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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je v České republice největší ryze česká firma provozující vodohospodářskou infrastrukturu. Jejími 
vlastníky jsou prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o., města, obce nebo jejich svazky. Veškerý zisk tak zůstává v tuzemsku a je využit 
na obnovu vodohospodářské infrastruktury. 
VAS dodává pitnou a čistí odpadní vodu pro více jak 540 tisíc obyvatel v 700 obcích okresů Brno-venkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy,  
na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7 % celé vodárenské sítě 
České republiky. Její odborníci zajišťují provoz více jak 80 úpraven vod a 150 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje přes tisíc zaměstnanců. 
Více na www.vodarenska.cz
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jsem rád, že Vás opět mohu pozdravit ze strá-
nek našeho firemního časopisu, který se Vám 
v letošním roce dostává do rukou již potřetí. 
Možná si to při obracení jeho stránek také 
uvědomujete, ale to, že každoročně vydáme 
několik čísel firemního časopisu, je určitým 
důkazem, že naše firma se neustále někam 
posouvá, připravuje nové věci nebo nové pro-
jekty, takže i zde máme o čem psát. 

Máme za sebou horké letní dny, kdy jsme si 
na některých divizích zažili opravdu tvrdý boj 
se suchem. Zejména v obcích s nedostateč-
nými zdroji pitné vody byli naši pracovníci 
nuceni ve dne i v noci navážet vodu do vodo-
jemů, aby občané mohli stejně jako jindy pít 
vodu, umývat se nebo vařit. Historicky poprvé 
jsme také ve spolupráci s vodoprávními úřady 
museli přistoupit k vyhlášení opatření obecné 
povahy, kdy se lidem preventivně omezova-
la spotřeba pitné vody na den. V této situaci 
se ukázalo jako prozíravé, že VODÁREN-
SKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., společně 
s vlastníky vodovodů a kanalizací, prosazuje 
dlouhodobě strategické řešení, a tím je napo-
jování stále více obcí na skupinové vodovody 
zásobované z vydatnějších zdrojů a nabízejí-
cí možnost propojení více zdrojů pro případ 
problému s některým z nich. Jak konkrétně 
sucho naše společnost řešila v jednotlivých 
regionech, si můžete přečíst i v tomto čísle 
časopisu.

Část čísla je věnována také významnému 
výročí naší společnosti, a tím je čtvrt století 
od jejího vzniku. Nejenže si můžete připome-
nout významné investice za posledních 25 let 
do vodárenství v regionech, kde provozujeme 
vodovody a kanalizace, ale při této příležitosti 
byla vydána i naše zcela nová, reprezentativ-
ní kniha. Naleznete v ní fotografie vody z díla 
významného třebíčského fotografa a záro-
veň ředitele naší místní divize Ing. Jaroslava 
Hedbávného. Zdokumentoval v nich vodu 
v nejrůznějších podobách a propojil s citáty 
významných osobností. Věřím, že i toto naše 
dílo přinese čtenářům potěšení.

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
se ale za posledních několik měsíců dostala 
do povědomí veřejnosti i jinak. Stali jsme se 
pořadateli 40. ročníku Vodohospodářských 
sportovních her v Jihlavě, kam se sjelo více 
než 500 sportovců z celé České republiky. 
Zastoupeni mezi nimi byli zaměstnanci mi-
nisterstev, povodí, ale i významných provoz-
ních společností. S radostí mohu konstato-
vat, že jsme se stali důstojnými hostiteli této 
významné akce, která byla ze strany mnoha 
účastníků hodnocena jako velmi zdařilá a or-
ganizačně výborně zvládnutá. 

Na půdě naší společnosti vznikl taktéž zcela 
nový projekt v oblasti vzdělávání – Akademie 
VAS. Jeho cílem je intenzivně vzdělávat naše 
zaměstnance, dát jim co největší povědomí 
o vodárenství a hlavní náplni naší společnosti 
a vést je v odborné oblasti k řešení konkrét-
ních projektů.

Stránky našeho časopisu se také již staly pro-
storem pro prezentaci názorů významných 
osobností propojených s oborem. Tentokrát 
si můžete přečíst zajímavý rozhovor s minist-
rem zemědělství Miroslavem Tomanem.

Vyjmenované je jen malým zlomkem toho, co 
se skutečně událo a zlomkem toho, o čem si 
přečtete dále v našem časopise. K příjemné-
mu čtení bych ještě připojil svoje přání, proto-
že se blíží konec roku, který budeme většinou 
trávit v soukromí, se svými rodinami a blízký-
mi. Buďte zdraví, ale také spokojení. Važme 
si všeho, co máme. Děkuji Vám za spolupráci 
i za to, že zůstáváte s naší společností, ať již 
jako zaměstnanci, vlastníci, nebo jako ob-
chodní partneři.

Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel



2 VODÁRENSKÉ KAPKY   03 | 2018

SLAVNOSTNĚ JSME OTEVŘELI 
PRVNÍ SEMESTR AKADEMIE VAS
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Letošní podzim se nese ve znamení zahájení pilotního programu celofiremního vzdělávání Akademie VAS. 

„Lidé a voda – partneři pro život“. Tímto 
pravdivým mottem bychom mohli nahlížet 
na celou naši společnost s myšlenkou – „Lidé 
a VAS – partneři pro život“. 

V dnešní době, kdy můžeme lidské zdroje 
zařadit mezi nedostupné komodity mnoha 
firem, je péče o zaměstnance s programem 
benefitů nezbytným faktorem vedoucím k je-
jich spokojenosti. Cílem důkladné péče o za-
městnance je stát se vyhledávaným zaměst-
navatelem v celém regionu působnosti VAS. 
Potřeba zvýšení atraktivity nejen pro poten-
cionální, ale především pro stávající zaměst-
nance podpořila myšlenku vzniku Akademie 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 

Mezi hlavní cíle Akademie VAS patří po-
skytnutí uceleného odborného vzdělávání 
vedoucího k odbornému růstu zaměstnan-
ců, posílení jejich sebevědomí a kvalifikace, 
s důrazem na kladný postoj k firmě. Vzdělá-
vání bude určeno zaměstnancům VAS, kteří 

projeví zájem o komplexní rozšiřování svých 
znalostí a naplní strategické cíle společnosti. 
Dalším z cílů je povýšení vzdělávání a roz-
voje zaměstnanců z pozice povinnosti na  
benefit. 

Akademie VAS bude probíhat ve dvou bězích, 
z nichž prvnímu běhu vybraných zaměstnan-
ců začala výuka již 11. 10. 2018, doba trvání 
bude čtyři semestry. Dovednosti se budou 
rozvíjet kombinovanou formou studia. Okruhy 
teoretické části byly zvoleny tak, aby obsáhly 
svou odborností celou šíři vodárenské praxe. 
Následně bude teoretická část studia vystří-
dána částí praktickou, která bude atraktivně 
propojena s odbornými exkurzemi. Velice si 
vážíme toho, že je Akademie VAS založena 
na firemním know-how, neboť školení vět-
šiny témat Akademie se ujali interní lektoři. 
Absolutorium bude uskutečněno formou od-
borných projektů jednotlivých studentů a je-
jich obhajobou před komisí sestávající z řad 
odborníků. 

Úspěšní absolventi získají nejen nové cenné 
vědomosti, ale především certifikát Akademie 
VAS. Předpokládá se uvedení projektů do re-
álného života firmy a možnost pokračování 
úspěšných absolventů jako nových interních 
lektorů nebo manažerů projektů v dalším 
běhu Akademie VAS. Vynaložené úsilí a závě-
rečné práce budeme moci ocenit při prezentaci 
v nadcházejících číslech Vodárenských kapek. 

Popřejme novému vzdělávacímu projektu, 
Akademii VAS, zdárný, ničím nerušený prů-
běh, pevné zakotvení mezi stávajícími vzdě-
lávacími programy a také naplno zaintere-
sované studenty. Především však popřejme 
všem zúčastněným mnoho úspěchů a elánu 
při plnění úkolů, a to nejen v  jejich „akade-
mické“ kariéře.

Ing. Veronika Svobodová
personalistka generálního ředitelství

DOZORČÍ RADU DOPLNÍ ŠEST NOVÝCH ČLENŮ
Noví členové z řad zaměstnanců byli zvoleni prostřednictvím sboru volitelů.

V návaznosti na změnu právní úpravy zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
stejně jako další akciové společnosti s více než 
500 zaměstnanci v pracovním poměru, po-
vinna nechat zvolit 1/3 členů dozorčí rady z řad 
zaměstnanců. Novela zákona nabyla účinnosti 
dne 14. 1. 2017. Podle přechodných ustanovení 
mají dotčené společnosti povinnost uvést ujed-
nání stanov a složení dozorčí rady do souladu 
s tímto zákonem do dvou let ode dne nabytí 
jeho účinnosti, tj. nejpozději ke dni 14. 1. 2019.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
tedy provedla úpravu stanov společnosti 
a připravila nový volební řád, který byl schvá-
len představenstvem společnosti.

Členy dozorčí rady volené zaměstnanci ne-
volili zaměstnanci přímo, ale prostřednic-
tvím tzv. volitelů. Proto byly ve dnech 20. až  
22. srpna vyhlášeny volby volitelů, které pro-
běhly řádně ve všech organizačních složkách 
společnosti. Celkem bylo zvoleno 14 volitelů, 
dle počtu zaměstnanců v každé organizační 
složce, kteří tvoří Sbor volitelů.

Dne 22. srpna ústřední volební komise ve slo-
žení Mgr. Jana Kučerová, Ing. Martin Juránek 
a RNDr. Zdenka Boháčková vyzvala na základě 
pokynu předsedy představenstva oprávněné 
navrhovatele k podání návrhů na kandidá-
ty na členy dozorčí rady z řad zaměstnanců. 
Oprávněnými navrhovateli jsou: představen-
stvo společnosti, odborová organizace a spo-
lečně alespoň 10 % zaměstnanců společnosti 

v pracovním poměru na dobu přesahující po-
lovinu týdenní pracovní doby, tedy nejméně  
110 zaměstnanců. 

Volby nových členů dozorčí rady volených 
zaměstnanci proběhly 18. září 2018. Zvo-
leni byli tito kandidáti: Mgr. Jan Kaluža, 
Ing. Miroslav Paleček, Petr Svobo-
da, Ing. Věra Šedová, Ing. Jiří Žižka, 
Ing. Michal Šulc

V souladu se schváleným volebním řádem 
bude pro nově zvolené členy dozorčí rady 
dnem vzniku funkce den 1. 1. 2019. 

Mgr. Jana Kučerová
právnička
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VAS NAVŠTÍVILI HODNOTITELÉ 
Z NÁRODNÍ CENY KVALITY
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se v letošním roce přihlásila 
do programu Národní ceny kvality České republiky, a to v modelu START PLUS. 

Model START PLUS Národní ceny kvality Čes-
ké republiky je devítikriteriální model, který 
umožňuje organizacím a firmám využít jej 
jako nástroj pro zlepšování. Základním prv-
kem přístupu je snaha povzbuzovat organi-
zace, aby se prostřednictvím sebehodnocení 
neustále zlepšovaly. Model vychází z hypo-
tézy, že vynikající výsledky předpokládají vy-
nikající manažerské postupy a jejich aplikaci 
ve firmě. Dosažené výsledky pak slouží jako 
zpětná vazba pro hodnocení, přezkoumání 
a zlepšení přístupů. Devět kritérií umožňuje 
brát v úvahu komplexní řízení firmy. K hodno-
ceným oblastem patří:

1.  Vedení
2.  Pracovníci
3.  Strategie
4.  Partnerství a zdroje
5.  Procesy, výrobky a služby
6.  Pracovníci – výsledky
7.  Zákazníci – výsledky
8.  Společnost – výsledky 
9.  Ekonomické výsledky

Účast v Národních cenách Rady kvality České 
republiky byla letos poprvé a nově vyhlášena 
Ministerstvem průmyslu a obchodu a nebyla 
nijak zpoplatněna. Rada kvality ČR stanovila 
60 účastníků jako maximální celkový počet 
ve vyhlášených Národních cenách.

Na základě potvrzení z Ministerstva průmyslu 
a obchodu, že je přihláška VAS platná a byla 
přijata mezi soutěžící, byla zpracována pod-
kladová zpráva, která shromáždila informace 
a data pro externí hodnocení. Tento doku-
ment, který má v rámci VODÁRENSKÉ AK-
CIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., přes 150 stran, je 
podkladem pro externí hodnocení organizace. 
Na jejím základě byla stanovena ze strany Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu hodnoticí ko-
mise v čele s Jiřím Juránkem, která následně 
27. září 2018 externě hodnotila VAS formou 
osobní návštěvy a pohovorů s vedením spo-
lečnosti.

Z hodnocení VAS externími hodnotiteli vyply-
nuly tyto pozitivně ohodnocené skutečnosti:

1.  VAS má velmi dobře zpracované strategie 
společnosti, které jsou postaveny na reál-
ných základech a předpokladech, jsou na-
stavena měřitelná kritéria pro plnění stra-
tegií a jsou průběžně sledována. Strategie 
VAS by dle vyjádření hodnotitelů mohla být 
vzorem pro řadu velkých firem v republice 
včetně automobilek

2.  VAS velmi dobře pracuje s vlastními eko-
nomickými i výrobními výsledky, umí je 
srovnat jednak mezidivizně v rámci jed-
né společnosti, ale taktéž republikově se 
subjekty stejné či podobné velikosti jako 

je VAS, nebo velikosti obdobné, jako jsou 
divize

3.  VAS má velmi kvalitně zpracovaný systém 
řízení interních dokumentů, systém infor-
mování zaměstnanců a systém kvality ří-
zení

4.  Podkladová zpráva, kterou VAS předloži-
la, byla zpracována velmi podrobně, a to 
na základě pravdivých a doložitelných dat. 
Dle slov hodnotitelů by zpráva svou po-
drobností mohla sloužit i jako podklad pro 
další stupeň hodnocení v rámci Národní 
ceny kvality, a to v modelu Excelence

Hodnotitelé popsali taktéž oblasti pro zlepšení 
ve VAS. Jako jednu z hlavních označili zlepše-
ní sdílení informací mezi vedením společnosti 
a zaměstnanci.

Na základě osobní návštěvy hodnotitelů 
a na základě pokladové zprávy bude nyní 
zpracována závěrečná zpráva. Z ní pak vyply-
ne, jak VAS obstála mezi ostatními firmami 
přihlášenými do Národní ceny kvality – mode-
lu START PLUS. Výsledky by měly být známé 
v listopadu.

Mgr. Iva Šebková 
vedoucí marketingu a komunikace

PROBLÉMY SE SUCHEM SE PODAŘILO ZVLÁDNOUT 
DÍKY DLOUHODOBÝM I AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM
Máme za sebou obzvlášť horké a suché léto. To se téměř ve všech divizích VAS projevilo většími či menšími 
problémy se zásobováním vodou, které bylo potřeba operativně řešit. Výjimkou byla pouze divize Znojmo, 
kde sice zaznamenali mírný pokles hladiny podzemní vody na některých prameništích, ale v žádné 
z provozovaných obcí nemuseli přistoupit k náhradnímu zásobování vodou ani žádnému jinému opatření.

DIVIZE BOSKOVICE
Extrémy počasí, které se stupňují každým ro-
kem od roku 2015, naplno udeřily v létě 2018. 
V našem regionu se sečetlo hned několik 

nepříznivých vlivů. Několikátá zima po sobě 
s minimem sněhu a následné minimální 
srážky v kombinaci s množstvím místních vo-
dovodů s mělkými vodními zdroji odkryla sla-

bá místa provozované infrastruktury. Situace 
se vystupňovala začátkem srpna letošního 
roku, kdy několik týdnů bez deště s teplotami 
nad 30°C snížilo vydatnost některých mělkých 
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zdrojů. V jediném týdnu jsme omezili odběry 
vody v 17 obcích a místních částech. Porovnali 
jsme odběry vody před vyhlášením regulace 
spotřeby vody a po vyhlášení. Téměř všude 
došlo v prvních dnech k nárůstu spotřeby 
(„rychle vyprat prádlo a napustit vanu, dokud 
teče“). Po pár dnech se spotřeba vrátila k pů-
vodním hodnotám jen s malými odchylkami. 

Naproti tomu podnik Povodí Moravy zakázal 
plošně v celém regionu Blanska a Boskovic 
odběr povrchové vody.

Veškerá voda pro zásobování na divizi Bosko-
vice pochází z podzemních zdrojů. Hlubokých 
vrtů nad cca 20 metrů se situace příliš nedo-
tkla a nedošlo k významnému snížení hladiny 
podzemní vody, jedná se o vrty ve Spešově, 
Bořitově, Jestřebí, Lažanech, Jedovnicích. Ani 
zdroj ve Velkých Opatovicích nedosáhl histo-
rického minima z roku 2014. Z tohoto pohledu 
nebyla zatím velká spotřebiště ohrožena.

Zejména v době sucha jsme ocenili dlouhodo-
bě prováděná opatření:
• snížení ztrát vody z hodnot přes 30 % v roce 

2012 pod republikový průměr cca 17 % 
v roce 2017

• rekonstrukce páteřních přivaděčů s posilo-
váním vodních zdrojů

• napojování místních vodovodů na skupino-
vé vodovody s dostatečnou rezervou zdrojů

• napojování vodárenských objektů na dispe-
čink

A jak vypadá typická obec, která je ohrožena 
dlouhodobým suchem? Většinou jde o menší 
obec s místním vodovodem, která má měl-
ké zdroje do cca 10 metrů, není napojena 
na skupinový vodovod, není napojena na vo-
dárenský dispečink a hlavně – nepřipravuje 
řešení. V tom jediném sucho pomohlo – vody 
si více vážíme a přesvědčit občany, že je in-
vestice potřeba, je o něco jednodušší.

Na závěr lze říct, že situaci jsme letos zvládli, 
a to díky předchozím roky prováděným pro-
vozním a investičním opatřením a dále díky 
pracovnímu nasazení kolegů z VAS, a to jak 
techniků, tak zejména dělníků provádějících 
potřebná opatření. Pro následující roky jed-
náme s vlastníky o přípravě strategických 
opatření, která by zlepšila zabezpečenost 
provozovaných vodovodů do dalších let. Snad 
budou příznivější.

Ing. Pavel Mikulášek
výrobně-technický náměstek 

ředitele divize Boskovice

DIVIZE BRNO-VENKOV
Problematika sucha zasáhla v roce 2018 
i divizi Brno-venkov, zejména pak lokali-
ty na Tišnovsku. Problémy se zásobováním 
obyvatelstva pitnou vodou nastaly především 
v obci Běleč a v její místní části Křeptov, dále 
v obcích Vohančice a Veselí. Zmíněné obce 
nejsou součástí propojené vodárenské sou-
stavy, každá obec tak má místní vodovod, kde 
není možnost „si vypomoci“ jiným vodním 
zdrojem, jak tomu často bývá právě u vodá-
renských soustav, u skupinových vodovodů. 

Uvedené obce se tedy musí spoléhat na vy-
datnost svých vlastních zdrojů, v tomto pří-
padě zdrojů podzemních vod, které bývají, 
bohužel, v kritických obdobích sucha kapa-
citně nedostačující. Může tak nastat situace, 
kdy poptávka po dodané vodě je vyšší, než je 
vydatnost jednotlivých zdrojů.

Nepříznivou situaci jsme ještě v září řešili 
dovážením pitné vody do obecních vodojemů 
z kapacitně vydatnějších zdrojů. Během let-
ních prázdnin tak bylo pro názornost do vo-
dojemu Běleč pomocí cisteren navezeno  
441 m3 pitné vody (což činí přibližně 50 % cel-
kové spotřeby obce za letní prázdniny), do vo-
dojemu Křeptov 179 m3 (téměř 100 % celkové 
spotřeby), do vodojemu Vohančice 277 m3 
(přibližně 30 % celkové spotřeby), do vodo-
jemu Veselí nebylo dovážení nakonec nutné. 
Dovoz jedné cisterny pitné vody o objemu 8 m3  
představuje náklady cca 4 320 Kč (540 Kč/m3).

Naše divize rovněž v červenci tohoto roku 
iniciovala jednání s příslušným vodoprávním 

úřadem, s majitelem vodovodu i se zástupci 
dotčených obcí, s cílem informovat o dané si-
tuaci kompetentní úřady i samotné obyvatel-
stvo a navrhnout vhodná a v současné době 
dostupná řešení.

V návaznosti na uvedené jednání vyhlásil 
Městský úřad Tišnov, odbor životního pro-
středí, pro dané obce opatření obecné pova-
hy, kterým dočasně omezil užívání pitné vody 
z vodovodu pro veřejnou potřebu v období 
od 15. 8. do 15. 11. 2018, a to tak, že zakázal 
odběry vody k napouštění bazénů a jakékoliv 
zavlažování. Spotřeba pitné vody byla omeze-
na na 100 litrů na osobu a den. Na tomto mís-
tě je ovšem potřebné zmínit, že dodržování 
tohoto předpisu záleží zejména na zodpověd-
nosti a ohleduplnosti samotných odběratelů.

Divizi se popsanými kroky prozatím daří po-
krýt potřeby obyvatelstva, nicméně do bu-
doucna je nutno počítat s radikálnějšími 
opatřeními, která by danou problematiku 
vyřešila z komplexnějšího hlediska. Jedná se 
například o propojování vodárenských sou-
stav, navyšování kapacit vodojemů či hledání 
nových vodních zdrojů. Neméně důležitou zá-
ležitostí pak zůstává osvěta mezi projektanty 
i samotnými obyvateli – retence, akumulace 
a nakládání se srážkovou vodou, u zastavě-
ných a zpevněných ploch prověřovat mož-
nosti vsakování srážkových vod, oddělování 
srážkových a odpadních vod apod.

Ing. Radim Mifek, Ph.D.
vedoucí útvaru technologie  

a ekologie divize Brno-venkov

Doplňování vody do vodojemu.
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DIVIZE JIHLAVA
Logicky měli v letošním suchém a horkém létě 
i mnozí obyvatelé na Vysočině obavy z toho, 
jakým způsobem bude zajištěn dostatek pitné 
vody pro jejich potřebu. Nedostatek dešťových 
srážek v jarním období letošního roku a velmi 
suché a teplé léto způsobily pokles hladin vod-
ních toků, u některých skutečně došlo až k je-
jich vyschnutí. Přestože oblast Vysočiny na tom 
nebyla v rámci České republiky nejhůře, i zde se 
postupně začaly objevovat problémy s některý-
mi vodními zdroji. 

Největší vodní nádrže na Jihlavsku – Hubenov 
a Nová Říše byly pod neustálým dohledem 
a kontrolou správce vodního díla Povodí Moravy, 
s.p. a také našich pracovníků při odběru surové 
vody. Pokles vodní hladiny u obou vodních ná-
drží byl značný. Konkrétně ve vodárenské nádrži 
Hubenov činil asi 15 až 20 centimetrů za týden, 
u vodárenské nádrže Nová Říše to bylo zhruba  
5 až 10 centimetrů za týden. 

Dostatek pitné vody pro obyvatele Jihlavska 
i přes extrémní suché počasí byl letos zajištěn 
především díky existenci Jihlavské vodárenské 
soustavy, která propojuje všechny hlavní zdroje 
pitné vody na Jihlavsku včetně vodních nádrží 
Hubenov a Nová Říše. To nám umožnilo přivést 
surovou vodu z úpravny vody Nová Říše vzdále-
né asi 30 kilometrů až na úpravnu vody Hosov. 

Zatímco v jiných částech České republiky se 
o potřebě propojení vodárenských soustav 
s ohledem na sucho teprve začíná uvažovat, 
na Jihlavsku je taková propojená soustava již 
skutečností. Letos jsme se opět mohli přesvěd-
čit o její důležitosti a významu při zásobování 
pitnou vodou obyvatel na Vysočině.

Jan Pešek, DiS.
referent speciálních činností  

na úseku ředitele divize Jihlava

DIVIZE TŘEBÍČ
Sucho je v poslední době skloňováno ve všech 
pádech. Bohužel nejde jen o mediální kampaň, 
ale o skutečnou hrozbu. Srážkový deficit posled-
ních let, zimy bez sněhu, jara bez tání a horká 
léta, vysychající vodní toky, nádrže i studny, kle-
sající hladiny podzemních vod… Výčet negativ-
ních projevů či faktorů by mohl být hodně dlouhý. 

Na úrovni Kraje Vysočina, Jihomoravského kra-
je i státního podniku Povodí Moravy vznikly pra-
covní skupiny, které mají sice odlišné složení, ale 
společný cíl - vzájemnou informovanost všech 
dotčených o suchu a snížení jeho dopadů. Velký 

srážkový deficit v povodí řeky Dyje a pokles hla-
diny Vranovské přehrady logicky učinily tuto ob-
last středem velké pozornosti. Vždyť Vranovská 
přehrada je největším a nezastupitelným zdro-
jem pitné vody v regionu. I když jsou nebo budou 
vodárenské soustavy v této oblasti (Znojemsko, 
Třebíčsko, Žďársko…) propojeny, je Vranovská 
nádrž vzhledem ke své velikosti ostatními men-
šími zdroji (Mostiště, Vír) prakticky nenahradi-
telná. Navíc zásobuje přibližně osmdesát tisíc 
obyvatel. Je tedy logické, že zachování vodáren-
ského odběru z Vranovské nádrže bylo na všech 
jednáních potvrzeno jako prioritní. 

V souvislosti s tím se však objevil jeden tech-
nický problém. Tím je omezený pohyb plovoucí 
čerpací stanice surové vody pro úpravnu ve Ští-
tarech. Čerpací stanice byla řešena jakou plo-
voucí ponton, spojený dvěma rameny s břehem 
a kopírující pohyb hladiny v určitém rozmezí. 
Jeho tvůrci, projektanti a konstruktéři v sedm-
desátých letech minulého století pravděpodobně 
nepočítali s tak velkým poklesem hladiny, jaký 
by vzhledem k suchu mohl dnes nastat. Pro 
upřesnění – kóta přelivu nádrže je 350,1 m n. 
m., minimální hladina (tzv. kóta stálého nadr-
žení) nádrže činí 331,5 m n. m. To znamená, že 
hladina dle manipulace Povodí Moravy může 
klesnout o více než osmnáct metrů. Technické 
možnosti pontonu jsou však omezené a ověře-
ná minimální hladina dosažená v roce 2010 čini-
la cca 336 m n. m. Technické omezení pro další 
pokles hladiny je způsobeno opíráním bočního 
ramene pontonu o závěsnou konstrukci a rizi-
kem destrukce objektu. 

Vzhledem k významu objektu i jeho hmotnosti 
(150 tun) jsou možnosti odzkoušení dalšího 
poklesu velmi omezené i nebezpečné. Pro-
to bylo přikročeno k odbornému posouzení 
objektu, statickému výpočtu a náročnému 
projektu takových oprav bočního rame-
ne, aby ponton mohl zvládnout ještě větší  
pokles hladiny, v optimálním případě až 
na uvedenou kóta hladiny minimální, tj. cca 
332 m n. m. Toto by umožnilo využívat celý zá-
sobní prostor nádrže, ale současně přinášelo 
riziko zhoršení kvality vody pro úpravu, neboť 
by byla odebírána voda z nejhlubších vrstev 
nádrže, s vysokým podílem sedimentů, včetně 
železa a manganu, pravděpodobně na hranici 
upravitelnosti. 

Proto proběhla návštěva statika s předběžným 
zjištěním, že úprava ramene pontonu je možná 
ve výše popsaném rozsahu, tedy že by ponton 
mohl zvládnout pokles hladiny až na kótu stálé-
ho nadržení. Po vyhotovení znaleckého posudku 

a projektu úprav by měla proběhnout vlastní re-
alizace stavby tak, aby ponton byl plně funkční 
do konce října 2018. 

Ing. Jaroslav Hedbávný
ředitel divize Třebíč

DIVIZE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Divize Žďár nad Sázavou v letním suchém obdo-
bí mimo vlastní dovoz do námi provozovaných 
obcí (Pavlov, Újezd u Nového Veselí…) vykrývala 
a někde ještě vykrývá na objednávku dovoz vody 
do vodojemů v těchto lokalitách: 
• Škrdlovice, Vojnův Městec – 586 m3 (provozu-

je Velké Dářko s.r.o pro tyto obce)
• Obec Sněžné – 539 m33

• Obec Daňkovice – 58 m3

• Bystřice nad Pernštejnem – Lesoňovice –  
112 m3

• Obec Unčín – 58 m3

• Obec Lísek – 8 m3

• Obec Obyčtov – 104 m3

• Obec Hodiškov – 192 m3

• Obec Rudolec – 45 m3

• Svaz VaK Bohdalov – 180 m3

• Obec Dalečín
Kromě těchto obcí dovážela divize vodu pro po-
třebu zemědělských družstev – například pro 
Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě 
o objemu 661 m3. Dále některé zejména staveb-
ní firmy (Colas, Strabag, Krajská správa a údrž-
ba silnic, Gremis, Sagras a jiné) si za úhradu 
odebíraly vodu z výtokových stojanů – zejména 
na správě ve Žďáře nad Sázavou, na provozu 
Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem – nej-
více Strabag – 2 593 m3. (pozn.: uváděné údaje 
jsou za měsíc červen až srpen 2018. Dovoz vody 
pro některé obce pokračoval i v dalším období)

Divize Žďár nad Sázavou zajišťuje dovoz vody 
dvěma autocisternami (8 a 15 m3). Kapacita 
dovozu do vodojemů je v množství cca 150 m3/
den při střední vzdálenosti 15 km od zdroje vody 
použitého pro plnění cisteren. Realizace dovozu 
je vždy na základě objednávky zástupcem obce.

Divize nedisponuje volnými voznicemi, které by 
mohla zapůjčit na delší období než asi dva dny. 
Tyto voznice jsou převážně používány pro náhrad-
ní zásobení při odstávkách vodovodu z důvodu 
oprav poruch a havárií provozované infrastruktu-
ry. Výjimkou bylo v červenci zapůjčení voznice 5 
m3 městu Bystřice nad Pernštejnem, které ji vyu-
žívalo pro dovoz vody do místní části Lesoňovice. 

Ing. Zdeněk Mattis
referent speciálních činností 

divize Žďár nad Sázavou
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USPOŘÁDALI JSME 
40. ROČNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH 
SPORTOVNÍCH HER V JIHLAVĚ

Ve dnech 16. až 19. 8. 2018 se konal jubilejní 40. ročník vodohospodářských sportovních her. Organizátorem 
byla poprvé za celou historii her VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která přípravám a zajištění 
organizace věnovala téměř jeden rok. Celkem se her zúčastnilo přes 500 sportovců z 16 vodohospodářských 
společností a dle názoru řady z nich patřily letošní sportovní hry k těm nejlepším. Sportovci VAS vybojovali 
celkově šesté místo. 

Hry se konaly v kraj-
ském městě Jihlava. 
Ubytování a stravo-
vání bylo zajištěno 
v Domově mládeže 
Karoliny Světlé, část 
ubytovaných bydlela 
v okolních penzio-
nech. Slavnostní za-

hájení proběhlo na stadionu FC Vysočina Jih-
lava, slavnostní večer s vyhlášením výsledků 
a oceněním výprav pak v Dělnickém domě 
Jihlava.

Vodohospodářské sportovní hry jsou již tra-
dičně soutěží družstev organizací z oboru 
vodního hospodářství z celé republiky. Jsou 
organizovány ve smyslu obecně platných pra-
videl pro jednotlivé sporty. 

SOUTĚŽILO SE V OSMI SPORTECH: 
malá kopaná – 2 hřiště s umělou trávou 
ve sportovním areálu Na Stoupách, vo-
lejbal ženy – 2 haly v bazénu Evžena Ro-
šického, volejbal muži – 3 venkovní antu-
kové kurty v areálu volejbalu SK Jihlava, 
stolní tenis muži – 6 stolů v hale na stol-
ní tenis SK Jihlava, stolní tenis ženy – 
5 stolů v PINEC KLUBU Jihlava, duat-
lon ženy – plavání (100 m) – krytý 25 m 
bazén Evžena Rošického; běh (2 500 m) 
– cyklostezka v blízkosti řeky Jihlavy, 
duatlon muži – plavání (200 m) – krytý 
25 m bazén Evžena Rosického; běh (5 
000 m) – cyklostezka v blízkosti řeky 
Jihlavy, tenis – 8 venkovních antuko-
vých kurtů v areálu TENISCENTRUM 
Jihlava

 

Her se i letos zúčastnilo družstvo naší společ-
nosti. Poděkování za to patří především ge-
nerálnímu řediteli VAS Ing. Lubomíru Glocovi, 
který byl i ředitelem her. 

Naší výpravě se podařilo obsadit všechny spor-
tovní disciplíny. Za to patří velká pochvala a po-
děkování všem vedoucím jednotlivých sportů 
a hlavně sportovcům, kteří obětavě soutěžili. 
Jednalo se o tyto naše zaměstnance:

Bazala Jindřich (TR), Benešová Irena (BV), 
Blatecký Patrik (BV), Bohuslav František 
(TR), Dočekal Jiří (ZR), Fortelná Drahomí-
ra (TR), Gondžalová Veronika (JI), Gregor 
Zdeněk (ZR), Hlávka Richard (ZR), Holub 
Martin (JI), Housar Jiří (ZN), Janoušková 
Světlana (ZR), Jedličková Zdeňka (GŘ), 
Juhaňák Tomáš (ZN), Juránek Martin 
(BV), Kašková Jarmila (TR), Klimeš Petr 
(BV), Kohoutek Miroslav (JI), Kudrna 
Martin (BV), Kudrnová Renata (BV), Ne-
čas Pavel (ZR), Nekuža Roman (ZR), Od-
strčílek Jonáš (BV), Orlíček Jiří (JI), Paták 
Vít (ZR), Pešek Jan (JI), Procházka Bohu-
mil (BV), Skalník Petr (ZR), Stehnová Eva 
(ZR), Svoboda Miroslav (ZR), Šebková Iva 
(GŘ), Zichová Dagmar (TR).

Po úspěších naší společnosti v letech minu-
lých (2012, 2014, 2015 a 2017) jsme samozřej-
mě zvláště jako pořadatelé měli velké ambice 
i letos. Konkurence a sportovní výkony ostat-
ních organizací však jdou neustále nahoru, 
a tak jsme museli počítat s tím, že obhajovat 
tak vynikající výsledky předchozích let bude 
velmi náročné a složité. Vše bylo umocněno 
tím, že letošní ročník byl jubilejní, a tak jsme 
chtěli předvést to nejlepší, co umíme.

Vodohospodářské sportovní hry na stadionu FC Vysočina Jihlava zahájil generální ředitel VAS Ing. Lubomíc Gloc.

O každou vteřinu se při běhu a plavání rvali také duatlonisté.
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Nakonec se naše společnost celkově umístila 
na krásné 6. příčce z 16 organizací. Toto umís-
tění nelze rozhodně považovat za neúspěch, 
protože všichni sportovci naší výpravy podali 
maximální úsilí a výkony a někdy to prostě 
nevyjde tak, jak by si člověk úplně předsta-
voval. Spíše nám tyto hry daly impuls k za-
myšlení do dalšího ročníku a skoro nezbytné 
nutnosti provést generační obměnu sportov-
ců u některých sportů. A to je moc důležité, 
odnést si z každého „zdánlivého neúspěchu“ 
ponaučení do příště. 

Letošní hry vyhráli s velkou převahou spor-
tovci Povodí Labe, na druhém místě skončily 
Severočeské vodovody a kanalizace a třetí 
bylo Povodí Moravy. 

VÝSLEDKY VAS 
V JEDNOTLIVÝCH SPORTECH:
Největšího úspěchu za VAS dosáhlo družstvo 
tenisu a stolního tenisu mužů.

Stolní tenisté ve složení Jindřich Bazala, Ri-
chard Hlávka, Jiří Housar a Roman Nekuža vy-
bojovali 3. místo. Zápas o bronz byl neskutečně 
napínavý a tím zajímavý pro diváky. Po loňském 
druhém místě je bronzová medaile v nabité 
konkurenci znovu velkým úspěchem. Všem 
výše uvedeným stolním tenistům patří obrov-
ské poděkování a uznání za to, co dokázali.

Výborný výkon podali také tenisté Jan Pe-
šek a Martin Holub, kteří rovněž vybojovali 
bronzové medaile. Po loňském 4. místě se 
znovu dostali na bednu, na které byli v roce 
2008 a v letech 2014 až 2016. Jejich zápasy 
ve velkém vedru byly opravdu fyzicky i psy-
chicky náročné. Zvláště jim patří dík a obdiv 

i za to, že celý turnaj dokázali opět odehrát 
pouze ve dvou osobách bez možnosti střídání 
dalším tenistou.

Družstvo volejbalistek mělo trochu smůly 
a obsadilo 5. místo. Nenavázalo tak na me-
dailové úspěchy z let 2014, 2015 a 2017. Kaž-
dopádně jejich bojovný výkon, nasazení a elán 
byly důkazem velké vůle a soudržnosti celého 
týmu. Zaslouží si též pochvalu. 

Stolní tenistky skončily šesté jako v roce 
2016. Je to jejich nejlepší umístění a to je vý-
borným příslibem do budoucna. Holky si tak 
dokázaly, že dokáží bojovat i s těmi nejlepšími 
a posouvat se stále dopředu.

Volejbalisté obsadili stejně jako loni 7. mís-
to. Konkurence je v tomto sportovním odvětví 
opravdu velká a není vůbec jednoduché měřit 
síly s těmi nejlepšími. Hoši se nemají za co 
stydět a dokázali v průběhu turnaje překonat 
i nepříjemné a nečekané situace. Vážíme si 
jich za to, jak se se vším dokázali vyrovnat 
a poprat.

Na 7. místě skončili i fotbalisté. Po loňském 
historickém vítězství je to propad o pár příček 
dolů. Přesto naši fotbalisté nechali na hřišti 
úplně všechno a bojovali ze všech svých sil. 
Za to jim patří velký dík. 

Duatlonistům patřila devátá příčka. Nutno 
podotknout, že jejich disciplína se skládala ze 
dvou částí: první den plavání 200 metrů a dru-
hý den běh na 5 kilometrů. Kdo si to někdy 
zkusil jenom rekreačně, tak musí uznat, že je 
to fyzicky velmi náročné a vyčerpávající. Ne-
pomohl ani výborný výkon Víta Patáka, který 
by byl v jednotlivcích třetí za dvěma triatlonis-
ty z vítězného družstva. Všichni tři naši duatlo-
nisté zaslouží pochvalu za odvahu, odhodlání 
a týmového ducha.

Duatlonistky skončily desáté. Je to polep-
šení o jedno místo proti loňsku. I jejich disci-
plína se skládala ze dvou částí jako u mužů: 
první den plavání 100 metrů a druhý den běh 
na 2,5 kilometru. I ony měly ve výborné kon-
kurenci těžkou úlohu. Přesto se toho nebá-
ly a šly bojovat za sebe i za VAS. Máte náš 
obdiv.

Stolní tenisté ve složení Jindřich Bazala, Richard Hlávka, Jiří Housar a Roman Nekuža vybojovali pro VAS 3. místo.

Kompletní výprava VAS při slavnostním zahájení her.
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HISTORIE UMÍSTĚNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NA VODOHOSPODÁŘSKÝCH HRÁCH V LETECH 2004–2018

Disciplína 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Duatlon – muži 11. 5. 11. 11. 6. 11. 10. 5. 11. 7. 7. 6. 9.

Dutatlon – ženy / / 11. 7. 5. 1. 4. 5. 3. 7. 6. 11. 10.

Malá kopaná 10. 2. 10. 13. 13. 2. 3. 6. 4. 4. 4. 1. 7.

Stolní tenis – muži 13. 4. 4. 7. 6. 6. 11. 3. 2. 1. 7. 2. 3.

Stolní tenis – ženy / / / 13. 12. 8. 11. 10. 8. 9. 6. 9. 6.

Tenis 13. 16. 10. 7. 1. 8. 5. 6. 1. 2. 2. 4. 3.

Volejbal – muži 5. 6. / 6. 13. 9. 7. 8. 3. 5. 4. 7. 7.

Volejbal – ženy / / 11. 7. 7. 5. 6. 6. 3. 2. 5. 3. 5.

Celkové umístění 13. 10. 15. 10. 7. 3. 5. 3. 1. 1. 4. 1. 6.

Slavnostní večer s vyhlášením celkových vý-
sledků a předáním cen proběhl v Dělnickém 
domě Jihlava. Všem účastníkům se večer 
s výbornou kapelou Jordán II moc líbil a ná-
ležitě si ho užili. Vynikající byl i výborně při-
pravený raut.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem 
našim sportovcům za výbornou reprezentaci 
naší společnosti a za vynaložené úsilí.

Poděkování patří také organizačnímu výbo-
ru, pořadatelům z divize Jihlava a vedoucím 
jednotlivých sportů. Díky jejich obětavé práci 
proběhly sportovní hry na vysoké úrovni a dle 
názorů mnoha účastníků patřily k nejlepším.

DĚKUJEME I SPONZORŮM HER: 
hlavní partner: GEOtest 
významní partneři: Hawle, AQUA 
PROCON, Statutární město 
Jihlava, Respect Brno, Trasko
další partneři: CCS, Centropen, 
Decathlon, FC Jihlava, Hekuplast, 
Medius, Vela, Znovín, ZON, 
autoservis NoMe

Příští, 41. ročník Vodohospodářských spor-
tovních her se koná v Ostravě ve dnech 22. až  
25. srpna 2019. Pořadatelem bude Povodí 
Odry s.p. Již nyní srdečně zvu všechny spor-
tovce, kteří budou reprezentovat naši společ-
nost. 

Sportu zdar a vodohospodářským hrám zvlášť!

Ing. Zdeněk Mattis
vedoucí výpravy VAS 

PO HRÁCH NÁM NAPSALI: 
Chtěl jsem vaší organizaci jménem mým a zúčastněných sportovců z ČEVAKu poděko-
vat za organizaci a průběh Vodohospodářských her 2018. Víme z vlastní zkušenosti, že to 
není vůbec nic lehkého takovouto akci zajistit. Počasí jste objednali parádní a vše klapalo. 
Nějaké mušky se vždy najdou, ale nic závažného, myslím, nebylo. Rozhodně musím 
ještě zmínit výborný výběr kapely na večírek.

Josef Procházka, ČEVAK a.s.
                  
Ráda bych tímto jménem svým i kolegů poděkovala za organizaci VHSH 2018 v Jihlavě. 
Účast jsme si moc užili a obdivujeme každého, kdo má odvahu zorganizovat takhle veli-
kou akci! Byli jsme spokojeni s organizací, sporty, ubytováním, ochotným personálem na  
recepci DDM i v jídelně a skvělou kapelou na závěrečném večírku. Díky a za rok v Ostravě!

Kristina Schmiederová, Sweco Hydroprojekt a.s.

Slavnostní večer zpestřilo vystoupení mladých 
tanečníků z Jihlavy.

Nejlepší sportovci dostali krásné medaile.

I fotbalisté bojovali, co jim síly stačily.

V letech 2010 a 2013 byly hry z důvodu povodní zrušeny.
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PRACOVNÍCI LABORATOŘÍ V OPAVĚ OBSTÁLI
Vzorkovací skupiny všech pracovišť laboratoří VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., se v souladu  
s požadavky akreditačních kritérií zúčastnily zkoušení způsobilosti (Proficiency testing – PT) v oblasti odběru 
odpadních vod (PT/S/OV/1/2018) a kalů (PT/S/O/1/2018).

Akce se konala ve dnech 5. a 6. června 2018 
na čistírně odpadních vod v Opavě pod záštitou 
akreditovaného poskytovatele zkoušení, firmy 
CSlab spol. s.r.o. 

ODBĚR VZORKŮ 
Byla vybrána čistírna odpadních vod, která je za-
tížena komunálními i průmyslovými vodami. Od-
padní voda byla odebíraná na přítoku po odstra-
nění hrubých nečistot. Vzorkovací skupiny VAS 
odebíraly, s využitím automatických vzorkovačů, 
modifikovaný vzorek typu „B“. Vzorkovače byly 
naprogramovány na odběr směsného vzorku (12 
dílčích vzorků po 90 minutách). Vzorky typu „A“ 
(8 dílčích vzorků po 15 minutách) byly odebírány 
6. června dopoledne, současně s odběry bodo-
vých i směsných vzorků kalů. Kaly byly odebrány 
a analyzovány v  rozsahu platné legislativy. 

V rámci PT byla zkušenými odbornými posu-
zovateli hodnocena také dokumentace (postu-
py i plány odběru) a vlastní teoretická i praktic-
ká připravenost všech zúčastněných vzorkařů. 

Vzorkaři VAS předvedli, již tradičně, kvalifiko-
vaný přístup při odběru i při další manipulaci se 
vzorkem a výbornou spolupráci. Jejich práce 
se odrazila také na dobrých výsledcích analýz. 

ANALÝZY VZORKŮ 
Na pracovišti v Brně byly analyzovány vzorky 
kalu, v celém rozsahu požadovaných ukazatelů. 
Mikrobiologické ukazatele nebyly poskytovate-
lem v rámci PT vyhodnoceny v důsledku velkého 
rozptylu. Všechny výsledky chemických ukaza-
telů splnily kritéria (správnost a shodnost) daná 
poskytovatelem na základě statistického vyhod-
nocení celého souboru. 

Na všech pracovištích byly analyzovány vzorky 
odpadní vody (vzorek typu „B“ i vzorek typu „A“). 
Z celkového počtu získaných výsledků 136 neby-
la u 6 výsledků splněna kritéria statisticky stano-
vená poskytovatelem. Nevyhovující výsledky byly 
u ukazatelů BSk5, dusík celkový a pH.

V odborné veřejnosti se dlouhodobě diskutují 

vlivy teploty na výsledky jednotlivých ukazatelů. 
Vzhledem k rozsahu akce a předpokládané ne-
homogenitě vzorkované matrice byl manaže-
rem laboratoří a manažerem kvality naplánován 
experiment – odběr vzorku typu „B“ s chlazením 
a bez chlazení. Chlazený vzorek byl po celou 
dobu odběru i transportu udržován při teplotě 
do 7° C, nechlazený vzorek měl teplotu vzorko-
vané odpadní vody 17 ± 3° C. Nechlazený vzorek 
nebyl chlazen ani v průběhu transportu do Brna. 
Vzorek byl zchlazen až uložením do chladničky 
v laboratoři  5 ± 3° C. Oba vzorky byly ve stejnou 
dobu zpracovány na pracovišti v Brně. 

Největší vliv, rozdíl výsledků se projevil u dusíku 
amoniakálního, AOX a mědi. V ostatních přípa-
dech byly rozdíly výsledků vzorku chlazeného 
a nechlazeného v rámci nejistoty měření. Výsled-
ky všech ukazatelů obou vzorků vyhověly krité-
riím, která byla daná poskytovatelem na základě 
statistického vyhodnocení celého souboru. 

RNDr. Zdenka Boháčková 
manažer laboratoří

Důvodem pro tuto změnu je reakce na skuteč-
nost, že v roce 2017 začalo provádět Minister-
stvo financí cenové kontroly u některých pro-
vozovatelů vodovodů a kanalizací. Na základě 
těchto kontrol bylo ze strany ministerstva sdě-
leno, že není možné, aby součástí ceny za vod-
né a stočné byl příspěvek na soukromé životní 
pojištění a doplňkové penzijní spoření. 

Tento názor ministerských úředníků se nepo-
dařilo změnit ani poté, co jsme ze strany naší 
společnosti inicializovali jednání se zástupci 
Odborové centrály v Praze a se zástupci oboro-
vého sdružení SOVAK opakovaně jednali na toto 
téma s Ministerstvem financí. Z těchto jednání 
vyplynulo, že nejenže není možné, aby složky 

příspěvku na soukromé životní pojištění a do-
plňkové penzijní spoření byly hrazeny z vodného 
a stočného, ale dokonce že firmám, které tak 
budou nadále činit, hrozí cenová pokuta. 

Na základě těchto skutečností se vedení VO-
DÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., roz-
hodlo, že bude svým zaměstnancům nadále 
přispívat na penzijní pojištění. Tento příspěvek 
jsme schopni hradit ze zisku, a to především 
z výkonů, které realizujeme mimo vodné 
a stočné, jako je například stavebně-montážní 
činnost, projekční činnost a další.

Přispívat na životní pojištění ale již není nadále 
možné. Všichni zaměstnanci, kteří dosud tento 

příspěvek využívají, dostanou změnu smlouvy, 
která je vždy uzavřena ve prospěch zaměst-
nance. Následně bude nutné podepsat dodatek 
smlouvy, kde bude uveden příspěvek zaměst-
nance tak, jak je to v současné době. Minimální 
příspěvek zaměstnance u této smlouvy činí 
200 Kč. 

Po ukončení příspěvku zaměstnavatele si 
mohou zaměstnanci ponechat svoje pojistné 
smlouvy dále v platnosti nebo je mohou vypo-
vědět. Při vypovězení smlouvy je ale nutné počí-
tat ještě s daňovými povinnostmi zaměstnance. 

Ing. Jiří Lidmila, MBA
ekonomický náměstek generálního ředitele

Od 1. ledna 2019 dochází u zaměstnanců VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ke změně příspěvku 
zaměstnavatele na životní pojištění. Ten k tomuto datu zaniká.

ZANIKNE PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
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Česká televize přinesla reportáž z areálu čistírny odpadních vod v Blansku.

V pátek 15. června se pro veřejnost otevře-
lo jedenáct různých vodárenských zařízení 
provozovaných VODÁRENSKOU AKCIVOVOU 
SPOLEČNOSTÍ, a.s., v Jihomoravském kra-
ji i v Kraji Vysočina. Zájemci mohli v rámci 
akce nazvané Přijďte za vodou nahlédnout 
do úpraven vody, čistíren odpadních vod, dvou 
vodojemů a také do vodárenského areálu He-
raltice. 

Alespoň jedno vodárenské zařízení zpřístup-
nila každá divize naší společnosti. Jedinečné 
možnosti prohlédnout si zázemí běžně nepří-
stupných prostor, seznámit se s tím, co obnáší 
práce vodárenských pracovníků a dozvědět se 
více o fungování jednotlivých zařízení využilo 
celkem přes tři sta zájemců. 

Největší zájem zejména z řad studentů byl 
o prohlídku čistírny odpadních vod v Jihlavě, 
kam zavítalo čtyřiaosmdesát účastníků. Kro-
kem vstříc k veřejnosti bylo otevření úpravny 
vody Nová Říše i v sobotu, takže se mohli přijít 
podívat i zájemci, kterým to v pátek neumož-
nila třeba pracovní doba v zaměstnání. 

Den otevřených dveří využilo k návštěvě vy-
braných objektů provozovaných divizí Třebíč 

62 návštěvníků. Je však třeba zdůraznit, že 
třebíčská divize je v tomto směru ve specific-
ké pozici. Od roku 2015 provozuje vodárenské 
muzeum a rozhlednu na vodojemu Koste-
líček v Třebíči. Objekt je otevřen od dubna 
do října, těší se velkému zájmu veřejnosti 
z celé republiky. Jeho návštěvnost čítá kolem 
čtyř tisíc osob za sezonu. Navíc divize zajišťu-
je na základě smlouvy se svazkem vodovodů 
a kanalizací Třebíč exkurze na další zajímavé 
objekty (vodárenský areál Heraltice, vodojem 
Žákova zahrada, čistírna odpadních vod Tře-
bíč) v období duben až říjen. Tyto jsou priorit-
ně určeny pro školy. Přivádí však další stovky 
návštěvníků a pomáhají zvyšovat povědomí 

o vodárenství a čistírenství. V prvním pololetí 
roku 2018 objekty naší divize přilákaly celkem 
2 047 návštěvníků. Den otevřených dveří je 
tedy pouze malou částí z možností, které di-
vize Třebíč v rámci vodárenské osvěty nabízí. 

Červnová akce zaujala i Českou televizi, která 
z ní přinesla reportáž v pořadu Události v re-
gionech plus. Její štáb natáčel v prostorách 
čistírny odpadních vod v Blansku, jež je po-
zoruhodná tím, že stojí na kopci. „Jsme mož-
ná jediná taková čistírna v České republice. 
Blansko totiž leží v údolí řeky Svitavy, takže 
v údolí nebylo možné ji postavit. Převýšení je 
35 metrů, vodu sem musíme čerpat, potře-
bujeme k tomu 600 metrů kanalizačního po-
trubí,“ sdělila divákům zajímavost mluvčí VAS 
Mgr. Iva Šebková. 

Den otevřených dveří zorganizovala VAS 
ve spolupráci se svazky obcí už podruhé, 
podobnou akci plánuje uspořádat i v příštích 
letech. 

Leona Paroulková
referentka marketingu a komunikace

Ing. Jaroslav Hedbávný
ředitel divize Třebíč

Největší zájem zejména z řad studentů byl o prohlídku 
čistírny odpadních vod v Jihlavě.

VAS MÁ NASTAVENO ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ 
OBSAHUJÍCÍCH OSOBNÍ ÚDAJE V SOULADU S GDPR
Právě uplynul rok od doby, kdy jsem na tomto 
místě prezentoval informace o zahájení im-
plementace nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů (dále jen obecné nařízení) 
ve VAS. 

Dnes, v době účinnosti obecného nařízení, 
stojí za zmínku připomenutí následujících 
skutečností:
• Společnost VAS má nastaveno řízení doku-

mentů obsahujících osobní údaje v soula-
du s tímto nařízením. Zpravidla se jednalo 
o korekci stávajících systémů, které z pod-
statné části požadavkům obecného naříze-
ní již před jeho vyhlášením vyhovovaly. 

• Na portálu pro řízení firemní dokumentace 
(Altus Portal) bylo nastaveno informační 
prostředí zpřístupňující jednotlivým za-
městnancům v návaznosti na jim přidělené 
oprávnění náhled do souvisejících doku-
mentů. Součástí tohoto nástroje jsou mimo 
jiné vzory dokumentů a především pak 
pracovní postupy pro řízení agendy GDPR. 

Dále jsou zde k dispozici odpovědi na dota-
zy související s problematikou v rámci pro-
cesů VAS a odkazy na externí zdroje.

• Byla určena osoba zodpovídající ve VAS 
za řízení agendy související s ochranou 
osobních údajů, kterou je Ing. Josef Filla, 
vedoucí oddělení IMS.

• Závěrem je nutno zmínit, že z praxe vyply-
nou zcela jistě nové skutečnosti, které bude 
nutno do systému i v budoucnu zapracovat.

Ing. Josef Filla
vedoucí oddělení integrovaného řízení
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ZA UPLYNULÉHO ČTVRT STOLETÍ SE VÝRAZNĚ 
PROMĚNILA VODÁRENSKÁ INFRASTRUKTURA. 
INVESTOVALY SE MILIARDY KORUN
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DIVIZE BOSKOVICE
Optikou sucha v létě 2018 se jako nejvýznam-
nější investice do infrastruktury jeví stavba 
Blanensko – Rekonstrukce páteřních vo-
dovodních přivaděčů v hodnotě 284 milionů 
Kč realizovaná v letech 2013 až 2016. Bez této 
stavby by nejen letní extrémy v roce 2018 byly 
obtížně zvládnutelné. 

V roce 2008 byl dokončen projekt Ochrana 
vod povodí řeky Dyje, I. etapa, v rámci 
které byly v našem regionu mimo jiné in-
tenzifikovány čistírny odpadních vod Blan-
sko a Boskovice spolu s rozšířením a re-
konstrukcí částí kanalizační sítě. Náklady 
na stavbu dosáhly 454 milionů Kč, celá 
stavba i s budováním 19 kilometrů kanali-
zací si vyžádala tři roky. 

Projekt Dyje pokračoval následně II. eta-
pou, díky níž došlo k rekonstrukci čistírny 
odpadních vod Hrádkov a celé páteřní sítě 
skupinové kanalizace Bělá. Stavba byla dokon-
čena v roce 2013, náklady na realizaci dosáhly  
164 milionů Kč. 

Z pohledu vynaložených nákladů byly nejvý-
znamnějšími stavbami rekonstrukce čistíren 
odpadních vod s dobudováním kanalizací. 
Nejvýznamnějšími byly čistírna odpadních 
vod a kanalizace Letovice v roce 1999 s ná-
klady 117 milionů Kč a čistírna odpadních vod 
Velké Opatovice za 83 milionů Kč z roku 2013. 
Na systému kanalizace v Jedovnicích byla 
v roce 1999 vybudována čistírna odpadních 
vod a část kanalizační sítě za cca 71 milionů 
Kč. Od roku 2015 se rozbíhají dvě etapy re-
konstrukce čistírny odpadních vod a zásadní 
rozšíření skupinové kanalizace o další obce, 
které probíhají od roku 2015 s předpokláda-
ným dokončením v roce 2019. 

Ing. Pavel Mikulášek
výrobně-technický náměstek ředitele 

divize Boskovice

Vážení čtenáři a čtenářky, následujícími řádky uzavíráme celoroční vzpomínání v souvislosti s 25. výročím 
založení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. V letošním posledním čísle Vodárenských kapek  
si připomeneme nejvýznamnější investice za uplynulého čtvrt století, na léta minulá zavzpomíná prokurista 
Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. i pamětníci z řad bývalých zaměstnanců. 

DIVIZE BRNO-VENKOV
Skupinový vodovod Ivančice–Rosice,
zajištění kvality pitné vody

    
  Investor stavby: Svazek vodovodů 
  a kanalizací Ivančice
  Náklady: 349,5 milionů Kč
  Rok zahájení: 2013

Realizací tohoto důležitého projektu došlo 
k výstavbě vodovodní sítě o délce 7,7 kilome-
tru, včetně výstavby (rekonstrukce) vodojemů 
a souvisejících objektů (zdroj vody Ivančice, 
prameniště Moravské Bránice). Dále je sou-
částí stavby rekonstrukce 15 kilometrů vo-
dovodních řadů a intenzifikace úpravny vody 
Ivančice. Charakterem stavby se jedná o jed-
nu z nejvýznamnějších akcí realizovaných 
v našem regionu.

Intenzifikace čistírny odpadních vod Blučina
  

  Investor stavby: Vodovody a kanalizace 
  Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí
  Náklady: 39,5 milionů Kč
  Uvedena do zkušebního provozu: 2012

Do zkušebního provozu byla v roce 2012 uve-
dena čistírna odpadních vod Blučina. Přestav-
bou, dobudováním nových objektů a celkovým 
technologickým přestrojením byla čistírna sla-
děna s platnými požadavky na kvalitu vypouš-
těných odpadních vod. Zároveň byla zkapacit-
něna z původních 2 300 EO na 2 800 EO.

Intenzifikace čistírny odpadních vod Tetčice,  
dostavba kanalizací Rosice, Zastávka 

  Investor stavby: obce Tetčice, Rosice, 
  Zastávka, Ostrovačice, Neslovice, Říčany, 
  Babice a Kratochvilka, Svazek vodovodů 
  a kanalizací Ivančice
  Náklady: 173,7 mil Kč
  Dokončeno: 2005

Obce napojené na čistírnu: Tetčice, Rosice,  
Zastávka, Ostrovačice, Neslovice a Říčany
Plánované napojení na čistírnu: Babice, Kra-
tochvilka

Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava
a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

  Investor stavby: Svazek vodovodů   
  a kanalizací Ivančice
  Náklady: 687 milionů Kč
  Rok zahájení: 2011

V rámci projektu byla realizována intenzifika-
ce čistírny odpadních vod Ivančice, vybudová-
na čerpací stanice Oslavany, dobudováno od-
kanalizování místní části Oslavan Padochov, 
proběhla rekonstrukce a dostavba kanalizací 
v Ivančicích a Oslavanech a rekonstrukce vo-
dovodů v Ivančicích a Oslavanech.

Skupinový vodovod Ivančice-Rosice, 
zajištění kvality pitné vody.

Intenzifikace čistírny odpadních
vod Bílovice nad Svitavou

  Investor stavby: DSO VaK Bílovicko
  Náklady: 72 milionů Kč
  Uvedena do provozu: 2012

V květnu 2012 byla po provedené rekonstruk-
ci uvedena do provozu intenzifikovaná čistírna 
odpadních vod Bílovice nad Svitavou. Ta zajiš-
ťuje čištění odpadní vody z celého spádového 
mikroregionu Časnýř, který zahrnuje obce Bí-
lovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz 
u Brna. Nová kapacita čistírny činí 7 750 EO.
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Úpravna vody Lomnička – zlepšení
kvality pitné vody

  Investor stavby: Svazek vodovodů 
  a kanalizací Tišnovsko
  Náklady: 21 milionů Kč bez DPH
  Rok zahájení: 2012

V říjnu 2012 byla dokončena rekonstrukce 
úpravny vody Lomnička a od listopadu téhož 
roku byla uvedena do předčasného provozu. 
K rekonstrukci úpravny vody vedla nedosta-
tečná kapacita vodních zdrojů a zastaralost 
celého vodárenského zařízení. Po zdařilé re-
konstrukci je nová kapacita úpravny vody sta-
novena na hranici Qmax = 20 l/s.

Šlapanicko – posílení skupinového
vodovodu, I. etapa

  Investor stavby: Svazek obcí pro 
  vodovody a kanalizace Šlapanicko
  Náklady: 72,7 milionu Kč
  Rok zahájení: 2013

Navržený vodovodní systém posiluje kapa-
city páteřních řadů a objektů ve skupinovém 
vodovodu Říčky a skupinovém vodovodu Šla-
panice. Tím zabezpečuje zásobení dotčených 
lokalit pitnou vodou v dostatečném množství 
a vyhovující kvalitě. Projekt zahrnoval přede-
vším vybudování přívodních vodovodních řadů 
a armaturních komor, výstavbu zásobních 
řadů, nového vodojemu, rekonstrukci vodoje-
mu, nové vystrojení čerpací stanice, zhotovení 
nového jímacího vrtu a armaturní komory nad 
vrtem.

Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec
  

  Investor stavby: Svazek obcí pro 
  vodovody a kanalizace Šlapanicko
  Náklady: 24,6 milionu EUR
  Rok zahájení: 2007

Projekt Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 
obsahoval osm částí (podprojektů), které 
zahrnovaly vybudování nového splaškového 
kanalizačního sběrače FIII, FIII-2, nové splaš-
kové kanalizace a vybudování odboček pro 
domovní přípojky připojovaných nemovitostí 
v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kova-
lovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá- 
Horákov.

Realizace stavby zajistila vybudování kom-
pletního splaškového kanalizačního systému 
pro odvádění splaškových odpadních vod 

z obcí Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, 
Viničné Šumice, Velatice a Mokrá-Horákov.

Splaškové odpadní vody z obcí jsou odváděny 
nově vybudovaným splaškovým kanalizačním 
sběračem FIII, FIII-2, který je veden středem 
těchto obcí, na zrekonstruovanou čistírnu  
odpadních vod v Brně-Modřicích, kde jsou 
čištěny.

Ing. Michal Haman
vedoucí oddělení inženýringu 

divize Brno-venkov

DIVIZE JIHLAVA
Úpravna vody Nová říše – doplnění
technologie

Investor a smluvní objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Celkové výdaje: 34 273 367 Kč 
Realizace: září 1998 – listopad 1999 
Zkušební provoz: říjen 1999 – duben 2002

Základním požadavkem při rekonstrukci bylo 
zařazení ozonu do úpravny ve dvou stupních. 
Cílem ozonizace v prvním stupni dávkování je 
působení ozonu na organické látky, které jsou 
následně odstraňovány koagulací a separa-
cí ve dvou separačních stupních. Při druhém 
stupni ozonizace se aplikuje ozon do vody 
po dvoustupňové separaci a má za cíl upra-
venou vodu hygienicky zabezpečit a vylepšit 
její organoleptické vlastnosti. V rámci dopl-
nění technologie úpravny vody došlo k zása-
hům do všech dávkovacích agregátů, armatur 
a většiny trubních rozvodů. Toto se týká jak 
Preflocu, tak vápenného mléka a manganis-
tanu draselného. 

Jihlava, úpravna vody Hosov – doplnění 
technologie

Investor a smluvní objednatel: 
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Celkové výdaje: 170 367 086 Kč 
Realizace: listopad 1999 – červen 2001 
Zkušební provoz: červenec 2001 – 
prosinec 2005 (vodohospodářská část)
červenec 2001 – leden 2006  
(stavební část)

Úpravna vody Hosov je největším a rozhodu-
jícím vodohospodářským zařízením, které za-
bezpečuje pitnou vodu pro krajské město Jih-
lava a částečně i pro jihlavský region. Kromě 
stavebních úprav byla provedena její rekon-
strukce a doplnění technologických trubních 
rozvodů a zejména rekonstrukce a doplnění 

čerpací techniky, která zajišťuje hlavní dodáv-
ku surové vody. Úpravna vody Hosov získala 
za rok 2003 titul Stavba roku Kraje Vysočina 
v kategorii stavby dopravní, inženýrské, pro 
průmysl a zemědělství.

Intenzifikace a rekonstrukce čistírny 
odpadních vod a kanalizační sítě Jihlava

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací 
JIHLAVSKO
Celkové investiční náklady: 14 973 326 Eur 
včetně nákladů na Inženýra stavby 
Realizace: září 2004 – srpen 2007 

Projekt byl založen na řešení komplexní re-
konstrukce a modernizace mechanického 
a biologického stupně čištění odpadních vod, 
včetně kalového hospodářství. Skládal se ze 
tří částí: 
1.  Intenzifikace a rekonstrukce čistírny od-

padních vod Jihlava
2.  Připojení kanalizace v obcích Antonínův Důl 

a Pávov na čistírnu odpadních vod Jihlava
3.  Modernizace kanalizačních stok v Jihlavě
 
Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod Jih-
lava má kapacitu cca 100 000 EO.

Tento projekt přispěl k významnému snížení 
znečištění řek Jihlava, Dyje a Morava a dále 
přinesl významné hospodářské přínosy v šir-
ším jihlavském regionu.

Projekt Ochrana vod povodí řeky 
Dyje – II. etapa“ 
Dílčí část C – region Jihlavsko, 
stavba 12 – Telč – kanalizace 

Investor: Svaz VKMO s.r.o., Brno 
Celkové investiční náklady: 33 808 000 Kč 
Realizace: listopad 2010 – prosinec 2012

V rámci stavby byla provedena rekonstruk-
ce kanalizačních stok v ulici Štěpnická, Ol-
dřichovo náměstí, Na Posvátné a Třebíčská 
v Telči a proběhla rekonstrukce vodovodních 
řadů umístěných v těsném souběhu s před-
mětnou kanalizací. Dále byla provedena 
rekonstrukce celkem cca 583 metrů vodo-
vodních řadů velikosti DN 80 – 200 mm a cca  
1,5 kilometru kanalizačních řadů velikosti 
DN 300 – 500 mm.

Tento projekt významným způsobem přispěl 
ke snížení znečištění povrchových a odpad-
ních vod v Kraji Vysočina a zlepšení kvality 
pitné vody.



13VODÁRENSKÉ KAPKY   03 | 2018

a zázemí obsluhy), která i nadále slouží pro 
potřeby provozovatele. Část původní budovy 
čerpání a rozvodny byla rozšířena a přebu-
dována na mechanické předčištění a velín se 
zázemím obsluhy. 

Kanalizační systém a čistírna odpadních 
vod aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec 
u Jihlavy – II. etapa – dobudování 
kanalizace

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací 
JIHLAVSKO
Celkové investiční náklady: 56 608 255 Kč
Realizace: prosinec 2016 – červen 2018 

V rámci projektu bylo řešeno odkanalizování 
městyse Dolní Cerekev a obce Kostelec. Jed-
nalo se o dobudování splaškové kanalizace, 
a to o II. etapu výstavby. Nové napojení se 
týkalo celkem 688 ekvivalentních obyvatel. 
Projekt zajistil čištění odpadních vod od 688 
EO a zamezil tak vypouštění znečištěných vod 
do významného vodního toku Jihlava.

Jan Pešek, DiS.
referent speciálních činností 

na úseku ředitele divize Jihlava

DIVIZE TŘEBÍČ
Heraltice
Heraltický vodárenský areál byl zrekonstruován 
a přestavěn do stávající podoby v letech 2000 až 
2002. Jedná se o zdroj nejkvalitnější podzemní 
vody v divizi, v provozu je od roku 1938.

Kanalizační systém a čistírna 
odpadních vod aglomerace Dolní 
Cerekev – Kostelec u Jihlavy – I. etapa

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací 
JIHLAVSKO
Celkové investiční náklady: 132 841 000 Kč
Realizace: říjen 2011 – listopad 2013

Čistírna odpadních vod Kostelec o projekto-
vané kapacitě 2 600 EO (390 m3/den) slouží 
k čištění splaškových odpadních vod z aglo-
merace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy. 
Při výstavbě čistírny odpadních vod Dolní Ce-
rekev – Kostelec byly na místě objeveny ar-
cheologické nálezy, mezi které patří například 
odkrytí zaniklého středověkého sídla u Kos-
telce u Jihlavy.

Projektant kladl při stavbě důraz i na často 
opomíjenou estetickou stránku vzhledu ob-
jektu. I díky tomu čistírna odpadních vod Dolní 
Cerekev – Kostelec získala za rok 2013 titul 
Stavba roku Kraje Vysočina v kategorii vodo-
hospodářské a zemědělské stavby.

Čistírna odpadních vod Dušejov – 
intenzifikace

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací 
JIHLAVSKO 
Celkové investiční náklady: 31 740 510 Kč 
Realizace: červen 2014 – květen 2016

Původní čistírna byla téměř kompletně na-
hrazena novou a moderní s kapacitou 800 EO, 
v areálu zůstal pouze přítokový žlab kanaliza-
ce z obce Dušejov a budova provozu (skladu 

Práce na projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje II.

Vodárenský areál Heraltice dostal současnou 
podobu v letech 2000 až 2002.

Vranovská nádrž. První etapa rekonstrukce byla 
v letech 1999 až 2002, druhá pak v rámci pro-
jektu Pitná voda v letech 2007 až 2009. V této 
etapě byly do technologie úpravy doplněny i fil-
trace přes granulované aktivní uhlí, dezinfekce 
UV zářením a kontinuální měření jakosti vody.

Vodojemy Týn a Borovina
Dva z hlavních třebíčských vodojemů byly zre-
konstruovány v rámci výše zmíněného projektu 
Pitná voda v období 2007 až 2009. Celkový aku-
mulační objem obou vodojemů činí 5 000 m3.

Čistírna odpadních vod
Náměšť nad Oslavou
V těsné blízkosti původní čistírny odpadních 
vod v Náměšti nad Oslavou, která pocházela 
z 60. let minulého století, byla v rámci pro-
jektu Dyje I (2004–2006) vybudována unikátní 
podzemní čistírna odpadních vod.

Ing. Jaroslav Hedbávný
ředitel divize Třebíč

DIVIZE ZNOJMO
Zajištění kvality pitné vody
pro skupinový vodovod Znojmo
Stavba probíhala v letech 2013–2015. Součás-
tí byla rekonstrukce úpravny vody ve Znojmě, 
rekonstrukce osmi vodojemů, výstavba vodo-
vodní sítě v délce 6,15 kilometru, rekonstruk-
ce vodovodní sítě v délce 5,7 kilometru. Celko-
vé náklady činily 609 milionů Kč včetně DPH.

Intenzifikace a rozšíření čistírny
odpadních vod Znojmo
Probíhala v letech 1996–1998. Intenzifikace 
byla nutná, aby vyhovovala změnám v zatížení 
a zvyšujícím se požadavkům kladeným na míru 
čištění. Výsledná čistírna měla kapacitu 99 000 
EO. Celkové náklady dosáhly 219 milionů Kč.

Rekonstrukce kalové koncovky
čistírny odpadních vod Znojmo
Akce byla realizována v roce 2009. Zařízení 
kalové koncovky bylo již ve špatném stavu, 
některé části dokonce v havarijním. Proto 
bylo přistoupeno k rekonstrukci kalového 
a plynového hospodářství. Celkové náklady 
činily 30 milionů Kč.

Rekonstrukce kanalizace Znojmo
ISPA I. etapa
Projekt řešil rekonstrukci části kanalizační 
sítě ve městě Znojmě, která byla ve velmi 
špatném technickém stavu a kapacitně ne-
vyhovovala. Celkově bylo zrekonstruováno  
cca 25 kilometrů kanalizačních stok, z toho 

Čistírna odpadních vod Třebíč
Čistírna odpadních vod Třebíč byla uvedena 
do provozu v roce 1977. První její rozsáhlá 
rekonstrukce proběhla v letech 2000 až 2002, 
druhá etapa včetně doplnění terciálního stup-
ně čištění pak v letech 2014 až 2016.

Úpravna vody Štítary
Největší úpravna vody v divizi, do provozu byla 
uvedena v roce 1982. Zdrojem surové vody je 
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cca 20 kilometrů výkopovou technologií a cca 
5 kilometrů bezvýkopovou technologií. Sou-
částí stavby v letech 2005 až 2007 byla rovněž 
rekonstrukce dešťových oddělovačů a výstav-
ba dvou dešťových zdrží. Celkové náklady do-
sáhly 650 milionů Kč. 

Ing. Petr Vydra 
výrobně-technický náměstek ředitele 

divize Znojmo

DIVIZE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Rekonstrukce čistírny odpadních vod 
Žďár nad Sázavou (1996–1999, náklady
106 600 000 Kč) a Rekonstrukce
stokové sítě Žďár nad Sázavou
(2005–2007, náklady 231 606 000 Kč)

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko

Jednalo se o rekonstrukci čistírny z roku 
1967, která spočívala v obnově mechanické 
i biologické části, kalového i plynového hos-
podářství. V současné době se připravuje dal-
ší rekonstrukce této čistírny. 

Stavba rekonstrukce stokové sítě spočívala 
v rekonstrukci kanalizačního sběrače DN 300 – 
1600 v celkové délce 1 845 metrů, výstelce po-
trubí v délce 831 metrů, tří kusů dešťových zdrží 
o celkovém retenčním objemu 1 460 m3 a rekon-
strukci stok DN 250 a 300 o délce 8 407 metrů. 

Čistírna odpadních vod Velké Meziříčí 
(1991–1994, náklady 105 744 000 Kč, investor 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko) a Re-
konstrukce kanalizace a čistírny odpadních 
vod Velké Meziříčí (2011–2013, náklady 
346 330 000 Kč, investor SVKMO s.r.o. Brno 
a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko)

Jednalo se o mechanicko-biologickou čistírnu 
karuselového typu. 

Rekonstrukce spočívala v intenzifikaci stávající 
čistírny, zvýšení kapacity na 22 500 EO. Dále byly 
vybudovány a rekonstruovány kanalizační stoky 
DN 250 – 500 v celkové délce 26 950 metrů. 

Kanalizace a čistírna odpadních vod 
Nové Město na Moravě (1992–1995, 
náklady 84 425 000 Kč, investor město 
Nové Město na Moravě) a Rekonstrukce 
této ČOV (2004–2006, náklady 74 586 000 Kč, 
investor SVKMO s.r.o. Brno a Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko)

Jednalo se o mechanicko-biologickou čistírnu 
karuselového typu. 

Rekonstrukce spočívala v intenzifikaci stávají-
cí čistírny, zvýšení kapacity na 18 700 EO. 

Kanalizace a čistírna odpadních 
vod Velká Bíteš (1992–1994, náklady 
76 821 000 Kč, investor město Velká Bíteš) 
a Intenzifikace této ČOV (2003–2004, 
náklady 22 022 000 Kč, investor Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko)

Jednalo se o mechanicko-biologickou čistírnu 
typu Kombiblok – 2 linky. 

Rekonstrukce spočívala v intenzifikaci této 
čistírny, mechanického čištění, výměně tech-
nologie aktivačních a dosazovacích nádrží, 
posílení kapacity na 7 570 EO.

Rekonstrukce čistírny odpadních 
vod Bystřice nad Pernštejnem 
(náklady 78 778 000 Kč) a Rekonstrukce 
kanalizace Bystřice nad Pernštejnem 
(náklady 16 476 000 Kč)

Investor: SVKMO s.r.o. Brno a Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko
Výstavba v letech: 2004–2006

Jednalo se o rekonstrukci a intenzifikaci stá-
vající čistírny postavené v roce 1961 a zvýšení 
kapacity na 16 500 EO. 

Rekonstrukce kanalizačního sběrače DN 300 
– 1000 v celkové délce 1 498 metrů. 

Čistírna odpadních vod a kanalizace 
Svratka I. etapa (2005–2006, náklady 
94 958 000 Kč) a Kanalizace Svratka II. 
etapa (2012–2014, náklady 99 372 000 Kč)

Investor: město Svratka

Jednalo se o mechanicko-biologickou čistírnu 
s kapacitou 2 200 EO a jednotnou kanalizací KT 
DN 300 – 700 v celkové délce 4 782 metrů, 
včetně čerpací stanice a výtlaku.

V II. etapě se vybudovala jednotná kanalizace 
KT DN 250 – 800 v celkové délce 7 048 metrů 
včetně dvou kusů čerpacích stanic a výtlaků. 

Úpravna vody Mostiště – havarijní 
opatření (2005, náklady 20 707 000 Kč) 
a Doplnění technologie 
a rekonstrukce úpravny vody Mostiště 
(2012–2015, náklady 407 294 000 Kč)

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko

V rámci havarijního opatření se jednalo se 
o osazení flotační jednotky o kapacitě 130 
l/sec. V té době se jednalo o první zařízení 
v kontinentální Evropě. Stavba byla oceněna 
cenou Nejlepší stavba vodního hospodářství 
v roce 2005 do 50 milionů Kč.

Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny 
vody Mostiště, která byla vybudována v roce 
1964, intenzifikace a rozšíření úpravny bylo 
dokončeno v roce 1994 a osazení flotační 
jednotky v roce 2005. Součástí stavby byla re-
konstrukce výtlačného potrubí do vodojemu 
Vídeň a rekonstrukce vodojemu Vídeň. Stavba 
získala cenu Nejlepší stavba vodního hospo-
dářství v roce 2015 nad 50 milionů Kč.

Ing. Zdeněk Mattis
referent speciálních činností 

divize Žďár nad Sázavou

VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE
Stavba laboratoří na Soběšické ulici v Brně
Součástí hrubé stavby byly veškeré rozvody, 
vzduchotechnika, klimatizace, laboratorní ná-
bytek, digestoře, laboratorní stoly. Realizace 
probíhala od listopadu 2007 do června 2008. 
Zaměstnanci se stěhovali v dubnu roku 2009. 
Stavba přišla na 20 milionů Kč. 

RNDr. Zdenka Boháčková
manažer laboratoří

Čistírna odpadních vod v Novém městě na Moravě.

Stavba laboratoří na Soběšické ulici v Brně. 
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PROKURISTA SVAZU VKMO s.r.o. ING. JOSEF GUT: 
VAS SE VÝSLEDKY PROVOZOVÁNÍ ŘADÍ KE ŠPIČCE
Stoprocentním akcionářem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., je od prosince 2012  
Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. V jeho čele jako prokurista stojí už 18 let Ing. Josef Gut.  
Při příležitosti 25. výročí založení VAS poskytl rozhovor pro Vodárenské kapky. 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
letos slaví 25 let. Jak dlouho jste ve spojení 
s ní Vy? Jakými pozicemi jste prošel?
V minulosti jsem byl zaměstnancem VAS. Na-
stoupil jsem v únoru 1999 jako vedoucí kance-
láře generálního ředitele VAS na dobu určitou 
– 1 rok. Před uplynutím této lhůty mi generální 
ředitel RNDr. Miroslav Vykydal oznámil, že se 
mnou dále nepočítá a pracovní smlouva mně 
nebude prodloužena. Během roku 1999 však 
začalo sjednocování akcionářů, byl založen 
Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s. r. o. 
a já jsem byl jmenován prokuristou. Tuto funk-
ci zastávám od roku 2000 doposud. Tedy mám 
za sebou pouze jednu pracovní pozici ve VAS 
a jednu pracovní pozici ve Svazu VKMO. s.r.o.

Které kroky považujete ve vývoji VAS za ty 
nejdůležitější, které společnost nejvíce ovliv-
nily?
V současné době je VAS snad jediná velká 
provozní společnost, která je stoprocentně 
vlastněna městy a obcemi, SVKMO je tedy sto-
procentní akcionář. Důležité či méně důležité 
kroky ve VAS nemohu hodnotit. Můžu však 
hodnotit kroky, které byly vedeny ve spolupráci 
SVKMO a VAS. Z mého pohledu bylo nejdůle-
žitější sjednocení akcionářů VAS a následné 
odkoupení akcií od francouzského akcionáře 
a malých akcionářů. To se dělo v letech 2011 
až 2012 a Svaz VKMO se stal stoprocentním 
akcionářem v prosinci roku 2012. Tato sku-
tečnost velmi pozitivně ovlivnila další provozní 
podmínky VAS.

V čem spatřujete pozitiva VAS?
Naše provozní společnost je třetí až pátou nej-
větší provozní společností vodohospodářského 
charakteru v České republice, podle toho, jaká 
kritéria hodnocení byla použita. Svými výsled-
ky provozování se však řadí k samotné špičce. 
Výsledky její práce není možno hodnotit jinak 
než velmi kladně. To dokazuje její každoroční 
hospodářský výsledek, úhrada nájmu jednot-
livým majitelům vodohospodářského zařízení 
a v neposlední řadě výplata dividend Svazu 
VKMO, který je, podle výsledku rozhodnutí 
valné hromady SVKMO, rozešle svým společ-
níkům, členům SVKMO. Pokud by se v co nej-

větší míře podařilo sjednotit pracovní postupy 
jednotlivých provozních divizí, byl by výsledek 
hospodaření nepochybně lepší. Jsem si ale 
vědom specifik při jednání jednotlivých provoz-
ních divizí se svazky.

V čem má VAS naopak rezervy?
VAS se skládá ze šesti provozních divizí, kte-
ré působí na území Kraje Vysočina a kraje Ji-
homoravského. Má cca 1 100 zaměstnanců. 
V nedávné minulosti byla autonomie jednotli-
vých divizí značná. Z toho plyne, že stejné pra-
covní postupy řešila každá divize podle svých 
zvyklostí a to způsobuje, že celkový postup 
má velké rezervy a není vždy ekonomický. 
Další rezervy vidím v komunikaci s odběrateli 
a v tom, že VAS nemá obchodní útvar. Stávající 
organizační uspořádání provozní společnosti ať 
posoudí jiní.

Byl jste jednou z hlavních osob zejména 
při realizaci dvou velkých projektů, což byl 
ve dvou etapách projekt s názvem Ochrana 
řek v povodí Dyje. Jak tyto projekty vznikly? 
Co přinesly? Je reálné podobné projekty re-
alizovat i v současnosti nebo budoucnosti?
Ano, pod hlavičkou SVKMO byly realizovány 
dva velké projekty. Projekt Ochrany vod povodí 
řeky Dyje I a Dyje II. Šlo o opravdu velké pro-
jekty a z toho důvodu měly jiný způsob schva-
lování než takzvané projekty malé. Malé pro-
jekty schvalovala Česká republika v zastoupení 
Státního fondu České republiky, velké projekty 
rovněž, ale ty ještě musela projednat a schválit 
komise Evropské unie. Každý z velkých projek-
tů měl hodnotu cca 1,4 miliardy korun, dohro-
mady téměř 3 miliardy korun. A teď to důležité. 
Dotace z fondů Evropské unie a ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky tvo-
řily něco přes 70 procent uznatelných nákladů, 
šlo tedy o částku kolem 2 miliard korun. Co 
projekty přinesly? Vybudování nových čistíren 
odpadních vod, rekonstrukci stávajících čistí-
ren, vybudování nových kanalizačních potrubí, 
opravu vodovodních sítí, které šly v souběhu 
s kanalizací. Podobně velké projekty, dle mého 
názoru, již nelze realizovat. Proč? Otevřená 
dlaň Evropské unie se uzavírá. Je třeba doplnit, 
že realizace obou projektů probíhala za velmi 

dobré spolupráce s naší provozní společností 
VAS, zvláště II. etapa. Oba velké projekty byly 
řádně ukončeny před stanoveným termínem, 
žádná z kontrol neshledala závady, rozpočty 
projektu nebyly překročeny. Oba projekty jsou 
administrativně uzavřeny, mají protokol ZVA – 
závěrečného hodnocení akce.
V současné době se ve spolupráci s VAS připra-
vuje projekt na ekonomické provozování vodá-
renských objektů z hlediska spotřeby elektrické 
energie a projekt instalace chytrých vodoměrů 
tam, kde začíná být nedostatek pitné vody a ta 
se musí dovážet do vodojemů. Uvedené pro-
jekty se budou pohybovat v desítkách milionů 
korun a předpokládá se, že budou dotovatelné.

Jaká je podle Vás budoucnost vodárenství 
v regionu?
O budoucnost vodárenství v regionu, kde půso-
bí VAS, nemám obavy. Je ale potřeba stále sle-
dovat nové možnosti provozování, které budou 
vykazovat lepší ekonomické výsledky a tím 
i větší dividendy pro akcionáře. Z mého pohledu 
VAS takové kroky činí. Jinak je stav vodárenství 
v našem regionu závislý na vodárenské politice 
České republiky a tam vidím značné rezervy.

Na co se bude třeba do budoucna zaměřit?
V podstatě jsem to již uvedl, sjednocení jed-
notlivých pracovních postupů, posouzení a pří-
padnou změnu organizačního uspořádání VAS, 
ekonomii provozu. Na nové technologické po-
stupy, které souvisí s provozováním vodohos-
podářské infrastruktury. A co jsem nezmínil, je 
věkové rozložení zaměstnanců VAS, tedy per-
sonální politika.

Občas se objevují úvahy o tom, že cena 
za vodné a stočné by měla být jednotná. Jak 
se díváte na tuto možnost?
Z mého pohledu by jednotná cena vodného 
a stočného byla přínosná. Pokud by se to ne-
podařilo v rámci jednoho provozovatele, u nás 
tedy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 
a.s., pomohlo by to alespoň v rámci působnosti 
jedné divize. 

Mgr. Iva Šebková
vedoucí marketingu a komunikace
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VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ

LADISLAV ŠIGUT:
MNOHÉ JSEM SE NAUČIL, 
ALE VŠE O VODĚ STÁLE NEVÍM

Začátkem 80. let jsem 
pracoval v Jihlavě 
a svoji práci jsem měl 
moc rád. Zaujala mě 
však vznikající stavba 
na samotě mezi ob-
cemi Štítary a Zálesí. 
A tak jsem 1. led-
na 1982 na budoucí 
úpravnu vody Štítary 
nastoupil na pozici 

v úseku údržby elektro i přesto, že nabídka byla oproti 
stávajícímu zaměstnání finančně méně zajímavá. Ale 
byla téměř v místě mého bydliště a navíc s výhledem 
bydlení v areálu pracoviště. 
Začátky byly šokující změnou, kdy jsem z téměř 
laboratorního prostředí přišel do hrubé stavby. Mu-
sel jsem se přizpůsobit a začal jsem spolupracovat 
s dodavateli zařízení elektro. Teprve později jsem si 
uvědomil, jaká to byla výhoda pro budoucí práci při 
údržbě těchto zařízení. 
V závěru roku 1982 jsem se s rodinou přestěhoval 
do nového služebního domu. Prvotní úvahy o vhod-
nosti mého nového povolání mne pomalu opouštěly. 
Deset let jsem obsluhoval a udržoval veškerá elek-
trická zařízení počínaje slaboproudými a vysokým 
napětím konče. 
Po nabídce v rámci prováděných změn a podpoře 
spolupracovníků jsem se stal počátkem roku 1992 
vedoucím úpravny vody Štítary. Začalo období plné 
nových a mnohdy nesnadných situací. Díky podpoře 
nadřízených i spolupracovníků jsme řešili další a další 
problémy, vyplývající ze změn v legislativě a provo-
zu. Nově jsme vybudovali nemálo potřebných úprav 
v technologiích úpravy vody a zásadním způsobem ře-
šili požadavky legislativy v odpadovém hospodářství. 
Nelze uvést všechny úpravy a změny, které byly 
na technologiích úpravy vody provedeny. Zmíním ale-
spoň to, že díky řediteli divize Ing. Jaroslavu Hedbáv-
nému bylo rozhodnuto požádat o dotaci na rekon-
strukci zařízení úpravy vody. Spolu jsme absolvovali 
mnoho cest po vodárenských zařízeních v celé repub-
lice, kde jsme získali spoustu užitečných informací. 
Rekonstrukce úpravny vody Štítary proběhla v letech 
2007–2010 a lze říci, že v rámci možností se dosáhlo 
požadovaných úprav. Občas si prohlížím stovky foto-
grafií zachycujících celý průběh prací a ani se mi ne-
chce věřit, že jsme tím vším prošli a navíc upravovali 
vodu v potřebném množství a kvalitě. 
V polovině roku 2015 jsem odešel do důchodu. U „vody“ 
jsem strávil 33,5 roku svého života a po celou dobu 
jsem měl zásadu a potřebu vyrábět za všech okolností 
pitnou vodu v souladu se všemi nařízeními a vyhláška-
mi. Moje prvotní úvahy na téma „co může být na oby-
čejné vodě zajímavé a přitažlivé“ se naplnily do názoru, 
že voda je zajímavá, neustále se vyvíjející a ve své pod-
statě nenaučitelná. Mnohému jsem se naučil, stále se 
učil a vůbec nemám pocit, že již vše o vodě vím. A za to 
všechno děkuji svým nadřízeným, kolegům a spolu-
pracovníkům na dnes již bývalém pracovišti.

Ladislav Šigut
bývalý vedoucí úpravny vody Štítary

JAN VYCHODIL: 
HLAVNÍ HYBNOU SILOU 
JE STÁLE ČLOVĚK

K 30. dubnu 1977 
jsem skončil pracovní 
poměr ve Zbrojovce 
Brno, kde jsem pra-
coval na úseku řízení 
jakosti výroby. Zde 
jsem byl několik roků, 
práce mě bavila, ale 
řešil jsem bydlení mla-
dé rodiny.
Měl jsem štěstí, ne-

boť jsem se dozvěděl, že Okresní vodohospodářská 
správa hledá pracovníka na pozici vedoucího na nově 
budované úpravně vody a nabízí dvoupokojový byt 
v Adamově. Tak jsem se o toto místo ucházel a od  
1. května 1977 jsem se stal jejím zaměstnancem.
Přišel jsem ve svých 25 letech do zcela nového pra-
covního procesu a prostředí. Poněvadž se výstavba 
poněkud protáhla, dojížděl jsem za prací do Letovic. 
Když se uvolnilo místo mistra v provozu vodovodů 
v Blansku, tak jsem ho přijal. 
Sbíral jsem nové zkušenosti a někdy jsem si při 
velkých problémech se zásobováním pitnou vodou 
a komplikovaných poruchách říkal, jak to asi dlouho 
vydržím. Čas ubíhal a já to „docela zvládal“. Po od-
chodu vedoucího provozu v Blansku v roce 1981 
jsem nastoupil na jeho místo.
Je velký rozdíl pracovat na pozici mistra nebo vedou-
cího provozu. Přibylo mně daleko více zodpovědnosti 
za celý provoz včetně správy budovy, její přestavbu, 
vodárenský dispečink a následně tak trochu i výstav-
bu nové budovy. Po skončení výstavby objektu se 
celý provoz přestěhoval, vše bylo nové. Pro zákaz-
níky i pracovníky střediska vzniklo mnohem lepší 
prostředí. 
Hlavní záležitostí však vždy byla dodávka kvalitní 
pitné vody a opravy poruch. V průběhu roků to bylo 
tolik poruch, že bych je ani nespočítal. Každý den 
něco k řešení. Byl to záběr i na nervovou soustavu. 
Mnohdy se situace komplikovala také jednáním zá-
kazníků, kteří neměli představy, co všechno se musí 
udělat a zařídit, než začne samotná oprava poruchy 
a obnoví se v co nejkratší době dodávka pitné vody. 
V průběhu roků jsme se všemožně snažili o rozšíření 
vodovodních řadů a napojení na skupinový vodovod, 
aby při poruchách bylo možné nepřetržité zásobová-
ní obyvatelstva z jiného okruhu. Myslím si, že se nám 
to podařilo a obyvatelé měst a obcí v našem regionu 
mají stabilní zásobování pitnou vodou.
Od onoho května 1977 se spousta technologií vy-
lepšila, změnily se používané materiály. Ale stále 
je hlavní hybnou silou člověk. Pracovníci provádějí 
ve složitých terénech také fyzicky náročné ruční ko-
pání při opravách poruch. Pozemky jsou zasíťované 
a nebezpečí překopu třeba elektrických kabelů či ply-
nového potrubí tu stále hrozí. 
Za dobu mého působení, tedy od 1. 5. 1977 do odcho-
du do důchodu 31. 8. 2016, což bylo bez pár měsíců 
40 roků, se hodně dobrých věcí podařilo, ale nebyl by 
to život, kdyby bylo vše jen kladné.

Jan Vychodil 
dlouholetý vedoucí provozu vodovodů Blansko

JINDŘICH KAUPA: 
BYLA TO ZAJÍMAVÁ 
I VZRUŠUJÍCÍ PRÁCE

K práci strojníka 
na úpravně vody 
v Řásné, u tehdejší 
Okresní vodohospo-
dářské správy Jihlava, 
jsem se dostal v říjnu 
1972 v důsledku pro-
věrek technickohospo-
dářských pracovníků, 
které komunisté pro-
váděli v roce 1970. 

Do zaměstnání mne i se špatným kádrovým posudkem 
ihned přijal tehdejší ředitel Ing. Jaroslav Beránek. Bylo 
jasné proč. Provoz technologie úpravny, s jedním pra-
covníkem na směně, zajišťovaly mimo mne ještě dvě 
spolupracovnice. Takže veškeré údržby a případné opra-
vy zůstávaly na mne. Práce to byla zajímavá a vzrušující, 
a zároveň, když vše fungovalo, i odpočinková. 
Zajímavá byla po stránce technologické, díky často 
se měnící kvalitě surové vody odebírané nad obcí 
Řásná z Velkopařezitého rybníka. Vzrušující byla díky 
opakovaným výpadkům elektrické energie a telefo-
nu při každém zhoršení počasí či hustší mlze. 
Vzpomínám na svého prvního nadřízeného Ing. Jaro-
míra Freiberga, který byl v té době vedoucím provozu 
pitných vod měst Jihlava, Polná a Telč, vybaveného 
pouze motocyklem Jawa 250. 
Na úpravně vody v Řásné jsem působil téměř 11 let 
a odešel v červenci 1983 pro nevyužití kvalifikace. V té 
době se již budovalo Vodní dílo Nová Říše a já jsem 
měl zájem tam pracovat. Tehdy jsem neměl šanci. 
V následujících dvou letech jsem byl zaměstnán v tzv. 
vedlejším hospodářství Svazarmu Telč. Zde mne 
oslovil pan Václav Zeman, nový vedoucí provozu Telč. 
Jeho nabídku pracovat na úpravně vody v Nové Říši 
jsem přijal a 2. ledna 1985 jsem byl prvním a zatím je-
diným pracovníkem nedostavěné nové úpravny vody. 
Mým úkolem bylo zajistit personální obsazení nového 
pracoviště, přejímky dokončovaných technologických 
částí, veškeré nákupy pro vybavení dílen a ostatních 
místností úpravny vody. Zahájení dodávky pitné vody 
do Telče se uskutečnilo v březnu 1988, tři měsíce před 
úplným dokončením Vodního díla Nová Říše. 
Jako vedoucí úpravny vody Nová Říše jsem pracoval 
až do roku 2002, kdy došlo ke sloučení Provozu Telč 
a Provozu úpravny vody Nová Říše. Od roku 2003 
jsem byl ředitelem divize Ing. Květoslavem Eiglem 
pověřen řízením sloučených provozů, nyní pod ná-
zvem Provoz Telčsko.  
Do důchodu jsem odcházel v srpnu 2009 po téměř 37 
letech práce ve vodárenství. Jako pracující důchodce 
jsem ještě pokračoval na sjednocování pracovních 
postupů jednotlivých divizí VAS a připravoval je k cer-
tifikaci. Do důchodu jsem definitivně odešel v červnu 
2012. Skutečnou tečkou za mojí prací ve vodárenství 
byla příprava materiálů a podkladů pro výstavu u pří-
ležitosti 30. výročí dokončení Vodního díla Nová Říše. 
Tu jsme s pracovníky divize Jihlava relizovali v červ-
nu 2018 ve vstupní hale Městského úřadu v Telči.
 

Jindřich Kaupa
bývalý vedoucí úpravny vody Nová Říše 

a vedoucí provozu V+ K Telčsko
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MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ ING. MIROSLAV 
TOMAN, CSC.: PŘIPRAVUJEME NOVELU VODNÍHO 
ZÁKONA, KTERÁ ŘEŠÍ I ZVLÁDÁNÍ SUCHA
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Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. se svým týmem zavítal 18. září 2018 do Blanska.  
Setkání proběhlo na blanenské radnici za účasti několika starostů z Blanenska i zástupců VAS. Předmětem 
jednání bylo letošní extrémní sucho, kdy právě okres Blansko byl označen za nejsušší na jižní Moravě.  
Ministr v rozhovoru pro Vodárenské kapky přibližuje, jak je to aktuálně s napojením českých domácností  
na vodovody a kanalizaci i to, jaká řešení se hledají v souvislosti se suchem. 

Vážený pane ministře, jak jste v září in-
formoval vládu ve Zprávě o stavu vodního 
hospodářství, v České republice loni vzrostl 
počet domácností napojených na vodovodní 
i kanalizační infrastrukturu. Můžete uvést 
konkrétní čísla? Tedy kolik domácností bylo 
nově připojeno na vodovodní síť a kolik 
na kanalizaci?
Konkrétně bylo v roce 2017 zásobováno 
z vodovodů 10,027 milionu obyvatel, což je 
94,7 procenta z celkového počtu obyvatel Čes-
ka. Oproti předchozímu roku, tedy 2016, se po-
čet zásobených obyvatel z vodovodů zvýšil o 55 
tisíc. Loni žilo v domech napojených na kanali-
zaci 9,052 milionu obyvatel, tedy 85,5 procenta 
z celkového počtu obyvatel České republiky. 
Oproti roku 2016 jde o navýšení o 108 tisíc oby-
vatel.

Jak hodnotíte tento trend? Je dostatečně 
rychlý? 
Dosažení téměř 95procentního podílu připoje-
ných obyvatel na vodovody zajišťuje pro naše 
občany srovnatelnou úroveň s nejvyspělejšími 
státy ve zpřístupnění nezávadné pitné vody, 
která odpovídá vyžadovaným zdravotním kri-
tériím. Podobně je tomu i v případě 85,5 pro-
centa obyvatel napojených na kanalizaci. V této 
souvislosti je nutné poukázat na to, že nová vý-
stavba a dostavba vodovodů a kanalizací však 
již často míří do oblastí s nižší efektivitou sys-
tému zásobování vodou a odvádění odpadních 
vod. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné 
výstavbu a dostavbu nových systémů podpo-
rovat v rámci dotačních programů, ale zároveň 
hledět na udržitelnost takto budovaných systé-
mů.

Můžete přiblížit, o jaké domácnosti se jed-
nalo? Jsou to nové nemovitosti nebo se sítě 
rozšiřují i do odlehlejších oblastí?
Vzhledem k tomu, že bylo z dotačních pro-
středků v roce 2017 investováno téměř  
2,9 miliardy korun do vodohospodářské infra-
struktury vodovodů a kanalizací, jde především 

Ve Zprávě o stavu vodního hospodářství 
České republiky v roce 2017, kterou v září 
Ministerstvo zemědělství společně s Minis-
terstvem životního prostředí předložilo vlá-
dě, se uvádí, že státní podpora do vodního 
hospodářství dosáhla 5 miliard korun. Kam 
se tedy investovalo? 
Nejvíce se investovalo, a to 56,4 % uvedené 
částky, na opatření týkající se infrastruktury 
vodovodů a kanalizací. Tam šlo téměř 2,9 mili-
ardy korun, z toho naše ministerstvo poskytlo 
částku ve výši kolem 1,7 miliardy korun. 
Další jedna miliarda šla na opatření týkající se 
prevence před povodněmi. Z toho 655 milio-
nů korun poskytlo Ministerstvo zemědělství 
v rámci národního dotačního programu. Více než 
500 milionů ministerstvo poskytlo na opatření 
na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích, případně na opatření týkající se re-
tence vody v krajině, tj. rybníky a vodní nádrže. 
Prostřednictvím Státního fondu dopravní infra-
struktury bylo v roce 2017 proplaceno téměř 280 
milionů korun určených na rozvoj, modernizaci 
a údržbu dopravně významných vodních cest.
Zbývající peníze byly vynaloženy v rámci růz-
ných operačních a národních programů, napří-
klad Operační program Rybářství, Závlahy, Po-
zemkové úpravy v oblasti vodního hospodářství, 
Program Dešťovka a národní programy Státní-
ho fondu životního prostředí, kdy to byla třeba 
podpora domovních čistíren odpadních vod.

Je podle Vašeho názoru státní podpora 
ve výši 5 miliard dostatečná nebo je třeba 
uvažovat o ještě větší částce? Kam by tyto 
peníze měly prioritně směřovat?
V příštích letech bude nezbytné zajistit další 
prostředky z národních zdrojů. Česká republika 
totiž bude mít k dispozici zřejmě méně peněz 
z evropských fondů. Navýšení finančních pro-
středků bude také potřeba, pokud se uskuteční 
některá zásadní opatření týkající se zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku vody. 
Jen v oblasti vodního hospodářství jde řádově 
o desítky miliard korun.

Ing. Miroslav Toman, CSc. 
Narozen v roce 1960 v Žatci. Absolvent 
České zemědělské univerzity. Pracoval 
jako zootechnik, odborný asistent na ka-
tedře produkce mléka České zemědělské 
univerzity, velvyslanecký rada ve Washin-
gtonu a Bratislavě či konzultant. V letech 
2002 až 2006 byl náměstkem ministra 
zemědělství. Od roku 2007 působí jako 
prezident Potravinářské komory České 
republiky, v letech 2014 až 2017 byl rov-
něž prezidentem Agrární komory České 
republiky a působí také jako poradce pre-
zidenta České republiky. Ministrem země-
dělství byl již od července 2013 do ledna 
2014, tento post znovu zastává od června 
letošního roku. Miroslav Toman je ženatý 
a má tři děti. 

o výstavbu nové infrastruktury pro stávající 
obyvatele trvale žijící v daných obcích. A to je 
prioritou dotačních programů.
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Ministerstvo zemědělství již několik let re-
alizuje benchmarking vlastnických subjektů 
a benchmarking provozovatelských subjek-
tů. Připravuje ministerstvo nějaká účinná 
opatření vůči vlastníkům, kteří netvoří do-
statečné zdroje na obnovu? Hledáte nějaká 
legislativní nebo jiná opatření ke snížení po-
čtu vlastníků a provozovatelů?
K posílení dohledu Ministerstva zemědělství 
nad sektorem vodovodů a kanalizací došlo 
na základě úpravy regulace v roce 2015. Nově 
zavedeným nástrojem regulace je také zmi-
ňovaný benchmarking vlastnických a provo-
zovatelských subjektů. Dohled nad dosažením 
udržitelností infrastruktury je třeba vnímat 
jako za jeden z nejdůležitějších úkolů regula-
ce sektoru vodovodů a kanalizací. Úlohu státu 
zde můžeme chápat jako roli supervizora nad 
všemi vlastníky vodovodů a kanalizací v zá-
jmu zabezpečení poskytování služby dodávky 
pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod 
občanům. Ministerstvo zemědělství se pro-
blematikou zabývá dlouhodobě a zavedením 
benchmarkingu jako nástroje regulace dokáže 
nyní adresně sledovat vývoj této problematiky 
u konkrétních vlastníků. Neopominutelnou 
skutečností je i posílení samotných kontrol 
přímo u subjektů vlastníků a provozovatelů. 
Přímo legislativní opatření k možnému snížení 
počtů vlastníků a provozovatelů ministerstvo 
prozatím nechystá, ve hře mohou být ekono-
mické nástroje v dotační politice státu pro pod-
poru integrace a motivace tvořit větší vlastnic-
ké či provozovatelské celky. 

Vaše ministerstvo rovněž kontroluje dodr-
žování plánů financování obnovy. Jaká je 
aktuální situace v této oblasti? Směřuje vo-
dárenství k samofinancování? 
Povinnost mít vypracován plán financování ob-
novy vodovodů a kanalizací se týká každého 
vlastníka vodovodů a kanalizací bez rozdílu. 
Jsem informován, že pro kontroly Ministerstva 
zemědělství je právě tato povinnost jednou 
z nejdůležitějších. Principiálně nejde jen o to, 
zda jakýkoli subjekt má tento plán formálně 
vypracován, ale zejména, jaká je jeho adekvát-
nost ve vztahu k hodnotě vlastněného infra-
strukturního majetku a jak se daří tento plán 
skutečně naplňovat. S ohledem na probíhající 
kontroly Ministerstva zemědělství a také výzvy 
vlastníkům jsem přesvědčen, že se obecně vý-
znam a závažnost této povinnosti mezi vlast-
níky pozitivně šíří. Cíl samofinancovatelnosti 
v oboru vodovodů a kanalizací vychází z politi-
ky Evropské unie. Jde o cíl zajistit, aby uživatel 
nesl skutečné náklady na zajišťování a užívání 
vody v plné výši. Vzhledem k tomu, že v Čes-

ku je při správě a provozování vodárenské 
infrastruktury uplatňováno více přístupů, jsou 
mezi jednotlivými modely provozování, a to si 
řekněme otevřeně, velké rozdíly. V rámci ná-
kladů pro výpočet cen pro vodné a stočné má 
zpracovatel v jednotlivých nákladových polož-
kách uvádět skutečné ekonomicky oprávněné 
náklady spojené s provozováním a správou 
vodovodů nebo kanalizací a nepřenášet je 
na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo 
provozovatelem vodovodů a kanalizací. Je 
zřejmé, že přístup vodárenských společností 
je při zpracování a realizaci plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací významně lepší 
než u malých obcí. Vodárenství ve všeobec-
nosti směřuje k dosažení samofinancovatel-
nosti. Na základě výsledků benchmarkingu 
lze konstatovat, že zejména pro vodárenské 
společnosti je samofinancovatelnost životní 
nutností. Pokud však budeme hovořit o vlast-
nících a provozovatelích působících v různých 
modelech provozování, lze pozorovat výrazné 
nerovnoměrné rozložení, které odvisí nejen 
od omezené ekonomické výkonnosti malých 
subjektů, ale i od sociální únosnosti ceny pro 
vodné a stočné v různých regionech.
Ministerstvo zemědělství také jako poskytova-
tel státní finanční podpory na rozvoj vodovodů 
a kanalizací v rámci závěrečného vyhodnoce-
ní akcí kontroluje mimo jiné zpracování plánů 
financování obnovy. U této podporované vo-
dohospodářské infrastruktury Ministerstvo 
zemědělství požaduje zpracování plánu tak, 
aby byla zajištěna udržitelnost takto budované 
infrastruktury.

V souvislosti se suchem se stále častěji 
hledají různá řešení, která by měla pomoci 
v případě nedostatku pitné vody. Naše spo-
lečnost dlouhodobě prosazuje propojování 
velkých vodárenských soustav tak, aby se 
v případě potřeby mohla voda z jednoho 
zdroje nahradit vzdálenějším zdrojem. Prá-
vě zde by ale k realizaci pomohla právě pod-
pora státu. Chystáte něco takového?
Samozřejmě i ministerstvo se zabývá pro-
blematikou nedostatku vody. V rámci vládou 
schválené Koncepce ochrany před následky 
sucha řešíme i úkol C3 Usnesení vlády ČR 
č. 620 z 29. července 2015 s názvem „Revi-
ze funkčnosti stávajících propojení a zjištění 
potenciálních možností nových propojení vo-
dárenských soustav (v rámci plánů rozvoje 
vodovodů a kanalizací PRVKÚ) za účelem opti-
malizace distribuce pitné vody v období sucha 
a nedostatku vody s ohledem na výhledovou 
potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit 
pro náhradní zásobování vodou.“

Hlavním výstupem tohoto úkolu je aktualiza-
ce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území 
ČR jako celorepublikové koncepce zaměřené 
na řešení problematiky sucha. Ta bude obsa-
hovat návrh konkrétních technických opatření 
realizovaných ve stávajících vodárenských 
soustavách (zejména revize stávajících kapacit 
zařízení, návrh nových nebo rozšíření stávají-
cích jednotlivých zařízení, nová propojení stá-
vajících nebo nových zařízení, návrh optimali-
zace distribuce pitné vody v období sucha), a to 
včetně vyčíslení finančních nákladů nezbytných 
na tato opatření. Pro představu jen opatření 
na velkých vodárenských soustavách jsou vy-
číslena na zhruba 20 miliard korun.
V současné době je zpracován návrh aktualiza-
ce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území 
ČR a probíhá proces SEA podle zákona o posu-
zování vlivů na životní prostředí. Závěry z plnění 
tohoto úkolu budou zohledněny při hodnocení 
možností podpory výstavby vodovodů v rámci 
dotačních programů Ministerstva zemědělství.

V současné době se hovoří o návrhu snížit 
sazbu DPH u vodného a stočného. Co by tato 
změna měla přinést, proč se o ní uvažuje 
a od kdy případně by mohla platit?
Ministerstvo takovou změnu uvítá. Logicky by 
měla snížit cenu vodného a stočného pro od-
běratele. V případech, kde v kalkulacích pro 
vodné a stočné nejsou dostatečně promítnuty 
potřeby obnovy infrastruktury, bude tímto vy-
tvořen prostor pro nápravu, aniž by muselo 
dojít k zásadnímu navýšení ceny. Změna sazby 
DPH je však v gesci Ministerstva financí.

Chystáte ze strany ministerstva zemědělství 
nějaké změny v našem oboru?
Připravujeme novelu vodního zákona, jejímž 
cílem je nastavení operativního řízení zvládání 
sucha a stavu nedostatku vody. Stavem nedo-
statku vody se rozumí situace, kdy požadavky 
na využívání vody převyšují dostupné zdroje 
vody. Stav nedostatku vody bude vyhlašovat 
komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku 
vody, která poté bude vydávat potřebná opatření. 
Například to bude omezení nakládání s vodami, 
mimořádná manipulace na vodním díle a naří-
zení zprovoznění záložních zdrojů vody. Komise 
může také omezit užívání vody z vodovodu pro 
veřejnou potřebu. Podkladem pro její rozhodo-
vání budou Plány pro zvládání sucha a stavu ne-
dostatku vody, které by stejně jako komise měly 
vzniknout na ústřední a krajské úrovni a fakul-
tativně pro území obcí s rozšířenou působností.

Mgr. Iva Šebková
vedoucí marketingu a komunikace
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DIVIZE BRNO-VENKOV ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA 
PROJEKT NOVÉHO CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU
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Před šesti lety se na divizi Brno-venkov rozhodli vybudovat nový jednotný centrální dispečink. 
Ten je už plně v provozu a připravený pro další nadstavby.

Divize Brno-venkov zajišťuje zásobování pit-
nou vodou a odvádění odpadních vod ve 120 
obcích. Jednotlivá provozní střediska sídlí 
v Tišnově, Židlochovicích, Ivančicích, Rosicích 
a Pozořicích. Divize provozuje 959 kilometrů 
vodovodní sítě a 744 kilometrů kanalizační sítě.

Vážné úvahy o vybudování nového, jednotné-
ho centrálního dispečinku začaly přibližně před 
šesti lety, tedy během roku 2012. Ale postupně.

První jednoduché dispečerské systémy byly 
na naší divizi pořízeny už v 80. letech 20. sto-
letí. Jednalo o systém Tesla. Budování sofisti-
kovanějších dispečerských systémů a ve vět-
ším rozsahu pak proběhlo v letech 1993, 
1998 (GDF) a 2000 (Controlweb). Bohužel tyto 
dispečinky byly budovány s centrem na vlast-
ním provozním středisku, nikoliv na centrále 
v Brně. Během následujících let se pak všechny 
další objekty, ať už nové, či stávající, které byly 
vybavovány řídicím systémem s přenosem 
dat, napojovaly právě do příslušných dispečin-
ků na provozních střediscích. Postupem času 
se stalo, že jsme na divizi měli několik různých 
dispečerských systémů (GDF, Controlweb, 
Specocontrol, Fons...). To s sebou samozřejmě 
neslo mnoho nevýhod – nejednotnost, systé-
my byly uzavřené, chyběl zde centrální sběr 
dat, ukládání a zálohování dat - vše bylo řeše-
no pouze lokálně. Bylo zde několik servisních 
partnerů a žádný z dispečinků jsme vlastně 
neměli pořádně v ruce, tzn. nebyli jsme jeho 
správci, ale jen uživatelé. Nemohli jsme si tak 
v dispečinku (například ve vizualizaci) nic sami 
změnit, upravit, doplnit a byli jsme odkázáni 
pouze na dodavatelské firmy. A právě v roce 
2012 nastal čas, kdy jsme se rozhodli, že chce-
me jít jinou cestou a na divizi vybudujeme nový 
centrální dispečink. Na konci roku 2012 byl tedy 
projekt nového centrálního dispečinku zahájen.

V roce 2013 pak probíhal detailní monitoring 
trhu, jednali jsme s mnoha zástupci dodava-
telů dispečerských systémů a navštívili několik 
vodárenských společností v České republice. 

Na základě získaných zkušeností a informací 

jsme se v srpnu roku 2013 rozhodli pro pořízení 
dispečerského systému Retos od společnosti 
Qline a.s. Následně pak začal proces vypraco-
vání zadávací dokumentace a výběrového říze-
ní na dodavatele. Vítězem a naším partnerem 
pro tento projekt se stala firma Conel Automa-
tion s.r.o. Na jaře roku 2014 byly práce na bu-
dování nového centrálního dispečinku zaháje-
ny. Software systému Retos (hlavní modul) byl 
nainstalován na zálohovaném serveru v Brně 
a jednotlivá dispečerská pracoviště (klientské 
aplikace) byly zprovozněny na počítačích, které 
jsou umístěny na provozních střediscích v Po-
zořicích, Židlochovicích, Ivančicích, Rosicích, 
Tišnově. Vybraným pracovníkům z jednotlivých 
provozů (montéři pohotovosti, čerpači) byl dále 
pořízen webový náhled (včetně možnosti říze-
ní) z notebooku či tabletu. 

Od této chvíle jsme začali všechny nově bu-
dované objekty či objekty vybavované řídicím 
systémem a přenosem dat napojovat do no-
vého centrálního dispečinku Retos. Zároveň 
začalo postupné přepojování všech stávajících 
objektů ze starých dispečinků do nového cen-
trálního. Na některých objektech bylo nutné 
provést i kompletní výměnu řídicího systému. 
Přepojování objektů bylo hodně pracné a ná-
ročné a tento proces byl dokončen v roce 2017. 

V poslední fázi jsme ještě museli nahradit sta-
ré datové propojení mezi naším dispečinkem 
a dispečinkem společnosti Brněnské vodovody 
a kanalizace a.s., od které na několika místech 
(objektech) přebíráme pitnou i odpadní vodu. 
Tento proces byl dokončen na jaře tohoto roku. 
Od té doby už pracujeme pouze v novém cen-
trálním dispečinku Retos a blížíme se k číslu 
300 napojených objektů. Všechny staré bývalé 
dispečinky byly na provozech zrušeny a odstra-
něny. V napojování dalších objektů na centrální 
dispečink budeme pokračovat i v následujících 
letech. 

Veškeré řízení a ovládání zůstalo zachováno 
v kompetenci příslušných provozních středi-
sek. V Brně pak sídlí vlastní správa dispečers-
kého systému Retos (zadávání datových bodů, 

tvorba vizualizace včetně změn či doplnění, 
podpora provozům) a vybraní pracovníci zde 
mají zpřístupněn plný náhled na dispečink, 
možnost pracovat s daty, zpracovávat statisti-
ky, sledovat noční minima apod. 

V současné době tedy na divizi Brno-ven-
kov máme jeden centrální dispečink, který je 
otevřený, velmi kvalitně zálohovaný, a to jak 
z hlediska uložených dat, tak z hlediska komu-
nikačních linek mezi monitorovanými objekty 
a centrem. Disponuje také mnoha komunikač-
ními protokoly a má velmi kvalitně zpracova-
nou statistiku dat. Dispečink si nyní spravujeme 
téměř sami, jsme tak schopni plnit požadavky 
pracovníků provozů i techniků na doplnění, 
změnu či úpravu vizualizace dispečinku, a to 
znamená, že správcem dispečinku jsme pře-
devším my, nikoliv jeho dodavatel. Nový cen-
trální dispečink je rovněž připraven na imple-
mentaci nových SMART technologií (přenos dat 
přes sítě Sigfox, LoRa). Myslím, že vše, co jsme 
od nového centrálního dispečinku někdy v roce 
2013 očekávali a chtěli, bylo splněno a v někte-
rých oblastech i překročeno.

V následujících měsících bychom se chtěli ješ-
tě věnovat úvahám o zřízení samostatného 
pracoviště dispečinku v centru divize, které by 
sloužilo především jako místo pro hlášení po-
ruch, dotazy zákazníků, službu SMS Info, spo-
lupráci s Policií ČR v připravovaném projektu 
zabezpečení objektů apod.

Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem 
spoluřešitelům projektu nového centrálního 
dispečinku, a to především kolegovi Petru Ku-
bovi, pracovníkům jednotlivých provozů a také 
pracovníkům firem Conel Automation s.r.o. 
a CS-Tech s.r.o., kteří se na projektu podíleli.

Ing. Pavel Svoboda
vedoucí útvaru speciálních činností, 

GISu a dispečinku
divize Brno-venkov



20 VODÁRENSKÉ KAPKY   03 | 2018

DIVIZE ZNOJMO 
SCHVALUJE FAKTURY ELEKTRONICKY
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Výhodami nového systému je jednoduché schvalování i jeho transparentnost.

Na divizi Znojmo bylo v srpnu spuštěno elek-
tronické schvalování faktur. Tím byl přepra-
cován celý postup v jejich schvalování. Dříve 
procházely přijaté faktury z pošty nebo zaslané 
e-mailem nejprve přes ředitele divize, který je 
po schválení předal obchodně-ekonomickému 
náměstkovi, výrobně-technickému náměstko-
vi a až na konci byly jednotlivé faktury předány 
k vedoucím útvarů. Ti zkontrolovali správnost 
dodávky, ceny a odsouhlasili proplacení. 

V současnosti jsou na divizi Znojmo všech-
ny faktury, které přijdou, shromažďovány 
na recepci. Zde je pracovnice recepce opatří 
čárovými kódy a naskenují do sdílené složky, 
kterou současně vidí i účetní. Pro účely skeno-
vání faktur byl pořízen nový výkonný skener 
Fujitsu a software, který dokáže rozpoznat 
čárový kód, jímž je vždy opatřena titulní stra-
na faktury. Tím je usnadněna práce se ske-
nováním, protože do skeneru recepční vloží 
velké množství faktur a nezávisle na počtu 
stran je automaticky každá faktura uložena 
do samostatného dokumentu s příponou .pdf. 
Z recepce faktury v papírové podobě putují 
k účetní, která je vloží do programu Navision, 
přiloží k nim příslušný sken faktury a přiřadí 
schvalovací řetězec. 

Na začátku každého schvalovacího řetězce je 
účetní, která schválením potvrzuje formální 
správnost faktury. Následují schvalovate-
lé z řad vedoucích útvarů, kteří schválením 
potvrzují správnost dodávky dle objednáv-

ky, správnost ceny a oprávněnost fakturace. 
Posledním článkem řetězců je vedení divize, 
tedy ředitel a náměstci, kteří schválením dá-
vají pokyn k uhrazení. Všichni schvalovate-
lé mají přístup do programu Navision, kde 
schválení jednoduše provádějí. U každého do-
kladu vidí sken faktury, který si mohou nejen 
prohlédnout, ale i vytisknout. Mohou zde také 
zanechat poznámku pro účetní (například 
specifikovat, na které středisko by měla být 
faktura zaúčtována). 

Velké výhody nově zavedeného systému jsou:
• jednoduché schvalování z pohodlí kanceláře, 
• transparentnost schvalování – je vidět, kte-

rý článek řetězce již danou fakturu schválil 
a který článek ji má aktuálně přiřazenu 
ke schválení,

• přístupná historie zaúčtovaných faktur včet-
ně přiložených skenů všem schvalovatelům.  

Při zavádění elektronického schvalování fak-
tur jsme se inspirovali systémem, který fun-
guje již několik let na generálním ředitelství 
v Brně. Velmi děkujeme Ing. Zbyňku Štikovi, 
vedoucímu útvaru účetnictví, který nám byl 
při zavádění nápomocen. 

Ing. Michaela Fialová
plánovačka divize Znojmo

AQUAZORBING LÁKAL MENŠÍ I VĚTŠÍ DĚTI
Vyřádit se na vodní hladině a přitom se ani  
nesmočit – to si mohli začátkem září užít ná-
vštěvníci tradičního Dne pro děti v Nemocnici 
Blansko. Naše společnost tuto akci totiž již 
třetím rokem podporuje zajištěním oblíbené 
vodní atrakce – aquazorbingem. 

Pro děti jsou připraveny dva bazénky s vodou 

a dvě nafukovací koule, kam si děti vlezou 
a pak už je jen na nich, jak rychle a kam se 
po vodní hladině budou koulet. Atrakce kaž-
doročně láká desítky zájemců od nejmenších 
až po teenagery. „Naším cílem je od prvopo-
čátku v rámci společenské odpovědnosti pod-
pořit aktivity dětí, při nichž se hýbou, a k tomu 
samozřejmě připojit i vodu. Když potom vidí-

me fronty u aquazorbingu a nadšení každého, 
kdo atrakci vyzkouší, máme z toho velkou 
radost,“ sdělil ředitel boskovické divize VAS 
Ing. Petr Fiala.

Mgr. Iva Šebková
vedoucí marketingu a komunikace

Recepční Veronika Illková, DiS. skenuje přijatou fakturu již opatřenou čárovým kódem.
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VE ZNOJMĚ BYLI OCENĚNI AUTOŘI 
FOTOGRAFIÍ V SOUTĚŽI VODA JE ŽIVOT
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Práce fotografů byly vystaveny v historickém vodojemu ve Znojmě. 
Desátý ročník soutěže pořádala znojemská divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

V centru města Znojma, v prostorách his-
torického vodojemu, se 13. září uskutečnila  
vernisáž výstavy fotografických prací, které 
byly přihlášeny do soutěže s názvem Voda je 
život. Akce se konala za účasti řady hostů, na-
příklad Ing. Barbory Arndt, členky dozorčí rady 
naší společnosti, Ing. Zdeňka Jaroše, ředitele 
divize Znojmo, nebo Oty Maška ze stejnojmen-
ného znojemského fotoateliéru.

Po celou dobu, co znojemská divize ve spolu-
práci s městem Znojmo a fotoateliérem Ma-
šek soutěž pořádá, je patrné, že téma voda 
neustále inspiruje. V soutěži se sešlo na 50 fo- 
tografií, z nichž ty nejlepší byly hodnoceny od-
bornou porotou. Fotografie byly zajímavé jak 
tematicky, tak i svým zpracováním. Zachy-
ceny byly krajiny, pohyb, objekty v krajině či 
zajímavé detaily makrofotografie.

Na třetím místě se umístila fotografie Kar-
la Mráze nazvaná Vodní a sluneční koupel, 
druhé místo bylo uděleno fotografii s názvem 

DÍKY DARU VAS NEMOCNICE BLANSKO 
POŘÍDÍ NOVÁ LŮŽKA PRO PACIENTY
Nemocnice Blansko obdržela v úterý 10. července finanční dar ve výši 150 000 korun 
od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Šek převzala z rukou předsedy představen-
stva společnosti Ing. Jiřího Krále za dopro-
vodu místostarosty města Blanska Ing. Jiřího 
Crhy ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vla-
dimíra Danihelková, MBA. Tento finanční dar 
bude využit na nákup nových moderních lůžek 
pro pacienty blanenské nemocnice.

Za darovanou částku tak budou pořízeny cca 
čtyři kusy elektricky polohovatelných lůžek, 
která nahradí stávající vysloužilé a již neopra-
vitelné vybavení na standardních lůžkových 
odděleních a na oddělení následné péče v Ne-
mocnici Blansko.

„Péče o nemocné by měla být jednou ze zá-
kladních povinností každého z nás. Proto 
má své místo i v aktivitách VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. V předchozích 
letech jsme již například pomohli s nákupem 
sanitního vozu na Vysočině, pro Nemocnici 
v Novém městě na Moravě, spolupracujeme 
taktéž s transfuzní stanicí Nemocnice Znojmo 
a Fakultní nemocnicí v Brně, která je spádo-
vou pro region jižní Moravy,“ přiblížil předseda 
představenstva VAS Ing. Jindřich Král.

Mgr. Iva Šebková
vedoucí marketingu a komunikace

Z daru VAS Nemocnice Blansko pořídí asi čtyři kusy 
elektricky polohovatelných lůžek.

Když voda vře od autora Zdeňka Dvořáka a ví-
tězným snímkem se stal ten s názvem Mezi 
kapkami od Jany Vackové. Vítězství autorce 
podle poroty zajistilo její čisté vyjádření téma-
tu. Čestného uznání se dostalo Petru Jando-
rovi za dílo Čistá radost.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a do sou-
těže zaslali své práce.

Mgr. Iva Šebková
vedoucí marketingu a komunikace

Autoři nejlepších snímků při slavnostním vyhlášení.
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DIVIZE BOSKOVICE 
USPOŘÁDALA DĚTSKÝ DEN
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Divize Boskovice pravidelně v měsíci červnu pořádá pro nejmenší odběratele Dětský den. 

V rámci tradiční akce se snažíme dětem přija-
telnou formou přiblížit, co obnáší dodávka vody 
do domácností a též odvádění odpadních vod. 

Oslovili jsme Mgr. Dagmar Burianovou, ře-
ditelku Mateřské školy Boskovice, a dohodli 
jsme se, že letošní dětský den uspořádáme 
pro mateřskou školu Na Dolech.

Samotného dětského dne se v úterý 19. červ-
na zúčastnilo 28 dětí s tříčlenným pedagogic-
kým doprovodem. 

Z důvodu rekonstrukce vodní nádrže Bos-
kovice jsme náš tradiční program museli 
obměnit. Společně s dětmi jsme autobusem 
dojeli pod vodojem Doubravy v Boskovicích, 
ke kterému jsme po krátké procházce dorazili 

a pokochali se z vyhlídky umístěné na tomto 
vodojemu. Ředitel divize Boskovice Ing. Petr 
Fiala děti jednoduchou formou seznámil 
s tím, co dodávka pitné vody obnáší. Po pro-
hlídce vodojemu jsme se opět autobusem 
přesunuli na čistírnu odpadních vod Hrádkov, 
kde jsme vhodnou formou děti seznámili se 
základními principy čištění odpadních vod. 

Poté jsme se přemístili do velké společenské 
místnosti na úpravně vody Bělá, kde jsme pro 
děti připravili malé občerstvení.

Děti dostaly za úkol nakreslit na papíry for-
mátu A4 cokoliv, co nějakým způsobem sou-
visí s vodou a životním prostředím. Poté, co 
všechny děti nakreslily svůj obrázek, každé 
z nich obdrželo omalovánku a reflexní přívě-
sek. Pěkné obrázky ocenil ředitel divize Bos-
kovice Ing. Petr Fiala a zakončil několika slovy 
dětský den.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
na přípravě a organizaci dětského dne podíleli.

Mgr. Jan Kaluža
vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice

Děti navštívily například čistírnu odpadních vod Hrádkov.

V TŘEBÍČI SE SEŠLO VEDENÍ 
DIVIZE S BÝVALÝMI ZAMĚSTNANCI
S našimi bývalými zaměstnanci jsme se 
na divizi Třebíč sešli ve středu 19. září. Po-
zvání vedení ředitele divize v letošním roce 
přijalo celkem šestatřicet důchodců. Při hle-
dání programu jsme se soustředili na témata, 
která s vodou přímo nesouvisí, ale jsou pro 

život neméně důležitá a setkáváme se s nimi 
na každém kroku. Proto nakonec zvítězila 
návštěva Informačního centra společnosti  
ESKO - T s. r. o., která v regionu Třebíčsko za-
jišťuje svoz a likvidaci odpadů. Kromě toho ve-
řejnosti, obcím i podnikatelům poskytuje řadu 

doplňkových služeb, zejména environmentální 
výchovu, osvětu a poradenství. Nám vyčer-
pávající informace v této oblasti podal ředitel 
a jednatel firmy pan Pavel Gregor. 

V této příjemné společnosti a nabyti informa-
cemi z oblasti ekologie a životního prostředí 
jsme setkání zakončili. Předtím jsme společ-
ně poseděli v restauraci Pohoda Nárameč, 
kde účastníky pozdravil a přivítal ředitel divize 
Ing. Jaroslav Hedbávný. Při odpoledním občer-
stvení přítomní zhlédli dva krátké filmy, ve kte-
rých jsme představili vodárenské objekty všech 
divizí. Čas do odjezdu autobusu jsme se využili 
pro vzájemné informování se o změnách, které 
se udály od našeho setkání v roce 2017. 

Za všechny bývalé vodaře nám za hezké záři-
jové odpoledne poděkoval pan Josef Mareček 
a současně vyslovil přání, aby, ve víru všech 
změn ve společnosti, tato tradice nezanikla.

Ing. Drahomíra Fortelná
vedoucí útvaru ředitele divize TřebíčSetkání se zaměstnanci v Třebíči.



23VODÁRENSKÉ KAPKY   03 | 2018

RODINNÉ ODPOLEDNE VE ZNOJMĚ

D
IV

IZ
E

V areálu na Kotkově ulici byly připravené atrakce pro děti, občerstvení či ochutnávka vín.

Zaměstnanci divize Znojmo společně slavili  
9. června, a to opravdu ve velkém! Pro ně i pro 
jejich rodinné příslušníky byla uspořádána 
akce s názvem Rodinné odpoledne, které se 
zúčastnilo přes dvě stě osob. V areálu admi-
nistrativní budovy na Kotkově ulici bylo při-
praveno několik atrakcí pro děti, občerstvení, 
ochutnávka vín a také projížďka turistickým Součástí rodinného odpoledne byla řada atrakcí pro děti.

Posádka VASrmanů se radovala z poháru ve sprintu. 

JAK SE VASRMANI DRAKY STALI 
ANEB FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ VE VÝROVICÍCH
Borci z divize Znojmo zazářili na dračích lodích.

V červnu letošního roku za mnou přišel kole-
ga z provozu kanalizací Josef Plechatý, který 
je zároveň spolupořadatelem Festivalu dra-
čích lodí ve Výrovicích s návrhem, který nešlo 
odmítnout. „Nechtěla bys zkusit mezi kolegy 
sehnat dvacet lidí a zazávodit si s nimi na dračí 
lodi?“ Výzva byla přijata!

Hned jak se začali hlásit první nadšenci, cítila 
jsem, že posádka VASrmani bude hvězdná. 
Což se ovšem na prvním tréninku nepotvrdi-
lo. Dle přihlížejících jsme prý spíš vypadali jak 
skupina šermířů na velké lodi. Poskládat se 
do lodi a nepomlátit se pádly byl v ten den nad-
lidský výkon. Avšak posádka držela při sobě 
a nic jsme nevzdali. Pádlovací techniku jsme 

trénovali dle videí na internetu a na dalším tré-
ninku už z nás byl sladěný tým odhodlaný dát 
do závodu ve Výrovicích vše!

Závodní den, kterým byl 21. červenec, začal 
pěkně zostra. Na startu nejdelší trati (1000 

vláčkem. Celé odpoledne se neslo v přátel-
ském duchu, kdy si děti hrály, rodiče dohlíželi, 
povídali a všichni dohromady slavili. Také díky 
krásnému letnímu počasí se akce vydařila 
a byla to oslava, jak se patří. 

Bc. Hana Janků
sekretářka ředitele divize Znojmo

metrů) panovala v lodi značná nervozita. 
Možná i proto jsme cílovou pásku protnuli až 
na sedmém místě. Dále následovaly sprint-
erské rozjížďky na 200 metrů, kterých se zú-
častnilo všech 14 závodních týmů. Když jsme 
se na startu špičkovali s vedlejšími týmy, kdo 
komu ukáže záda, ještě jsme netušili, že sprint 
je naše disciplína. Ukázali jsme záda všem fir-
mám a bez jedné i všem ostatním zúčastně-
ným posádkám. Celý závodní den neměl chy-
bu! Pohár z královské disciplíny je náš!
Pádlům zdar, váš kapitán!

Ing. Klára Valdová
referentka speciálních činností 

na provozu kanalizací divize Znojmo

USPOŘÁDALI JSME TURNAJ VE FOTBALE
Na začátku září se konal na divizi Brno-venkov již tradiční turnaj ve fotbale – takzvaný „Burčákový fotbal“. 

Letos byl s organizací na řadě provoz Ivančice, 
a tak turnaj proběhl na hřišti v Moravských Brá-
nicích. Turnaje se letos zúčastnila pouze čtyři 
družstva (tým provozu Židlochovice, Pozořice, 
společný tým Ivančice a Rosice a ředitelství di-
vize Soběšická). Týmy se postupně utkaly sys-
témem každý s každým. Hřiště bylo výborně 
připraveno, zázemí s kvalitním burčákem i jíd-
lem zaslouží pochvalu, fanouškovská základna 

byla široká a spravedlivě fandila všem týmům. 
Všechny zápasy probíhaly v duchu fair-play 
a tentokrát se dokonce obešel turnaj bez zra-
nění. Sportovní výkony všech týmů byly na hra-
nici jejich možností a síly týmů Ivančice-Rosice 
a Soběšická byly natolik vyrovnané, že o celko-
vém vítězství rozhodlo až skóre vzájemného 
zápasu. Z turnaje vzešlo toto konečné pořadí: 
1. Ivančice-Rosice, 2. Soběšická, 3. Židlochovi-

ce, 4. Pozořice. Myslím, že turnaj si všichni do-
syta užili, počasí nám přálo a utužili jsme opět 
náš skvělý pracovní kolektiv. Pořadatelství 
v příštím roce přebírá Soběšická. Takže opět 
za rok sportu zdar a burčáku zvlášť!

Milan Pavelka
vedoucí útvaru hospodářské správy 

divize Brno-venkov
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VÝROČÍVÝ
R

O
ČÍ

PRACOVNÍ 
JUBILEA
Blahopřejeme kolegyním 
a kolegům, kteří v řadách 
našich zaměstnanců 
oslaví svoje pracovní 
jubileum. Jejich loajality 
si velmi vážíme a děku-
jeme, že se podílejí na 
rozvoji naší společnosti.

15 let
Bučková Andrea (BV)
Kejvalová Eva, Ing. (BV)
Loucký Pavel (BV)
Němcová Jitka (GŘ)
Váňová Lenka, Mgr. (GŘ)
Cink Karel (JI)
Chyba Josef (TR)
Kislerová Ivana (TR)
Kubíček Martin, DiS. (ZR)
Stehnová Eva, Mgr. (ZR)
Škapa Jaroslav (ZR)

20 let
Blatecký Patrik (BV)
Kovaříková Zita (BV)

Coufal Jan (TR)
Musel Petr (TR)
Jílek Tomáš (ZN)
Zemánek Pavel (ZN)

25 let
Daněk Viktor, Ing. (BO)
Vančura Martin (BO)
Horáková Renata, Ing. (GŘ)
Patočka Jiří (TR)
Prášek Milan (TR)
Ambrozek Vladimír, Ing. (ZN)

30 let
Unzeitig Zdeněk (BO)
Kašík Tomáš (JI)
Knorr Jiří (JI)
Grygarová Dana, Ing. (TR)
Vavera František (ZR)

35 let
Látal Zdeněk (BO)
Matička Jiří (ZR)

40 let
Šmerda Vladislav (BV)
Urbánek Jan (TR)

ŽIVOTNÍ 
JUBILEA
Gratulujeme všem 
kolegyním a kolegům, 
kteří oslavili nebo  
v nejbližší době oslaví 
životní jubilea. Přejeme 
jim především mnoho 
zdraví, štěstí a spokoje-
nosti v životě.

50 let
Daněk Viktor, Ing. (BO)
Janderka Radovan (BV)
Poulík René (BV)
Rechtiková Vlasta (GŘ)
Budín Zdeněk (JI)
Málek Jaroslav (TR)
Šindelář Zdeněk (TR)
Valík František (TR)
Held Libor (ZR)
Košťálová Simona (ZR)
Krpatová Jana (ZR)

60 let
Krátký Slavomil (BV)
Trtílek Lubomír (BV)
Koukal Jiří (JI)
Ďurica Josef (TR)
Navrátil Ladislav (TR)
Švihálek Zdeněk (TR)
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