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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.

Redakční rada pracuje ve složení:  Ing. Ladislav Lejsal, Bc. Jana Šustková, Ing. Marie Jonášová, Ing. Petr Vedra  
Grafická úprava a tisk: LINEAR

Termín vydání: Říjen 2012
Náklad: 230 ks

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní výročí v období  červen – srpen 2012

Červen
Horák Michal   40 let
Sochora Jiří   40 let
Strapina Jiří   45 let
Zabloudil Antonín   55 let

Červenec
Kilinger Jaromír   60 let
Tripšanský Marian   45 let

Srpen
Stolař Jaromír   60 let
Kopřiva Jaroslav   55 let
Ing. Blahutová Jarmila  50 let
Ondrušková Květoslava  50 let

Září
Nedbal Oldřich   60 let

Pracovní výročí,  červen – srpen 2012

Kroutil Štěpán  3. 9.2012   20 let v organizaci
Bulíček Aleš   1. 8. 2012  30 let v organizaci 
Rozsypalová Libuše  1. 8. 20121 40 let v organizaci 

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

Odchod do starobního důchodu

Dědič František  30. 6. 2012 
Kilinger Jaromír  25. 8. 2012
Karol Viliam  14. 9. 2012

Našim „důchodcům“ děkujeme za odvedenou práci a přejeme zdraví, klid a pohodu.  

Marie Muselová – mzdová účetní a personalistka
Redakční rada zpravodaje

Dort pro naši vodohospodářku
Autor dortu: Ing. Kamila Brázdilová

Ing.Jarmila Blahutová

S nejoriginálnějším 
gratulantem
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři, vážené kolegyně a kolegové,
je mi ctí moci Vás všechny pozdravit a popřát Vám především zdraví, pracovní úspěchy, štěstí a rodinnou pohodu, při příležitosti vydání druhého 
čísla našeho „Vodníka“. 
 Domnívám se , že nápad vydávat tento občasník, je věcí velmi záslužnou, neboť se zde čtenáři seznámí s děním ve společnosti Vodovody  
a kanalizace Kroměříž,a.s. populární formou. Dnešní, velmi hektická doba, přináší tolik okolních informací a vjemů, že si často při řešení běžných 
problémů neuvědomíme, co vše se v naší akciové společnosti děje. Nechci Vás dlouze zaměstnávat čtením toho, co jsme již vybudovali, ani tím, 
co plánujeme vybudovat. To se každý, kdo poctivě přečte časopis až do konce, dozví sám. Rád bych se ve svém úvodníku krátce zamyslel nad 
postavením VaK Kroměříž, a.s. v současné společnosti. 
              Jistě jste si všichni, kteří přicházíte do kontaktu s našimi zákazníky, uvědomili změnu v chování lidí. Jak v lidech roste vzájemná nevra-
živost a agresivita. Ze všech stran se na nás valí výtky typu : „Voda je drahá , kde na to máme brát ? Za minulého režimu stál kubík 1 Kč a dnes více 
než 60 Kč.“ Občany také velmi obtěžuje skutečnost, že se snažíme opravovat vodovody a kanalizace a tím jim neúmyslně, ale naprosto nezbytně, 
způsobujeme jisté krátkodobé omezení, vlivem stavebních prací v okolí jejich domovů či firem. Na druhou stranu v případě poruchy, Vám stejní 
lidé vyčtou, že se o sítě nestaráme a neopravujeme je. Klasickým příkladem byla letošní zima. Po mírném lednu přišel extrémně chladný únor, 
kdy teploty po dobu téměř 4 týdnů, dosahovaly mínus 20 stupňů Celsia. Postupně, jak země promrzala, objevilo se množství poruch. Tyto však 
nevznikaly jen na síti, ale i na nezabezpečených a tudíž zamrzlých vodoměrech. Bylo mnoho občanů a bohužel i představitelů měst a obcí, kteří 
si z tepla svých domovů a kanceláří, nezapomněli postěžovat. Osobně jsem nejen s těmito stěžovateli komunikoval, ale především se snažil, 
aby zaměstnanci, pracující na odstraňování poruch, měli nejen plnou podporu vedení společnosti a odpovídající vybavení, ale i potřebný klid 
na práci. S plnou zodpovědností mohu prohlásit, že se své práce zhostili velmi dobře. Rád bych jim všem, dělníkům i technikům, dispečerům, 
zaměstnancům zákaznických center, poděkoval jménem svým i vedení společnosti, za jejich snahu a obětavost, kterou projevili při řešení mi-
mořádného množství poruch ve ztížených podmínkách. 
  Prioritou vedení naší společnosti není pouze mít infrastrukturní majetek ve velmi dobrém stavu, nebo dosahovat co nejlepších ekono-
mických ukazatelů. To je v dnešní době nezbytné. Prioritou je postupně VaK Kroměříž,a.s. přeměnit v moderní, úspěšnou akciovou společnost. 
K tomu nám však nepomůže jen nová sofistikovaná technika, ale především lidé pracující ve společnosti. Jejich kvalita, profesní i lidská, jsou tou 
největší hodnotou, kterou každá úspěšná společnost musí mít. Kvalita lidských zdrojů však začíná u vzdělání. Podíváme-li se na úroveň školství, 
nezbývá než konstatovat, že do technických oborů se žáci zrovna nehrnou. Kvalita učňovského vzdělání klesá, středoškolské vzdělání s maturi-
tou rovněž neroste a nám se, i přes vysoké procento nezaměstnanosti, kvalitní absolventi ve výběrových řízeních příliš často neobjevují. Možná, 
že v nedaleké budoucnosti, bude nutno se vrátit k dříve běžné praxi, tj. výchově vlastních účňů a techniků. 
  Budování moderní společnosti není jednorázovou záležitostí, ale dlouhodobou vizí, za kterou je nutno jít. Musí jít o vzájemný soulad 
mezi lidmi a technikou, o rovnováhu mezi ekonomikou a ekologii, o tzv. trvale udržitelný rozvoj. Toto je podle mého názoru cesta k získání re-
spektu, uznaní a dlouhodobé prosperity a to nejen pro naši společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Ing. Petr Vedra 
výrobně technický náměstek
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LIKÉRKA DRAK VYLILA LÍH DO KANÁLU

 Dne 27.9. 2012 v ranních hodinách byla na Čistírně odpadních vod v Bystřici pod Hostýnem zjištěna zaměstnanci společnosti zvýšená tvorba  
pěny v aktivačních nádržích. Průzkumem kanalizační sítě bylo zjištěno, že z prostoru likérky Drak z Chvalčova v kanalizačním potrubí odtéká látka, 
jejíž pach i vzhled neodpovídá standartní odpadní vodě. VaK Kroměříž, a.s. ihned odebral vzorky odpadní vody. Polovina vzorku byla odevzdána 
do nezávislé laboratoře Vodních zdrojů Holešov, a.s., druhá polovina vzorku byla poskytnuta POLICII ČR a celní správě. Všude na čistírně voněl rum. 
Zároveň byla celá událost nahlášena odboru životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem.
 V pondělí 1.10. 2012 jsme obdrželi první rozbory, které  neprokázaly přítomnost jedovatého metylalkoholu. Vedoucí provozu odpadních vod 
Kroměříž Ing. Tomáš Mozola potvrdil, že metanol do odpadních vod z likérky nevytekl, ale u etanolu (líh), jehož limit v odpadních vodách je nula, 
bylo zjištěno 96 gramů na litr. Něco podobného se nám ještě nikdy nestalo. Takzvaná chemická spotřeba kyslíku, kterou vodohospodáři udávají míru 
organického znečištění, byla u zkoumaných vzorků naměřena 237 000 miligramů na litr, zatímco limitní hodnota je jen 800 miligramů. Došlo tedy  
k překročení o limitní hodnoty 296 krát. 
 Postupem času se čistírna s přílivem etanolu nejspíše vyrovná sama bez nutnosti vnějších zásahů. Uvidíme do konce týdne. Škody by se měly 
pohybovat maximálně v řádu desítek tisíc korun. 
 Ministr zdravotnictví Leoš Heger novinářům řekl, že v odpadu chvalčovské likérky se objevilo celkem 30 tisíc litrů etanolu. Tuto informaci ministra 
zdravotnictví však nemůžeme potvrdit. Každý den do čističky přitéká 4 000 kubíků odpadních vod, je možné, že 30 kubíků přiteklo z likérky, ale po-
tvrdit to nemůžeme. Podobné události, ale v podstatně jiných hodnotách jsme zaznamenali v pondělí i na ČOV v Břest a Postoupkách. 
 Upozorňujeme všechny vlastníky většího množství alkoholu, že jejích případnou likvidaci může zajišťovat pouze odborná firma, která má k této 
činnosti oprávnění. Společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. toto oprávnění nevlastní a tudíž nemůže provádět. 
 Dále upozorňujeme vlastníky alkoholu, aby nám u kanalizace při vylívání láhví nebrečeli a už vůbec nedávali květiny se zapálenou svíčkou. Mohlo 
by hrozit nebezpečí výbuchu a ohrožení života našich živočichů potkanů. Stačí, že už dnes lozí značně opilí z kanalizačních výustí.
 

Ing. Ladislav Lejsal - ředitel společnosti

Ing. Tomáš Mozola při rozhovoru s Českou televizí

ČOV Bystřice pod Hostýnem
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NÁŠ VAKPORTAL

 V květnu 2012 byl spuštěn nový intranet firmy Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. s názvem „VAKPORTAL“.
 Intranet slouží jako informační nástroj společnosti, který se zobrazuje pouze na počítačích připojených k vnitřní síti VAK Kroměříž. Uspořá-
dání VAKPORTALU kopíruje organizační strukturu společnosti. 

 Návštěvník je informován přímo na Domovské strán-
ce o novinkách, pracovních, společenských a sportovních  
akcích. Mimo jiné zde nalezne odkazy na většinu používa-
ných firemních programů, veškeré vydané směrnice nebo 
kalendář důležitých akcí VAK. 
 Na dalších stránkách VAKPORTALU se může uživatel 
informovat o obsazenosti rekreačního zařízení na Rusavě, 
na stránkách kantýny naleznete ceny a nabídku sortimentu, 
aktuální jídelníček a je možné se zapojit do týmové diskuze  
k otázce kvality stravování. 
Cílem VAKPORTALU je sdílet a sjednotit množství různoro-
dých informací, dokumentů, telefonních seznamů a galerií 
obrázků pro všechny zaměstnance. Tvůrci chtějí zjednodu-
šit jak přístup k informacím, tak zároveň zaujmout osobitým 
designem.

Uvítáme veškeré Vaše podněty pro zlepšení funkčnosti a cel-
kové úrovně našeho firemního VAKPORTALU.

Bohdana Hýžová - operátor GIS
Luděk Stratil - operátor GIS
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REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ÚPRAVNY VODY KROMĚŘÍŽ

 Začátkem měsíce června 2012 se rozběhla dlouho připravovaná generální rekonstrukce klíčové-
ho objektu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž úpravny pitné vody na Kojetínské ulici č. 2833. Na 
základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR byla přidělena dotace ve výši 112 803 069,- Kč  
z programu podpory Operačního programu životní prostředí EU a 6 266 837,- Kč ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR. Rozdíl finančních prostředků v částce 45 mil. korun bude financován z rozpočtu společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zpracovatelem projektu byla firma Voding Hranice.  

 Rekonstrukce začala 13. 6.2012 podpisem smlouvy mezi 
objednatelem VAK Kroměříž, a.s., zhotovitelem stavby, firmou 
IMOS group s.r.o. a dodavatelem technologie, společností ARKO 
TECHNOLOGY a.s. za cenu 181 milinů korun. Slavnostní zaháje-
ní stavby proběhlo 18. 6.2012 poklepáním základního kamene 
za účasti nejvyšších představitelů města Kroměříž starostky Mgr. 
Daniely Hebnarové, představitelů zhotovitele Ing. Zdeňka Talaše, 
Richarda Mrázka a dále pak za VAK Kroměříž, a.s. Ing. Ladislava Lej-
sala, Ing. Petra Vedry, Ing. Marie Jonášové a dalších významných 
hostů.

 Nutnou podmínkou k zahájení tak velkého projektu bylo 
získání finanční dotace, která takto velkou akci umožní dofinanco-
vat.  Technickou dokumentaci celého projektu a návrh řešení nové 
technologie zpracovala projekční kancelář společnosti VODING 
Hranice s.r.o.   

 Jedním z velkých problémů v přípravě realizace stavby byla skutečnost, že celou akci bylo nutné připravit 
tak, aby mohla probíhat za plného provozu s tím, že technologie výroby pitné vody musí fungovat součas-
ně se stavebními úpravami spojenými s kompletní výměnou původního zařízení. Tato skutečnost vyžaduje 
úzkou koordinaci mezi dodavatelem technologického zařízení, dodavatelem stavební části, provozovatelem  
a klade tak vysoké nároky na všechny zaměstnance naší společnosti, kteří se na výrobě pitné vody podílí. 

 Naší snahou je udržet během rekonstrukce kvalitu dodávané pitné vody odpovídající platné legislativě. 
Široké veřejnosti odběratelů chceme vysvětlit, že úprava stejného množství pitné vody probíhá na „polovině“ 
technologického zařízení. V rámci kompletní rekonstrukce bude strojní zařízení úpravny vody v celém rozsa-
hu nahrazeno novou technologií s výjimkou zařízení pro dávkování plynného chlóru a míchadel v sedimen-
tačních nádržích, které prošly rekonstrukcí v nedávné době. 

 Výkon úpravny vody po rekonstrukci je navržený na maximální množství vyráběné vody 170 l/s, mini-
mální množství se předpokládá 70 l/s a průměrné množství upravované vody odpovídající současné potřebě 
je asi 130 l/s.  

 Kompletní rekonstrukcí projde i stávající vodárenský dispečink, který bude přesunut do přízemí budovy 
a v neposlední řadě proběhne zásadní rekonstrukce a rozšíření  prostor laboratoře pitných vod  v prvním 
nadzemním podlaží.  Termín dokončení celé náročné akce je v závěru roku 2013. Věříme, že se celá akce zdaří 
a společnost VAK Kroměříž, a.s. bude mít svůj klíčový objekt na dlouhou dobu opět zajištěn.

 A nyní něco z historie. Úpravna vody Kroměříž byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1978 pro 
potřebu úpravy surové vody na vodu pitnou z jímacího území Hradisko, Postoupky, Miňuvky, Podzámecká 
zahrada, Břest, Břestský les, Plešovec a Hulín. Úpravna vody je v provozu 34 let.

 Úpravna vody dodává pitnou vodu do měst Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chropyně 
a dalších obcí. Od září 1994 dodává vodu i do Nezamyslic v okrese Prostějov. Její maximální výkon je 170 
l/s. Je budována jako dvoustupňová úprava, kde jednotlivé stupně separace jsou sedimentace s následnou 
filtrací na otevřených filtrech. Cílem úpravy je snížení obsahu železa a manganu obsaženého v surových vo-
dách z pramenišť.

 Původní technologie byla řešena předúpravou vody provzdušněním, následnou alkalizací hydrátem vá-
penatým, sedimentací zachycených železitých složek a závěrečnou filtrací. Hygienizace vody byla a zůstane 
zabezpečena dávkováním plynného chloru. Vyrobená voda je z úpravny Kroměříž čerpána do zemního vo-
dojemu na Barbořině, odkud je gravitačně rozváděna do vodovodních řadů pro město Kroměříž a jeho okolí. 
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. zásobuje pitnou vodou na 110 000 obyvatel. 

Ing. Vladislav Olšina - vedoucí laboratoří 
Libor Liška -  vedoucí střediska jímání a ÚV Kroměříž

Ing. Emil Chalupa - stavební dozor
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PŘESTĚHOVÁNÍ LABORATOŘE PITNÝCH VOD
 
 Všichni zaměstnanci naší společnosti určitě ví, že v současné době probíhá generální rekonstrukce celého ob-
jektu úpravny vody Kroměříž. Ne všichni mají povědomí o tom, že součástí této velké akce je i kompletní rekon-
strukce laboratoře pitných vod a vodárenského dispečinku. Prostory laboratoří se po rekonstrukci zvětší o plochu 
dispečinku, který bude nově vybudovaný v prvním podlaží budovy úpravny vody. 
 Podle zpracovaného harmonogramu se stavební úpravy v prostorách laboratoří rozběhnou začátkem října 
2012.  Z tohoto důvodu bylo nutné přestěhovat celé pracoviště do náhradních prostor v areálu hulínské čistírny 
odpadních vod. Samotný přesun laboratorního nábytku, přístrojového vybavení, chladniček, skla, chemikálií a dal-
ších pomůcek probíhal v době od 20. do 24. srpna a už v následujícím týdnu se podařilo zprovoznit většinu zařízení 
v nových prostorách.  V prvním týdnu měsíce září byl provoz laboratoře kompletně obnoven. 
 V této velmi krátké době se podařilo rozmístit laboratorní nábytek, připojit vodu, odpady, přizpůsobit elektro-
rozvody a hlavně zprovoznit měřící přístrojové vybavení.  
 Za úspěšný průběh celé akce vděčíme našim zaměstnancům z úpravny vody a ČOV Hulín, kteří se na celé akci 
podíleli a výraznou mírou nám pomáhali. Velký dík patří samozřejmě i všem zaměstnancům laboratoře, kteří s ma-
ximálním nasazením pomáhali při samotném stěhování a následně „oživení“ celého systému laboratoře.  
 

Ing.Vladislav Olšina - vedoucí laboratoří
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ROZHOVOR

 Rozhodování, koho v tomto čísle našeho časopisu požádám o rozhovor, bylo naprosto jednoduché. Jeho jméno i pozici ve „VaKu“ známe 
všichni. Ale známe ho i z jiných stránek? Jak se mu vede, co rád dělá, jak relaxuje a nabíjí své „baterky“?
Pokud jste hádali, že jde o našeho pana ředitele Ing. Ladislava Lejsala, tak jste se trefili. 

1. Pane řediteli, léto se chýlí ke konci, jak jste si ho letos užil? 
Musím říci, že samozřejmě hodně pracovně.  Jen jsme dokončili rekonstrukci a intenzifikaci čistírny v Chropyni za 80 mil. korun a slavnostně ji 
otevřeli, hned za měsíc jsme zahájili rekonstrukci jediné úpravny vody na okrese Kroměříž, a to právě v Kroměříži za 180 mil. Korun, s termínem 
dokončení listopad 2013. Mezitím vyřizujeme další dotace na rekonstrukci čerpací stanice Hulín a obnovu přivaděče surové vody z tohoto pra-
meniště na úpravnu vody v Kroměříži. Do toho jsme dokončili připojení kanalizace obce Těšňovice na čistírnu v Kroměříži za 6 mil. Kč a podali 
další žádost na vybudování přivaděče odpadní vody z obce Bezměrov na ČOV v Postoupkách, cca za 30 mil. korun. Tuto čistírnu jsme mezitím 
také zrekonstruovali po stránce technologické. V současné době tady probíhá výměna oken a dveří a oprava fasády objektu. Tedy pořád moc 
práce. 

2. Určitě spoustu z nás zajímá, kde berete tu Vaši neskutečnou energii, kde nabíjíte „baterky“, 
jak vlastně relaxujete?
Mojí velkou relaxací je zahrada, kterou buduji již 20 let. Tady trávím každou volnou chvíli. Odměnou je 
pak pochvalný pohled kolemjdoucích. Jinak mým velkým koníčkem je sport. Jedná se o tenis a kopanou, 
kterou hraji prakticky celý život. V posledních 16 - ti letech jsou to „Staří páni v Počenicích“, které vedu a 
organizuji. Myslím, že i naši zaměstnanci mají hezké vzpomínky na utkání, odehraná právě v Počenicích. 

3.   V letošním roce jste dovršil významného výročí ve Vašem pracov-
ním životě. Dne 1.3.2012 to bylo právě 20 let, co jste nastoupil do Vaku. 
Pamatujete si na tento den a na jakou pozici jste nastoupil? Jak se pak 
vyvíjela Vaše kariéra až do Vašeho „ředitelování“?
Ten den si přesně pamatuji. Byl jsem se představit ekonomickému náměstkovi, kterého ale nemůžu jmenovat. Spal 
na stole, pouze zvedl hlavu a řekl : „Vy jste asi ten nový náměstek“ a zase usnul. Mým prvním úkolem bylo zajistit 
privatizaci společnosti z bývalého podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno a zpracovat přijatelný pri-
vatizační projekt. To se povedlo a od té doby jsme spolupracovali s ředitelem Ing. Kostkou a výrobně technickým 
náměstkem Ing. Liškou na budování samostatné společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Po odchodu Ing. 
Lišky do starobního důchodu jsem byl jmenován výrobně technickým náměstkem a Ing. Jonášová ekonomickou 
náměstkyní. Po smrti Ing. Kostky, před šesti roky, mě představenstvo společnosti postavilo do čela této společnosti. 
Letos v červenci tomu bylo právě šest let.  

4. Ředitelem společnosti jste od 1.8.2006. Jak se „VODÁRNA“ změnila během těchto 6-ti let a co považujete za největší úspěch ve 
Vaší kariéře?
Myslím, že po příchodu Ing. Vedry do funkce výrobně technického náměstka a nových vedoucí provozů a mistrů, se vodárna velmi změnila. 
Hlavně v přístupu k zákazníkům. Vybudovali jsme zákaznická centra v Kroměříži a v Holešově, která jsou dnes chloubou naší společnosti, zvýšili 
jsme opravy majetku společnosti na dvojnásobek tj, dnes cca 30 mil. korun, investice i s dotacemi na trojnásobek. Dnes činí kolem 100 mil. 
korun. Máme zaměstnance, kteří mají odpovědnost za svoji odvedenou práci a za to jsou velmi slušně odměňováni, včetně podílů na hospo-
dářském výsledku společnosti, penzijním a důchodovém připojištění, stravenky, rekreace apod.    
Tím největším úspěchem považuji stabilizaci společnosti po různých zemětřeseních a snah zahraničních firem o ovládnutí společnosti. I když 
to někdy hodně bolelo, díky městu Kroměříž, dalším obcí a evropským dotacím se to myslím podařilo. Podmínkou získání evropské dotace je, 
že společnost se po dobu deseti let nesmí rozdělit a změnit strukturu společnosti. Města a obce musí vlastnit více jak 50% společnosti. A to se 
podařilo. Nesmíme jistě zapomenout na neustále diskutovanou cenu vodného a stočného. Ta je jedna z nejnižších v naší republice.

5. Jako člen vedení společnosti se setkáváte se spoustou významných osobností z různých oblastí. Jakých lidí si vážíte, jak už z hle-
diska pracovního, tak i osobního pohledu? Kterých vlastností si u lidí nejvíc ceníte?
Samozřejmě se setkávám se spoustou lidí, a to od poslanců, senátorů, ředitelů velkých firem až po jednotlivé zaměstnance. Vážím si všech po-
ctivých a slušných lidí, kteří odvádějí poctivou práci a vzorově reprezentují společnost. Znají slova dobrý den, děkuji, omlouvám se. Nesnáším 
lži, pomluvy a ješitnost. V dnešní době je to bohužel velká realita, kdy spousta lidí už pomalu nemá pro druhého slušné slovo, závidí, nenávidí  
a z újmy souseda má radost. Já doufám, a jsem o tom přesvědčen, že se to netýká většiny našich zaměstnanců.   

6. Máte nějaké své životní motto, kterým se řídíte?
„Kritika je daň, již člověk platí veřejnosti za to, že mu dovolí být výjimečným“. 

7. A na závěr bych se ráda zeptala na Vaše plány do budoucna, jak v osobním 
životě, tak pracovním.
Pokračovat dál ve spolupráci s představenstvem společnosti a se svými kolegy v rozvoji 
naší akciové společnosti při maximálním čerpání evropských dotací a dodržení přijatelné 
ceny vodného a stočného. V osobním životě udělat maximum pro zdraví své nemocné ženy. 
A protože mám rád dobré víno, chtěl bych připít na zdraví všem zaměstnancům a slušným 
lidem.    

Děkuji za příjemný rozhovor a přeji Vám, aby se Vám všechno ve zdraví dařilo a Vaše sny  
a plány se splnily.

Bc. Jana Šustková - asistentka ředitele a výrobně technického náměstka
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ŠKOLENÍ – PREZENTACE SPOLEČNOSTI  „AVK VOD-KA, a.s.“
 
 Dne 18. 7. 2012 se v prostorách VaK Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž, uskutečnila prezentace výrobků a výrobních technologii dán-
ské firmy AVK VOD-KA, se sídlem českého zastoupení v Litoměřicích. Prezentaci provedli obchodní zástupci Ing. Dagmar Valešová a Marek Kout-
ný. Jednalo se o výrobky především pro pitnou vodu, tzn. AVK šoupata, ISIFLO spojky, ISIFLEX – ATU spojky, kulové kohouty, klapkové uzávěry, 
navrtávací pásy, šoupátka pro vodovodní přípojky, opravné pásy, zemní soupravy, odvzdušňovací ventily, filtry, hydranty. Nabídka pro odpadní 
vodu se omezuje na šoupata a nožová šoupata a odvzdušňovací ventily na tlakové kanalizace. Sortiment je k dispozici i ve velkoobchodech, 
např. Glasspol. Prezentace se zúčastnili vybraní pracovnici provozů pitná voda, odpadní voda a TPÚ/GIS. O tom, že se akce setkala se zájmem, 
svědčí nejen foto, ale i zajímavá odborná diskuze nad jednotlivými výrobky.
 VaK Kroměříž, a.s. pořádáním těchto prezentací reaguje na zrušení tradičního vodárenského veletrhu v Brně, kde bylo možno novinky  
z oboru zhlédnout. 
Další plánovanou prezentací, která se připravuje, bude představení výrobků firmy HAWLE.

Ing. Petr. Vedra - výrobně technický náměstek
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KANALIZACE AGLOMERACE KROMĚŘÍŽ - MÍSTNÍ ČÁST TĚŠNOVICE

 V obci Těšnovice je stávající jednotná kanalizace, která byla před realizací akce zaústěna do místní vodoteče - Těšnovického potoka. Odpad-
ní vody jsou do kanalizace vypouštěny přes stávající septiky, u nových staveb přes domovní ČOV a dále byly z této kanalizace vypouštěny do 
Těšnovického potoka dvěma výustními objekty. Realizací stavby, kterou financovala ze 100% naše společnost, došlo k přepojení těchto dvou 
„volných“ výustí novou kanalizací na nově zbudované ČS, které dopravují odpadní vody na ČOV Kroměříž. K dopravě odpadních vod na ČOV 
Kroměříž byla využita stávající tlaková kanalizace, která sloužila dříve k dopravě prasečí kejdy ze SZP právě na ČOV Kroměříž. Stavba byla zahá-
jena 1. 4. 2012 a ukončena vyklizením staveniště dne 16. 8. 2012. 

Dne 24. 8. 2012 byla uvedena kolaudačním souhlasem do trvalého provozu.

Základní údaje ke stavbě:

  Celkové investiční náklady včetně DPH  7 199 477,00 Kč

  Zhotovitel     Rovina, a.s 

  TDI      Chalupa-stavitel, ing. Emil Chalupa

  Q24 splaškových vod    1,6      [l/s]

  Q celk- max.děšťové    314,0  [l/s]

  Q na ČOV po oddělení    12,72  [l/s]

  Q odlehčeno do recipientu    301,28[ l/s]

  Celková délka nové kanalizace   915,6  [m]  / dvě ČS

 
Ing. Tomáš Mozola - vedoucí provozu odpadních vod
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EXKURZE EKONOMICKÉHO ÚSEKU NA ČOV CHROPYNĚ A ČOV HULÍN
 
 Ve čtvrtek 21.6.2012 zaměstnanci ekonomického úseku, v rámci pracovní schůzky, uskutečnili exkurzi na nově zrekonstruovanou Čistírnu 
odpadních vod v Chropyni a následně v Hulíně. Pod odborným vedením vedoucího provozu odpadní voda Ing. Tomáše Mozoly a mistra čistírny 
pana Libora Hrudíka, zhlédli obě výše uvedené čistírny a seznámili se s jejich provozem. Pro všechny to byl jistě přínos zejména v tom, že si 
udělali představu o tom, jak taková čistírna funguje a jaké druhy majetku obsahuje. Dovolujeme si toto doporučit i ostatním zaměstnancům 
společnosti.
Chtěli bychom poděkovat provozu odpadní voda za vzornou přípravu exkurze a za čas, který nám věnovali.

Ing. Marie Jonášová - ekonomická náměskyně

ČOV Chropyně

ČOV Hulín
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CO NOVÉHO V PROJEKTU „HOLEŠOVSKO SEVER“

 Jistě všichni víte, že město Holešov jako investor buduje rozsáhlou stavbu kanalizace Holešovsko sever, která má dva účely. Jeden je ulevit 
stávajícímu sběrači a ten druhý je odkanalizování obcí Količín a Tučapy, výhledově pak Prusinovice, Němčice, Kostelec u Holešova a dalších… 
A jistě také víte, že celou tuto kanalizační síť bude provozovat naše společnost VaK Kroměříž a.s. A jak si celá stavba vede? Hlavní sběrač podél 
řeky Rusava je již v provozu a je na něj přepojena obec Dobrotice. Stavba kanalizace a čerpací stanice v Količíně zatím stojí, proto se jí nebudu 
moc zabývat. 
 Jiné to je s kanalizační sítí v Tučapech, kde se práce chýlí ke svému zdárnému konci. Kanalizační čerpací stanice je již dokončená a od 
1.8.2012 je v našem provozování (viz foto). Je projektována na odvádění odpadních vod maximálního průtoku 18 l/s, což zajišťují 2 čerpadla Flygt 
ve střídavém provozu, které dopravují odpadní vody výtlačným potrubím do gravitační části kanalizace u bývalé drůbežárny v Holešově, odkud 
dále již samospádem pokračují až na ČOV Holešov. V případě vyššího průtoku způsobeného silnými dešti je objekt vybaven bezpečnostním 
přepadem ústícím do nedaleké říčky. Tyto vody jsou samozřejmě předčištěny od hrubých nečistot, protože na přítoku nechybí lapák písku včet-
ně zařízení k jeho těžbě a samočistící mechanické česle. Celý tento komplex řídí systém dodaný firmou Siemens a to včetně dálkových přenosů 
na dispečink do Kroměříže. 

Martin Břeň - mistr kanalizace Holešov
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ODKOUPENÍ KANALIZAČNÍ ČERPACÍ STANICE HULÍN
 
 Důvodem, které vedli představenstvo společnosti k odkoupení kanalizační stanice Hulín (viz foto) byl dlouhodobý soudní spor o výši nájem-
ného za provozování kanalizační čerpací stanice Hulín. Naše společnost hradila pouze spotřebovanou elektrickou energii a na ostatních nákla-
dech provozu se nepodílela. To bylo hlavním důvodem sporu. Čerpací stanice přečerpává odpadní vody na ČOV Hulín. Žalobcem byla Moravská  
infrastrukturní, a.s. a soudili jsme se o částku 8 112 000,- Kč. Soudní spor trval asi deset let a stál společnost nemalé finanční prostředky na úhra-
du právních zástupců u soudu a znaleckých posudků.
 Ředitel společnosti uzavřel dne 7. 8. 2012, na základě rozhodnutí představenstva společnosti, kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemo-
vitostem a movitým věcem, na odkoupení kanalizační čerpací stanice Hulín, včetně všech příslušenství za cenu 7 116 000,-Kč s firmou ENERGIA 
VODA, a.s. U prioru 1046/1a, 160 00 Praha 6, IČ : 28256786. 
 Zpracovaný znalecký posudek č. 5774/102-12, ze dne 26. července 2012, byl na částku 12 935 920,- Kč. Vzhledem k tomu, že KČS je ve špat-
ném stavu, do konce roku 2012 investujeme cca 500 tis. Kč na nejnutnější opravy čerpadel, čidel, včetně přenosů signálů na centrální dispečink 
v Kroměříži. V prvním čtvrtletí 2013 pak na dokončení celkové rekonstrukce cca 1 500 tis. Kč. 

Ing. Ladislav Lejsal - ředitel společnosti
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PROPAGACE SLUŽEB SPOLEČNOSTI

 Naše společnost zvolila, jako vhodnou formu reklamy a propagace služeb poskytovaných zákazníkům, zadní stranu faktur za ostatní práce 
a služby. Jako první reklama, která se objevila, byla nabídka laboratorních prací a služeb. Jako další, zvolil formu reklamy provoz dopravy. Zákaz-
níci se dozvědí, jaké služby jim může naše společnost nabídnout, za jaké ceny, včetně odkazů na telefonní čísla nebo emailové adresy, na nichž 
je možno si je objednat.  V budoucnu se plánuje rozšířit tuto nabídku o nabídku prací poskytovaných našimi kanalizačními vozy.  Podle prvních 
poznatků se mírně zvýšil zájem o laboratorní služby.  Doufáme, že reklama naše zákazníky osloví a tím zvýší zájem o naše služby.

Ing. Marie  Jonášová - ekonomická náměstkyně

V případě, že máte vhodné návrhy na další možnou propagaci služeb naší společnosti, zašlete je na e.mail : jana.sustkova@vak-km.cz. Veškeré 
Vaše návrhy budou předloženy vedení společnosti a vyhodnoceny.

-
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REKONSTRUKCE KOTELNY NA ČOV BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
 
 Plynová kotelna na ČOV B.p.H zajišťuje tepelnou energii pro vytápění provozních objektů, ohřev teplé užitkové vody TUV a pro potřeby 
technologie čištění odpadní vody.
Spuštěna do zkušebního provozu byla v roce 1996 a výrobu tepelné energie pro technologii zajišťovaly 2 ks teplovodních kotlů ORTAS NT 63 
s celkovým výkonem 126 kW a kogenerační jednotka Tedom MT 22 o tepelném výkonu 43 kW a elektrickém 22 kW. K ohřevu TUV sloužil kom-
binovaný kotel Junkers o výkonu 24 kW.
 Již od prvopočátku kotelna nebyla plně automatizovaná v návaznosti na požadavky řídícího systému ČOV a kogenerační jednotka v daném 
roce výroby nebyla vybavena řídící jednotkou umožňující její automatický provoz  mimo vymezenou pracovní doby obsluhy ČOV, která je pouze 
jednosměnná. Z toho důvodu byla obsluha nucena podle potřeby vytápění technologie, provozních objektů a teploty sekundárního okruhu 
kogenerační jednotky regulovat její provoz v ručním režimu. 
 Tím docházelo k situaci, že značná část vyrobeného bioplynu (cca 40 %) bylo spáleno na hořáku zbytkové plynu z důvodu uvolnění kapacity 
v plynojemu pro nově vyrobený bioplyn během odpoledních a nočních hodin.
Veškerá vyrobená elektřina a teplo je spotřebováno pro technologické účely ČOV.
Kotelna před rekonstrukcí:

 Jelikož stávající kotle na zemní plyn vykazovaly nízkou účinnost, vyšší spotřebu zemního plynu a kogenerační jednotka byla na pokraji své 
životnosti, rozhodlo se o rekonstrukci kotelny. Cílem rekonstrukce je plně zautomatizovat kotelnu tak, aby potřebné teplo bylo primárně zís-
káváno z kogenerační jednotky, která bude přímo řízena v závislosti na množství vyrobeného bioplynu v plynojemu. Dodatečné teplo pokryjí 
nové kotle na zemní plyn, které budou připínány v závislosti na teplotě zpětné topné vody v systému.
V prosinci 2011 byla firmou LORENC TZB spol.s.r.o., zpracována projektová dokumentace   „Rekonstrukce kotelny a kogenerace“ a během měsíců 
05 – 07/2012 proběhla samotná rekonstrukce, která byla řešena jako komplexní.
Ve stávajícím prostoru byla instalována nová kogenerační jednotka Tedom mikro T30 o výkonu 28 kW el.a 58 kW tep., a 2 ks kondenzační kotlů 
na zemní plyn Buderus o celkovém výkonu 95kW.
 Dále byl prostor doplněn o novou akumulační nádrž, zásobník TUV, rozdělovač – sběrač, nový systém dopouštění topné vody, měření kon-
centrace plynu v kotelně, vzduchotechniku, 2 ks expanzní nádoby, rozvaděč a zařízení pro měření a regulaci  Logamatic 4321.
Celkové investiční náklady na rekonstrukci kotelny a kogenerace dosáhly 1.929.697,- Kč.
Kotelna po rekonstrukci:

 Po rekonstrukci a automatizaci kotelny a kogenerační jednotky bychom měli dosáhnout úspory zemního plynu téměř 50 - 60%, což před-
stavuje při průměrné roční spotřebě 46 167m3 úsporu 23 000 – 25 000m3 . Nedílnou součástí je čerpání zeleného bonusu ve výši 2,58 Kč/kWh 
z vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce. Návratnost na pořízení kogenerační jednotky je propočítána 3,2 roku.

Radek Šidla - mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ANKETA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

 Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vypracovala dotazník „Anketa spokojenosti zákazníků“, který umístila v zákaznických cen-
trech v Kroměříži a v Holešově po dobu jednoho roku.  Zákazníci odpovídali celkem na devět otázek. U každé otázky byl stanoven stupeň 
hodnocení převážně v rozmezí 1 – 5 (1 – nejlepší a 5 – nejhorší), případně varianty slovního ohodnocení.

 Na dotazník odpovědělo celkem 42 respondentů. Na zákaznickém centru v Kroměříži vyplnilo dotazník 27 zákazníků, v Holešově 15 zákaz-
níků. Zákazníci byli vybráni náhodným způsobem. Převážná většina respondentů byla fyzickými osobami. Nejvíce z dotázaných respondentů 
pocházelo z Holešova, Kroměříže a Hulína.

Hodnocení jednotlivých otázek:

1. Dodávka pitné vody

2. Odvádění a čištění odpadní vody

3. Vystupování, profesionalita a chování zaměstnanců při jednání se zákazníky
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4. Nespokojenost se službami společnosti v poslední době

5. Srozumitelnost dokladů (faktura, kupní smlouva, dopisy atd.)

6. Spokojenost se způsobem fakturace                                                7. Hodnocení informovanosti o společnosti

8. Nejpřijatelnější způsob informování pro zákazníky

9. Které další služby společnosti byste uvítal/a

Na otázku neodpověděl žádný z dotázaných respondentů.

V budoucnosti by měl být dotazník umístěn i na internetových stránkách společnosti, kde by jej zákazníci mohli přímo vyplnit. Zvýšil by se tak 
počet respondentů a snížila časová omezenost pro vyplňování dotazníků, která vyplývá z provozu zákaznických center.

Ing. Tereza Mlčáková - asistentka ekonomické náměstkyně
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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

 Dne 1. 6. 2012 se uskutečnilo fotbalové utkání mezi VaK Kroměříž, a.s. vs. NWT, a.s. Hulín. Akce se konala na hřišti v Holešově, kde bylo připra-
veno výborné občerstvení jak pro hráče, tak pro fanoušky. Součástí byla již tradiční ochutnávka slaných a sladkých dezertů a jako poděkování 
dostal každý, kdo přivezl svůj výtvor, malou pozornost.
A výsledek utkání? Bylo to velice napínavé. Ale pak přišla 44 minuta 2. poločasu, kdy kolega z našich řad MIROSLAV VYBÍRAL prokličkoval mezi 
soupeři a vyrovnal na 1:1. 
Putovní pohár jsme zapůjčili do příštího roku našemu soupeři a doufám, že se nám příští rok vrátí na čestné místo v kanceláři pana ředitele. 

Bc. Jana Šustková - asistentka ředitele a výrobně technického náměstka
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Vyluštěnou tajenku křížovky, spolu s telefonním kontaktem, zasílejte do konce měsíce října 2012 na adresu : jana.sustkova@vak-km.cz. 
Do předmětu napište:“ křížovka“. Pro  vylosovaného výherce  je  připravena cena:  nerezová termoska.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 

 “Mezinárodní organizace práce svými úmluvami mimo jiné hlídá,
aby nedocházelo ke znevýhodňování firem,

které dbají o bezpečnost svých zaměstnanců,
oproti těm, které... (viz tajenka).“


