 139 900,- Kč a  dešťové 
čerpadlo  KRT – 300, za cenu 65 tisíc Kč. Tyto 

opravy provedla společnost AQUA-STYL spol. 
s r.o. Prostějov.
 Na  budově  ČS byl proveden  nátěr  fasá-
dy a  kovových venkovních konstrukcí. Samo-
zřejmostí je, že byly provedeny veškeré revize 
na tomto objektu :  revize elektro ,  zdvihací-
ho zařízení a trafostanice  VN. Do konce roku 
2012 by měla tato ČS být  přenášena na cent-
rální kanalizační  dispečink dle standardů VaK 
Kroměříž, a.s.

Libor Hrudík
mistr

Kanalizační čerpací stanice Podstávek Hulín
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  V ulici Tř. Legií v Bystřici pod Hostýnem 
jsme se už delší dobu potýkali s problémy 
týkající se velmi špatného stavu kanalizační 
stoky. Po monitoringu, který odhalil, že se už 
nejedná ani tak o kanalizační, ale jde spíše  
o drenážní stoku, kdy  místy zcela chyběly čás-
ti potrubí, jsme došli k závěru, že je nezbytné 
tuto stoku opravit. Zakázky se zhostila firma 
Vodohospodářské stavby Brno, s.r.o., která 
vyšla vítězně z výběrového řízení a provede-
ním pověřila firmu Vodohospodářské stavby 
Bystřice pod Hostýnem, s.r.o., což je její dceři-
ná společnost. Celá akce vypukla první týden  

v říjnu s plánovaným dokončením 30. 11. 
2012. 
 Nyní se podíváme trošku detailněji na 
rozsah prováděných prací a co si od toho 
slibujeme. Bylo nahrazeno 400 m staré beto-

nové stoky za novou z materiálu PVC, přepo-
jeno 46 kanalizačních přípojek a napojeno 21 
nových, u kterých si samozřejmě pohlídáme, 
aby měly veškeré papírové náležitosti v po-
řádku a aby jejich majitelé uzavřeli řádnou 
smlouvu na odvádění odpadních vod, pokud 
ještě žádnou nemají. 
 Očekáváme, že se díky kvalitnějšímu po-
vrchu stoky zvýší její průtočnost při zachová-
ní profilu, dále že nebude docházet k průsaku 
spodních vod do kanalizace, což se v minu-
losti dělo a což také nepřispělo k její maxi-
mální efektivitě  a tím pádem se již nebudou 
opakovat problémy se zatápěním sklepů při 
jakémkoliv dešti, jak tomu bylo doposud, kdy 
stoka tolik vody nebyla schopna odvézt.
 Závěrem už můžu jen konstatovat, že 
stavba se podařila zdárně dokončit v řádném 
termínu a pomineme-li drobné komplikace  
v podobě dohledávání původních přípojek, 
tak vše proběhlo bez vážnějších problémů, 
za což jsme jen a jen rádi.

Martin Břeň
mistr

Oprava kanalizační stoky Tř. Legií, Bystřice pod Hostýnem

Dozorový audit QMS – 
ČSN EN ISO 9001:2009

 Ve dnech 16.-17.10.2012 proběhl v naší 
společnosti „Dozorový audit QMS – ČSN EN 
ISO 2001:2009“, který provedla společnost 
TÜV SÜD Czech s.r.o., zastoupená vedoucím 
auditorem Ing. Pavlem Klofáčem.
 Výsledkem auditu jsou opatření ke zlep-
šení systému řízení dokumentace, mezi která 
patří zavést pravidelnou periodu revizí, změ-
ny řešit novým vydáním dokumentu místo 
vydáváním dodatků. Dále zajistit záznam  
o odstranění závad vzniklých z revizí a prohlí-
dek technických zařízení a zlepšit systém evi-
dence revizí a prohlídek technických zařízení, 
např. tlakových nádob.   
 Pozitivním zápisem byl pořádek a čistota 
na všech pracovištích.
 Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na 
přípravě k dozorovému auditu a kteří řádně 
provedli a zpracovali interní audity.
 Mému nástupci, MVDr. Michalu Gutho-
vi, který byl dne 14.11.2012 pověřen „Ma-
nažerem ISO“, přeji v nové pozici mnoho 
pracovních úspěchů, hodně zdraví a pevné 
nervy. 

Renata Kutějová
referent pověřený řízením skladu

 Slavnostní křest knihy „Podzemní vody 
České republiky“ se konal dne 27.11.2012,  
v 17 hodin v salonku Břevnovského kláštera 
na Praze 6, za účasti ministra životního pro-
středí Mgr. Tomáše Chalupy. Monografii J. 
Krásného „Podzemní vody České republiky 
- Regionální hydrogeologie prostých a mine-
rálních vod“, vydala Česká geologická služba 
za podpory Ministerstva životního prostředí. 
 Je mi velkou ctí Vám sdělit, že do knihy 
přispěla nemalou měrou i naše kolegyně Ing. 
Jarmila Blahutová, která zde na stránkách 
125-127 představila naši společnost, dále se 
zaměřila na prameniště, skupinový vodovod 
Kroměříž a Holešov a menší okolní vodovody.
Za prezentaci naší společnosti děkujeme.

Bc. Jana Šustková
asistentka ředitele

a výrobně technického náměstka

Slavnostní křest knihy
„Podzemní vody České republiky“
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Tvořiví žáci ze ZŠ Počenice

 Vyhnívací nádrže slouží na čistírně  
odpadních vod ke zpracování kalů z biologic-
kého čištění odpadních vod, kde se nejprve 
kal zahřívá na 39°C , promíchává a při tomto 
stabilizačním procesu se z něj uvolňuje bio-
plyn, který se pak využívá na ČOV k vytápění 
technologie. 
 I přes velmi kvalitní mechanické předčiš-
tění, které zbaví odpadní vodu usaditelných 
částic, se nepatrné množství zejména jem-
ného písku přesto dostane až do vyhníva-
cích nádrží, kde se postupně usazuje. Tím se 
zmenšuje aktivní objem samotné vyhnívací 
nádrže, což má negativní dopad jak na množ-

ství zpracovávaného kalu, tak i na množství 
vyrobeného bioplynu 
 ČOV Holešov je v provozu již od roku 
1994 a po celou dobu provozování nebyla 
vyhnívací nádrž vyčištěná. Samotné čištění 
mělo být součástí 3. etapy rekonstrukce ČOV 
Holešov, která má přinést  změnu koncepce 
zpracování kalu  a modernizaci  využití ener-
gie. Na 3. etapu se však zatím nepodařilo zís-
kat dotace a čištění už se nedalo odkládat. 

 Nádrž jsme nejprve odstavili od plynové-
ho systému, kal vypustili do uskladňovacích 
nádrží a vyhnívací nádrž nechali vyvětrat.  
V provozním řádu ČOV Holešov se ještě uvádí 
zastaralý způsob kontroly ovzduší ve VN tak, 
že se do nádrže vpustí klec s myšmi. Ty se mají 
pozorovat a zjistí-li se , že jsou nepokojné , 
znamená to, že je v nádrži ještě plyn. My jsme 
v tomto případě použili trochu modernější  
a spolehlivější způsob, a to kalibrované de-
tektory výbušných plynů. 
 Po dokonalém odvětrání byly zahájeny 
čistící práce. Samotné čištění není  s pomocí 
dnešní techniky nijak složité, avšak pro od-
sátí dokonale ulehlého písku bylo zapotřebí 
speciálního osminápravového sacího bagru 
f. SEZAKO. V nádrži zůstalo totiž na výšku asi 
2 m ulehlého kalu s pískem, který musel být 
,,odřezáván“ proudem vody a následně odsá-
ván.  Z  jedné nádrže bylo odvezeno 24 ciste-
ren usazenin
 Po skončení prací jsme nechali stav ná-
drže posoudit revizním technikem, který 
konstatoval, že nádrž je v dobrém stavu a je 
možné ji dále provozovat.  Nádrž jsme tedy 
napustili vyčištěnou vodou z odtoku, zahřáli 
na 38°C a postupně ji zatěžujeme surovým 
kalem. V současné době čekáme, až se v ní 
začne tvořit bioplyn a my se budeme moct 
pustit do druhé vyhnívací nádrže. 

Ing. Tomáš Mozola
Bronislava Mozolová

Čištění vyhnívací nádrže na ČOV Holešov

ZŠ Počenice obdržela od naší společnosti sponzorský dar a jako poděkování nám její žáci namalovali velmi pěkné obrázky na téma „VODA“. 
Výtvory žáků jsou vystavené v jídelně společnosti
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Vyhodnocení ankety „VODNÍK“
 Ve druhém čísle zpravodaje „Vodník“ jste obdrželi anketní 
lístek, kterým jsme chtěli zjistit Váš názor na vydávání firemní-
ho zpravodaje, co se Vám líbí nebo nelíbí, co Vás v předešlých 
vydáních nejvíce zaujalo, co byste ve zpravodaji uvítali apod.
Anonymní anketu vyplnilo 19 zaměstnanců, všichni jsou se 
zpravodajem spokojeni, protože jim přináší informace a za-
jímavosti, ke kterým se dříve většinou nedostali. Jednotlivé 
články, doplněné fotografiemi, jsou podle ankety pro všechny 
zaměstnance velmi přínosné. Mají přehled, co se ve společ-
nosti děje, kde probíhají opravy, rekonstrukce, kdo slaví život-
ní jubileum nebo odchází do důchodu apod.
 A co Vám ve zpravodaji chybí? Rádi byste uvítali rubriku 
„Představujeme se“, kde by se jednotlivé úseky, provozy, stře-
diska představily nejen z pohledu pracovního a vše by bylo 
doplněno fotografií zaměstnanců.
 Vám všem, kteří jste anonymní anketu vyplnili, velmi dě-
kujeme. Vaše připomínky a podněty určitě nenecháme ležet 
ladem.

Bc. Jana Šustková
asistentka ředitele

a výrobně technického náměstka

Vážení odběratelé,
počínaje 1.1.2013 vstoupí v platnost nové ceny za dodávky vody pitné a za odvádění odpadních vod včetně 

čištění.  Ceny byly stanoveny v souladu s platným cenovým výměrem Ministerstva  financí ČR, kterým je 
upraven způsob věcného usměrňování  cen za dodávky vody pitné a za odvádění odpadních vod včetně čiště-
ní. Nová cena byla projednána a schválena představenstvem společnosti dne 26.11.2012. Přestože došlo ke 
zvýšení ceny za vodné a stočné, zůstává tato cena na Kroměřížsku nejlevnější v celém kraji i nadále.

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

IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871, tel. 573 517 111

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Úprava cen za dodávky vody pitné 
a za odvádění odpadních vod včetně čištění

Cena včetně DPH je uvedena s aktuální platnou sazbou 17,5 %  pro rok 2013 a s nově navrhovanou sazbou 
15 % pro rok 2013. Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní je o 3,19 % (tj. o 1,81 Kč/m3, tj. cca o 0,002 Kč/1 
litr), ostatní zvýšení ceny je důsledkem nárůstu DPH.

- cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody
- cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Ke zvýšení ceny dochází:
U vody pitné v důsledku nárůstu nákladů na materiál, energie a finanční nákladů (úroky z úvěru na rekon-

strukci Úpravny vody v Kroměříži, která probíhá v současnosti a bude ukončena 11/2013).
U vody odpadní 
a) v důsledku navýšení nákladů na opravy, které vychází z Plánu obnovy vodovodů a kanalizací stanovených 

zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v úplném znění k 1.1. 2007 s rozšířeným komentářem 
a vyhláškou č. 428/2001 Sb. 

b) z důvodu poskytnutí dotací ze SFŽP ČR na rekonstrukci ČOV Hulín a Chropyni, kde jsme povinni nejméně 
po dobu 10 let od ukončení realizace projektu zabezpečit finanční udržitelnost projektu, zejména zajistit soulad 
s cenami pro vodné a stočné podle finanční analýzy k určení míry podpory z Operačního programu životní 
prostředí. Podmínka udržitelnosti projektu znamená, že po skončení životnosti projektu, bude mít společnost 
prostředky na jeho obnovu. 

Odběratelé mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů k  31.12.2012 do 7. ledna 2013  přímo telefonicky 
na odbyt a odečty nebo v zákaznických centrech. Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude spotřeba sta-
novena technickým propočtem a vyfakturována za odpovídající ceny.

Odběratelé mohou nahlásit své stavy:
- telefonicky odbyt a odečty Kroměřížsko 573 517 116 a 573 517 117
- telefonicky na zákaznickém centru v Kroměříži 573 517 500-501
- telefonicky na zákaznickém centru v Holešově 573 502 834
- telefonicky odečty vodoměrů Holešovsko 573 502 827
- e-mailem na zákaznickém centru: informacevak-km.cz 
- osobně na zákaznickém centru v Kroměříži nebo v Holešově

Ti odběratelé, kteří nemají ještě sjednány zálohové platby na vodné a stočné, se mohou obrátit na naše zákaz-
nické centrum v Kroměříži nebo v Holešově. 
V Kroměříži dne 3.12. 2012                                                                                                                  Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva

Ceník platný od 1.1.2013
 Cena bez DPH DPH 17,5 % Celkem vč. DPH DPH 15 % Celkem vč. DPH

Voda pitná 28,63 5,01 33,64 4,29 32,92
Voda odpadní 30,00 5,25 35,25 4,50 34,50
Cena celkem 58,63 10,26 68,89 8,79 67,42

 Stejně jako v předchozích letech, tak  
i letos, bude na závěrečné poradě vedoucích 
pracovníků vyhlášen vítěz neformální soutě-
že pracovníků výrobně technického úseku 
„SKOKAN ROKU“. Přehled vítězů předchozích 
ročníků přikládám přílohou článku. V prvním 
ročníku bylo toto ocenění překvapením, nyní 
se již stalo pěknou tradicí a ocenění je bráno 
jako prestižní záležitost. Kandidáti ceny a ví-
těz jsou až do posledního okamžiku utajeni. 
Toto ocenění je vydáváno tomu pracovníkovi, 
který v tomto aktuálním roce dosáhl nejlep-
ších pracovních výsledků, přinesl nové nápa-
dy a vylepšení, či jiným pozitivním způsobem 
upozornil na sebe a svou práci. 
Je to forma poděkovaní VTN aktivním a pra-
covitým spolupracovníkům.

Přehled vítězů předchozích ročníků:

2007 Bohumil Alexa
2008 Lumír Škvarlo, ing.
2009 Bronislava Mozolová
2010 Martin Štěpánek
2011 Tomáš Mozola, ing.

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

Skokan roku
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Vážení kolegové,
 V druhém čísle našeho firemního časo-
pisu jsme Vás informovali o spuštění nových 
intranetových stránek „VAKPortál“. 
Dalším krokem byl vývoj a spuštění infor-
mačního portálu, nových webových stránek 
společnosti „VAKWEB Portál“,  při zachování 
stávající domény www.vak-km.cz
                    

 Tento nový portál je postaven na plat-
formě Redakčního systému společnosti 
Emersion CMS. Redakční systém nám poskytl 
dostatečně silný nástroj pro budování moder-
ního a úspěšného webu. Díky jeho flexibilitě,  
intuitivnímu ovládání a také snadnosti, jakou  
v něm lze všechny potřebné úkony řešit, 
nám umožnil postavit nové stránky webu na  
filosofii přehlednosti a intuitivnost základní 
informační tabule portálu, přehlednosti do-
stupnosti informace pro uživatele, příjem-

ném grafickém prostředí.

Co to je redakční systém?
 Je to aplikace, která po-
mocí chytrého editoru doká-
že vytvářet obsah webových 
stránek s podobným úsilím 
jako při psaní v běžném tex-
tovém editoru / OFFICE 2007 
- WORD. Před samotným pu-
blikováním si můžete strán-
ku prohlédnout a nastavit 
požadované parametry, jako 
např. datumovou platnost, 
zabezpečení stránky, motiv 
stránky, obsahové uspořá-
dání, foto a mnoho dalšího. 
Toto řešení nám umožnilo 
tvorbu stránek v novém uži-
vatelském trendu, než jak 
doposud programátorským 
jazykem HTML.

Pár slov k obsahu
 Rozdělili jsme web do ně-
kolika menu podle různých 
typů informací a jejich důle-
žitosti, tím jsem vytvořili tzv. 
mapu stránek. Její správné 
promyšlení je velmi důležité 
pro další orientaci a pohyb 
uživatelů na webu. 
 Úvodní strana webu ob-
sahuje různé druhy informa-
cí od novinek až po důležitá 
sdělení zákazníkovi. Je zde 
možno také zjistit důležitá 

telefonní čísla, získat přehled o aktuálních ha-
váriích a odstávkách vody, zákazník zde může 
vyplnit formulář spokojenosti nebo odeslat 
rychlý dotaz na zákaznické centrum.
 V horní liště v menu „Zákazníci“ stojí za 
povšimnutí položka „Potřebuji zařídit“, kde 
zákazník dostane odpověď na většinu svých 
dotazů, včetně míst kam se obrátit. Má zde 
také možnost si stáhnout příslušné formuláře 
a ceníky.
 Podobné je i  menu „Služby“, kde jsme se 
zaměřili spíše na námi poskytované komerční 
služby, jako jsou například rozbory vody, pro-
nájmy vozidel, vytýčení vodovodu apod. 

Nemá smysl obsah webu zdlouhavě popiso-
vat, nejlépe jak ho poznat, je prohlédnout si 
ho na internetu na adrese www.vak-km.cz   
 A co na závěr? Přejeme Vám příjemné 
surfování na našich nových stránkách a těší-
me se na Vaše podněty a příspěvky.

Bohumil Alexa - vedoucí TPÚ a GIS
Bohdana Hýžová - operátor GIS

Luděk Stratil - operátor GIS

Máme nové webové stránky
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ   říjen – prosinec 2012 

říjen
Mlčoch Antonín  55 let
Kozák Pavel  50 let

listopad
Jordánová Sylva  45 let
Spáčil Antonín  60 let
Zavadil Marek  40 let

prosinec
Bortlík Oldřich  55 let
Snídal Vratislav  55 let

PRACOVNÍ VÝROČÍ  říjen – prosinec 2012

Otýpka Luděk  1.10.2012   
20 let v organizaci

Ondráček Miroslav  1.11.2012   
20 let v organizaci

Netopil Jiří  1.12.2012
20 let v organizaci

Fryje Milan  23.12.2012
30 let v organizaci

Všem oslavencům přejeme hlavně zdraví, 
osobní spokojenost a pracovní úspěchy.

Marie Muselová – personalistka
Redakční rada zpravodaje

Společenská
kronika
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Vítězka soutěžní křížovky
z Vodníka č.2

Ve druhém čísle našeho zpravodaje „Vodník“ byla otisknuta soutěž-
ní křížovka. 
Přihlásilo se 21 luštitelů, z toho 4 byli neúspěšní a vyřazeni ze 
slosování.

Správné znění tajenky :
…“na bezpečnost nehledí a tak si šetří náklady“.

Ze zaslaných správných odpovědí byla panem ředitelem vylosová-
na a výherkyní se stala naše kolegyně, laborantka

PETRA ZAVADILOVÁ 
Cenu si výherkyně převzala od p. ředitele a vše bylo zpečetěno 
fotografií.

Bc. Jana Šustková
asistentka ředitele a výrobně technického náměstka

V neděli 14.10. 2012 si splnil svůj letecký sen Ing. Petr Vedra na letišti v Prostějově

Spnění snu
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