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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 než 80 úpraven vod a 150 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje přes tisíc zaměstnanců. 

Více na www.vodarenska.cz
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máme před sebou konec letošního roku, kte-
rý přinesl opět celou řadu událostí. Některé se 
nás dotkly osobně, jiné možná proběhly ko-
lem nás bez většího povšimnutí. Část z těchto 
událostí, jež se týkají dění v naší společnosti, 
se pravidelně snažíme zachytit i na stránkách 
našeho časopisu Vodárenské kapky, který 
nyní máte před sebou. 

Věnujeme se v nich opět problematice sucha, 
které nás pravděpodobně v roce 2019 postih-
ne o trochu méně než v letech 2017 a 2018. 
Zde bych možná použil úvodní slovo Olgy 
Menzelové, která byla producentkou výstavy 
Voda a civilizace, jež byla k vidění i v Brně. 
Podle ní se v budoucnosti voda možná stane 
cennější než zlato. „Je na místě mít obavy, ale 
zároveň hledat řešení,“ uvedla. To je i z mého 
pohledu to důležité. Netvořme složité strate-
gie, koncepce, ale hledejme  konkrétní mož-
nosti, konkrétní projekty, jak pomoci nejen 
se zajištěním dostatku vody, ale celkově, jak 
pomoci přírodě a jak se chovat odpovědně. 
Vnímám, že se nám do toho nechce jít, pro-
tože nás v současnosti do toho nic netlačí. 
Máme všeho dostatek, což vede k pohodl-
nosti. Ale na jak dlouho? Výstava totiž upo-
zornila například na to, že se budeme muset 
uskromnit tam, kde je voda využívána přede-
vším pro naše potěšení.  Zmíněno bylo napří-
klad umělé zasněžování,  napouštění bazénů 
nebo nadlepšování průtoků v řekách kvůli 
jejich splouvání milovníky lodních sportů. Pro 
nás, vodohospodáře, to znamená především 
systematicky pečovat a rozvíjet provozované 
vodovodní sítě tak, aby byly schopné přivádět 
vodu ke všem spotřebitelům. Své o tom vědí 
především na Boskovicku a Tišnovsku, kde 
již realizují jednotlivé projekty. Zkvalitnění 
zásobování pitnou vodou řeší aktuálně také 
na Znojemsku v rámci projektů podpořených 
z Operačního programu Životní prostředí. 
O situaci v krajském městě Jihlava pak na 
toto téma hovoří na stránkách tohoto čísla 
Vodárenských kapek také primátorka města 
MgA. Karolína Koubová.

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
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Opomenuta v obsahu našeho časopisu nezů-
stane ani problematika čištění odpadních vod 
v souvislosti s některými negativními vlivy 
a riziky vybraných průmyslových odpadních 
vod při jejich čištění na komunálních čistír-
nách odpadních vod. 

Jsem hrdý také na naše kolegy. Na ty, kteří le-
tos slaví 45 let práce u naší společnosti, na ty, 
kteří naši společnost reprezentovali na kon-
ferencích, na soutěži zručnosti nebo na další, 
kteří slaví úspěchy ve sportovních kláních. 
Poděkování ale patří každému, kdo jakkoliv 
přispívá k tomu, že je VODÁRENSKÁ AKCI-
OVÁ SPOLEČNOST, a.s., vnímána jako silná, 
stabilní a zaběhlá společnost. 

Se zkracujícími se dny a ubývajícím rokem 
2019 mi dovolte popřát Vám všem i Vašim 
blízkým klidné adventní období, vánoční svát-
ky provázené radostí a spokojeností a do no-
vého roku ať vykročíte s optimismem a oče-
káváním jen a jen dobrých zpráv a událostí.

Děkuji Vám všem za spolupráci.

Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel
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OBHAJOBA A ZNOVUZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTŮ  
DÍLČÍCH SLOŽEK IMS OPĚT NA VÝBORNOU
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Již počtvrté usilovala letos v červnu VO-
DÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., 

OSLAVILI JSME 1. VÝROČÍ AKADEMIE VAS
První ročník Akademie VAS se nesl ve znamení hesla „poznávej“.

Máme za sebou úspěšně 1. rok pilotního 
vzdělávacího programu VODÁRENSKÉ AK-
CIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., během kterého 
se mohli její účastníci seznámit nejen se 
strukturou firmy, jejím vedením, technickými 
a provozními zajímavostmi, ale především 
se poznali navzájem. Navázali nové pracovní 
a osobní vazby, čehož si velice ceníme a po-
važujeme to za nosný pilíř úspěšnosti tohoto 
projektu. Od října do května, vždy druhý čtvr-

tek v měsíci, pod vedením interních lektorů 
byla oblast vodárenství přiblížena nejen te-
oreticky, ale i prakticky při návštěvách růz-
ných objektů VAS, například úpravny vody 
Mostiště nebo čistíren odpadních vod Znojmo 
a Jihlava. 

Při závěrečném květnovém setkání vypra-
covali studenti znalostní test, ve kterém pro-
kázali znalosti probíraných témat. Celková 

úspěšnost testu byla 96,43%. Do druhého 
ročníku postupuje všech 14 na počátku no-
minovaných studentů. Součástí ukončení 
1. ročníku byl také dotazník spokojenosti. 
Hodnocenými kritérii u odborných školení 
byly: obsahová náplň, praktická využitelnost, 
profesionalita a pružnost školitele a prostor 
pro dotazy. Kritéria pro osobní oblast dotazní-
ku byla: celková spokojenost/ nespokojenost, 
naplnění očekávání, přínos školení, návrhy 

o získání certifikátu systému řízení kvality 
potvrzujícího soulad realizovaných procesů 

s požadavky normy ISO 9001, podruhé o zís-
kání certifikátu systému hospodaření s ener-
gií, potvrzujícího soulad realizovaných procesů 
s požadavky normy ISO 50001 a dále pak ob-
hajovala platnost stávajícího certifikátu vzta-
hujícího se k environmentálnímu řízení podle 
normy ISO 14001. Tyto certifikáty jsou vydává-
ny s platností na tři roky a po uplynutí této lhů-
ty probíhá celý certifikační proces vždy znovu.

Cíl auditu realizovaného certifikačním orgá-
nem CERTLINE, s.r.o., tedy naplnění záměru 
formulovaného v nadpise tohoto článku byl 
bezezbytku naplněn.

Vlastní průběh auditu je doložen výňatkem ze 
zprávy z předmětného auditu – části 2.1. Pře-
hled zjištění.

Informaci zbývá již jen doplnit, že významný 
podíl na dosaženém výsledku mají všichni 
oslovení zaměstnanci na divizích Brno-ven-
kov, Třebíč, Žďár nad Sázavou a na generál-
ním ředitelství, tedy na organizačních slož-
kách společnosti, jejichž pracoviště letos 
absolvovala místní šetření ze strany auditorů. 

Významnou podporou celého procesu a dosa-
ženého výsledku je rovněž skutečnost, že VAS 
je držitelem Národní ceny kvality ročníku 2018.

Ing. Josef Filla 
vedoucí oddělení IMS

2.1. Přehled zjištění
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SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
MĚST A OBCÍ s.r.o. OSLAVIL 20. VÝROČÍ

na nové okruhy vzdělávání, celkový dojem, 
osobní postřehy. Připomínky z vyhodnoce-
ných dotazníků se budeme snažit zapracovat 
v harmonogramu nového běhu.

Po prázdninové pauze jsme s velkým očeká-
váním odstartovali 2. ročník Akademie VAS. 
Hlavní náplní 3. a 4. semestru je projektové 
řízení. Studenti absolvují nejprve specializo-
vané školení ušité na míru tohoto vzdělávací-
ho programu a následně budou ve skupinách 
pracovat na projektech. Ředitelé jednotlivých 

Na slavnostním setkání v aule Stavební fakul-
ty Vysokého učení technického v Brně oslavil 
dvacáté výročí svého vzniku Svaz vodovodů 
a kanalizací měst a obcí s.r.o. Akce, která 
se uskutečnila 13. září, se účastnila více jak 
stovka významných osobností z řad odborní-
ků ve vodárenství, představitelů ministerstev, 
úřadů, současných a bývalých komunálních 

divizí jim k výběru nabídli 6 projektů. Po pro-
studování projektů a po vzájemné dohodě vy-
tvoří účastníci 3-4 členné pracovní týmy. Pre-
zentace zpracovaných projektů je plánována 
na květen 2020, kdy budou projekty předsta-
veny nejvyššímu vedení VODÁRENSKÉ AKCI-
OVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 

Letos byl otevřen nový 1. ročník akademie, 
do kterého bylo nominováno 16 studentů. 
Slavnostní zahájení se uskutečnilo 17. října. 
Školení poběží podle stejného harmonogra-

mu jako loňský 1. ročník Akademie VAS a má 
rezervován vždy 3. čtvrtek v měsíci.

Nově zařazeným studentům přejeme, aby 
účast v tomto projektu byla podle jejich před-
stav, aby získali nové znalosti a chvíle stráve-
né s ostatními kolegy byly příjemné. Pokra-
čujícím účastníkům přejeme mnoho energie 
a dobrých nápadů při řešení projektů.

Ing. Veronika Svobodová
personalistka generálního ředitelství

politiků, ale také dalších lidí, kteří se Svazem 
spolupracovali a spolupracují na řadě vý-
znamných projektů.

V rámci konferenční části shrnul prokurista 
společnosti Ing. Josef Gut klíčové okamžiky 
organizace včetně významných rozsáhlých pro-
jektů nazvaných Ochrana povodí řeky Dyje I. a II., 

díky nimž se podařilo zajistit odvádění a čiště-
ní odpadních vod z řady lokalit v Jihomorav-
ském kraji i v Kraji Vysočina. 

Mezi řečníky vystoupil také náměstek pro 
řízení sekce fondů EU Ministerstva životní-
ho prostředí Ing. Jan Kříž, který zdůraznil 
význam projektů zajišťující ochranu povo-

Slavnostního setkání se zúčastnila více než stovka osobností z řad odborníků, politiků a úředníků.
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HISTORIE SVAZU VKMO s.r.o.

ků vodárenské infrastruktury. A to formou 
pravidelného setkávání se s vedením svaz-
ků, jednateli nebo tajemníky svazků, či pro-

dí řeky Dyje, ale taktéž představil možnosti 
připravovaných dotačních projektů v oblasti 

KLÍČOVÉ OKAMŽIKY SVAZU VKMO s.r.o. 
•	 21. 5. 1999 se konala ustavující valná 

hromada Svazu VKMO s.r.o., Svaz VKMO 
s.r.o. tehdy vlastnil 33,84 % akcií VAS 

•	 na valné hromadě Svazu VKMO s.r.o., 
konané dne 12. 5. 2000 přistoupily dal-
ší svazky a ke dni 31. 12. 2000 vlastnil 
Svaz VKMO s.r.o. již 50,31% akcií VAS 

•	 v roce 2009 se procento akcií VAS ve 
vlastnictví Svazu VKMO s.r.o. zvýšilo při-
stoupením svazku Židlochovicko 

•	 v roce 2010 přistoupil svazek Bílovicko 
a dne 7. 10. 2010 byl základní kapitál 
společnosti navýšen peněžitým vkla-
dem 120 milionů Kč. Na základě tohoto 
navýšení kapitálu došlo k odkupu akcií 
VAS od akcionáře SUEZ ENVIRONNE-
MENT SAS a podíl Svazu VKMO s.r.o. se 
zvýšil na 84,80 % akcií VAS 

•	 v roce 2012 vstoupily do Svazu VKMO 
s.r.o. svazky Znojmo a Okříšky (val-
ná hromada Svazu VKMO s.r.o. ze dne 
14. 6. 2012) 

•	 pak následoval: 
  – odkup akcií od drobných akcionářů 
  – dražba nevyzvednutých akcií 
  – nucený odkup akcií 
•	 dne 21. 12. 2012 byl Svaz VKMO s.r.o. 

zapsán v Obchodním rejstříku jako jedi-
ný akcionář VAS 

•	 23. 1. 2014 vstoupil do Svazu VKMO s.r.o. 
SOVVI (Sdružení obcí, vlastníků vodo-
hospodářské infrastruktury) 

•	 v roce 2016 vstoupilo Sdružení obcí 
a svazků obcí, z.s (SOSO), které nahra-
dilo SOVVI

Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. 
byl založen v roce 1999. Jejími zakládajícími 
společníky se staly výhradně svazky měst 
a obcí.

Svaz VKMO s.r.o. je od 21. prosince 2012 
jediným akcionářem provozní společnos-
ti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s. V tomto Svazku je sdruženo celkem 15 
společníků, kteří jsou vlastníky vodohospo-
dářské infrastruktury, jež jsou provozovány 
společností VAS. Svaz VKMO s.r.o. má 100% 
zastoupení v orgánech provozní společnosti 
VAS, stávajících se z 12 členů dozorčí rady 
VAS a 7 členů představenstva. Svaz VKMO 
s.r.o. zajišťuje vhodné podmínky pro obno-
vu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury 
v návaznosti na optimalizaci provozních ná-
kladů. Tímto je tak zabezpečeno dlouhodobé 
a systematické udržování vodohospodářské 
infrastruktury. Svaz VKMO s.r.o. zároveň 
podporuje strategické kroky společnos-
ti VAS, které jsou definovány ve Strategii 
VAS 2014–2018 a v již schválené Strate-
gii VAS 2019–2023. Úkolem Svazu VKMO 
s.r.o. je, mimo výše uvedené, také zajištění 
informovanosti svých společníků a vlastní-

střednictvím odborných seminářů, kterých 
se účastní starostové, členové vedení obcí či 
účetní svazků.

vodárenství a boje se suchem. O tom, jak se 
vyvíjí klimatické změny v tuzemsku a jaké 

mohou mít dopady, v průběhu semináře ho-
vořil profesor Michal V. Marek – ředitel Centra 
výzkumu globální změny Akademie věd Čes-
ké republiky v Brně. Tyto vědecké poznatky se 
staly podnětem k přípravě dalšího z projektů, 
kterého je Svaz VKMO s.r.o. zakládajícím čle-
nem, projektu SUWAC, jenž má řešit dopady 
klimatických změn na zásobování obyvatel 
pitnou vodou.

Svaz VKMO s. r. o. je taktéž jediným akcioná-
řem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 
a.s., která provozuje vodovody a kanalizace 
pro více jak 700 obcí. Její strategické záměry 
přiblížil předseda představenstva Ing. Jindřich 
Král a generální ředitel společnosti Ing. Lubo-
mír Gloc.

Slavnostní atmosféru dokreslilo nezapomenu-
telné vystoupení brněnského kontrabasového 
orchestru pod vedením profesora Jelínka.

Mgr. Iva Librová
vedoucí marketingu a komunikace

Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení brněnského 
kontrabasového orchestru.

Klíčové okamžiky společnosti shrnul prokurista společ-
nosti Ing. Josef Gut.
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Slavnostní vyhlášení programu SUWAC. Akcí provázel člen Městského divadla Brno 
Jakub Uličník.

BYL VYHLÁŠEN PROGRAM SUWAC
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Konkrétním přínosem bude zajištění do-
stupnosti kvalitní vody pro region, obyvatele, 
zemědělství i průmysl, fungování důležitých 
ekosystémových služeb krajiny, jako je ochla-
zování a zvlhčování klimatu, retence vody 
nebo dodržování mezinárodních závazků 
o udržení průtoků v řekách. 

Nositelem programu SUWAC bude stejno-
jmenný zapsaný spolek zakládaný třemi sub-
jekty, kterými jsou Ústav výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe, Svaz vo-
dovodů a kanalizací měst a obcí, s. r. o., a Aso-
ciace krajů ČR. Do budoucna by měly spolek 
rozšířit další obce nebo organizace, které mají 
zájem o řešenou problematiku. 

Program SUWAC si klade za cíl založit spo-
lupráci organizací, společností a institucí 
veřejné správy, které se podílejí na přípravě 
adaptačních opatření, jež jsou základní pod-
mínkou udržení života v regionu povodí Dyje. 
V tomto povodí žije 1,4 milionu obyvatel v té-
měř 1 100 obcích. Součástí této přípravy má 
být vybudování trvalého monitoringu, objek-
tivizace a prognózování vývoje očekávaných 

vlivů klimatických změn v odpovídajících 
časových horizontech. Dále má nově vyhlá-
šený program za cíl připravit strategii prove-
ditelnosti opatření až do úrovně konkrétních 
projektů a opatření, jejich koordinaci, zajištění 
financování, organizaci realizace a následné 
monitorování efektivity. Program má taktéž 
zajišťovat maximalizaci dostupných dotačních 
zdrojů a zvýhodněných finančních nástrojů jak 

pro vybudování systému monitoringu, objek-
tivizace a prognózování vývoje očekávaných 
vlivů klimatických změn, tak i pro realizaci 
projektů a potřebných opatření. Projekt bude 
usilovat o vytvoření metodiky postupů v po-
vodí, které budou harmonizovány a přijaty na 
celostátní úrovni. 

Mgr. Iva Librová
vedoucí marketingu a komunikace

BOSKOVICKO
Problémy s nedostatkem pitné vody byly 
i v letošním létě nepříjemnou realitou pro 
řadu obcí regionu provozovaného divizí Bo-
skovice. Objem vody, kterou divize Bosko-
vice navezla do vodojemů za první polovinu 
letošního roku, byl více než dvojnásobný 

V NĚKTERÝCH OBCÍCH NADÁLE 
ŘEŠÍME PROBLÉMY SE SUCHEM 
Problematika sucha je v posledních letech hlavním tématem v České republice, nevyhýbá se tak  
ani naší společnosti. Potvrzuje se důležitost minulých investic do vodovodů, další jsou ale nutností.

Dne 24. června byl na brněnské Nové radnici za přítomnosti vedení naší společnosti slavnostně vyhlášen 
Program SUWAC, jehož hlavním cílem je na území povodí řeky Dyje dosáhnout trvale udržitelného hospodaření 
s vodou.

oproti stejnému období loňského rekordního 
suchého roku. Zejména díky maximálnímu 
nasazení zaměstnanců a také díky investicím 
do vodovodů z minulých let však pitná voda 
ze všech kohoutků stále tekla. Pozitivní se 
jeví alespoň ta skutečnost, že se v letošním 

roce jednalo o menší počet obcí, kam je nutné 
vodu navážet. 

Extrémní sucho roku 2018 (v Boskovicích na-
padlo jen 372 mm srážek, přitom dlouhodobý 
srážkový normál let 1961-1990 je 543 mm) 
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a následný pokles hladiny podzemních vod 
se projevil na všech vodních zdrojích. Násled-
né, přes určité zlepšení, stále nedostatečné 
srážkové úhrny v podzimních a zimních mě-
sících měly za důsledek, že hladiny spodních 
vod zůstaly zaklesnuty přibližně na úrovni 
z letních měsíců, takže se pro rok 2019 snížil 
výchozí bod pro periodické snižování hladin 
podzemní vody, které se děje pravidelně v let-
ních měsících z důvodů ať už zvýšené spotře-
by nebo menších zasakovaných srážek. Pro 
dorovnání deficitu podzemních vod by byl nut-
ný minimálně jeden nadprůměrný srážkový 
rok, alespoň nad 750 mm, a je otázkou, zda 
by toto bylo dostačující. Bohužel to ani letos 
zatím nevypadá, za prvních 7 měsíců spadlo 
284 mm srážek (v roce 2018 to bylo 193 mm). 
Za posledních deset let se pouze v roce 2010 
roční srážkový úhrn dostal na hodnotu dlou-
hodobého srážkového průměru pro naši ob-
last, tj. 543 mm. Ostatní roky byly mírně až 
hluboce podprůměrné a trend je spíše klesa-
jící. Zhoršuje se i rozložení srážek v průběhu 
roku, kdy v poslední době došlo ke značné-
mu snížení srážek ve formě sněhu (ideální 
pro doplnění podzemních zdrojů vod) a na-
výšilo se množství vody spadlé v prudkých 
a přívalových deštích. Co se týče nedostatku 
vody v jednotlivých obcích, tak v roce 2018 
byly nejproblematičtější jednoznačně lokality 
Štěchova a Velké Roudky. Do každé z nich se 
za minulý rok navezlo 1,5 milionu litrů vody. 
Celkově se přitom na celém okrese loni na-
váželo 4,5 milionu litrů, takže tyto dvě obce 
tvořily opravdu podstatnou část. Štěchov se 
nám letos podařilo udržet bez návozu zejmé-
na díky některým mimořádným opatřením, 
ale situace tam byla pořád hodně na hraně.

Za prvních sedm měsíců tohoto roku nejvíce 
vody bylo navezeno do Velké Roudky, a to více 
jak stovka cisteren a na konci července to bylo 
přibližně 1,5 milionu litrů vody. Tedy stejně 
jako za celý minulý rok. Tato lokalita je na ná-
vozu vody úplně závislá a je jedno, zda je léto 
nebo zima. V tuto chvíli je zpracovaná potřebná 
projektová dokumentace pro napojení na při-
vaděč z Velkých Opatovic. Město bude žádat 
o dotaci a začátkem příštího roku by se moh-
lo stavět. Další problematickou lokalitou byla 
Vranová, kam za prvních sedm měsíců tohoto 
roku bylo navezeno přes 0,5 milionu litrů. Ve 
spolupráci s obcí a Svazkem vodovodů a ka-
nalizací se aktuálně podařilo dokončit napojení 
obce na skupinový vodovod Letovice. Podobně 
se podařilo vyřešit problémy v Šebetově, kde 
jsme v letošním roce dokončili napojení místní 
části Kapouňata na přivaděč z Velkých Opato-
vic. Koncem loňského roku se napojily místní 
části obce Vavřinec–Veselice, Suchdol, Nové 
Dvory na skupinový vodovod Blansko. To jsou 
další důkazy toho, že právě napojení na skupi-
nový vodovod je nejlepším řešením.

V lokalitách jako je například Štěchov, kde 
není skupinový vodovod s dostatečným kapa-
citním zdrojem v potřebné blízkosti, se hledá 
řešení zapojením nových vrtů. Příprava jed-
notlivých akcí však není jednoduchá. 

POČET OHROŽENÝCH OBCÍ 
SE DAŘÍ SNIŽOVAT
Před rokem se navážela voda například také 
do Dlouhé Lhoty, Lysic, Skrchova, Rozsíčky, 
Kladorub, do skupinového vodovodu Skalice 
nad Svitavou, na který jsou připojeny Jablo-
ňany, Krhov, Mladkov, Skalice a dalších, cel-

kem 16 obcí. V Lysicích, Skrchově a na ska-
lickém vodovodu je plánováno připojení na 
skupinové vodovody, ve Skalici by napojení 
mělo být zrealizováno do příštího léta. Letos 
díky méně teplému létu není zatím situace tak 
kritická jako v loňském roce, kdy se omezo-
valy dovolené zaměstnanců divize a cisterny 
jezdily prakticky nepřetržitě. Oproti loňskému 
roku je letos situace horší hlavně v Uhřicích 
a Deštné. Do obou obcí jsme naváželi vodu 
i loni, ale v podstatně menším množství. Jen 
do Uhřic jsme letos navezli skoro 0,5 milionu 
litrů. Jedná se o jednu z posledních obcí Malé 
Hané, která ještě není napojena na přivaděč 
z Velkých Opatovic a nyní se pracuje na pro-
jektové dokumentaci. V součtu celého okresu 
jsme do konce července do vodojemů navezli 
2,5 milionu litrů vody. Pokud nebude podzim 
úplně kritický, dá se předpokládat podobný 
objem navezené vody, jako v roce 2018. Si-
tuaci by mělo ve druhé polovině roku zlepšit 
napojení Vranové a do budoucna to stejné 
platí pro chystané napojení Velké Roudky. 
Na druhé straně jsou tady problematické vel-
ké aglomerace, kde zajištění dostatečného 
množství vody formou návozu je na hraně 
možností a kde je řešení díky administrativ-
ním procesům bohužel dlouhodobé. Jedná 
se zejména o Lysice, Drnovice a Voděrady, na 
hraně s kapacitou je Benešov, Kořenec a dal-
ší obce a vyskytnout se samozřejmě můžou 
problémy v dalších lokalitách. Naopak měs-
ta a obce napojená na skupinové vodovody 
s velkokapacitními zdroji s vodou problémy 
nemají. Jsou to obce a města napojená na vo-
dovodních trasách Velké Opatovice-Boskovi-
ce, Boskovice-Blansko, Boskovice-Letovice, 
Černá Hora-Blansko, Lažany-Blansko. 

ROZDÍL INTENZITY SUCHA V ZÁŘÍ A ČERVENCI 2019, DLE PORTÁLU INTERSUCHO.CZ
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podzemních vod, které bývají, bohužel, v kri-
tických obdobích sucha kapacitně nedostaču-
jící. Často pak nastávají situace, kdy poptávka 
po pitné vodě je vyšší, než je vydatnost jed-
notlivých zdrojů.

Nedostatečnou kapacitu těchto vodních zdro-
jů jsme nuceni doplňovat dovážením pitné 
vody do vodojemů pomocí cisteren. Do obec-
ních vodojemů (VDJ Běleč, VDJ Křeptov) tedy 
aktuálně dovážíme pitnou vodu z kapacitně 
vydatnějších zdrojů, stejně tak jako v průběhu 
roku 2018.

Do vodojemu Běleč bylo za období leden–září 
tohoto roku dodáno celkem 3 762 m³ pitné 
vody. Z toho 1 249 m³ bylo dovezeno pomocí 
cisteren a 2 513 m³ bylo dodáno z vlastního 
podzemního zdroje. Množství dovezené pitné 
vody tak činilo 33 %.

Do vodojemu Křeptov pak bylo za období le-
den–září tohoto roku dodáno celkem 748 m³ 
pitné vody. Z toho 310 m³ bylo dovezeno po-
mocí cisteren a 438 m³ bylo dodáno z vlast-
ního podzemního zdroje. Množství dovezené 
pitné vody tak činilo 41 %.

Z tabulky č. 1 je patrné, že v období březen–
červen tohoto roku byla nižší potřeba pitnou 
vodu do vodojemů dovážet, přisuzujeme to 
přeci jenom srážkově vydatnějšímu úhrnu 
v tomto období, což přispělo k nasycení vlast-
ních podzemních zdrojů. 

Do vodojemů Vohančice a Veselí sice nebylo 
za dané období nutné dovážet pitnou vodu, 
nicméně i v těchto lokalitách lze situaci po-
kládat za kritickou. Zejména nadprůměrné 
odběry, například o víkendech či svátcích, 
mohou následně způsobit nedostatek pitné 
vody pro pokrytí potřeb obyvatelstva.

Na tomto místě je nutné podotknout, že do-
voz jedné cisterny pitné vody o objemu 8 m³ 
představuje, v rámci výše uvedených obcí, ná-
klady cca 4 320 Kč (540 Kč/m³). Tato činnost 
tedy pro provozovatele veřejného vodovodu 
představuje značně zvýšené technickopro-

Na návrh divize Boskovice bylo vydáno úřední 
vyhláškou opatření obecné povahy omezují-
cí používání vody z veřejných zdrojů pro na-
pouštění bazénů či umývání automobilů pro 
Dlouhou Lhotu, Rozseč nad Kunštátem a Vel-
kou Roudku. Ve všech dalších problémových 
lokalitách jsou vydány buď obecní vyhlášky, 
nebo vydáno omezení provozovatele. Kdyby 
se tato opatření ukázala jako nedostatečná, 
jsme po dohodě s obcemi připraveni zapojit 
takzvané chytré vodoměry, které by kont-
rolovaly spotřebu ve vybraných místech pro 
stanovené denní či například týdenní limity 
odběru vody. 

Největším problémem jsou lidé, kteří do su-
chem postižených lokalit přijíždějí jen na ví-
kend. Nebydlí zde trvale. Letos jsme takový 
první teplý víkend měli hned o Velikonocích 
a bylo to pořádné „cvičení“. Tito lidé ve vět-
šině případů na omezení nedbají, napustí si 
bazény a vůbec neřeší nějaké vydané ome-
zení. Navíc vodu zakalí, protože poklesne tlak 
a v nejhorším případě se vyprázdní vodojem. 
Nejen v tomto případě je pro nás obrovským 
pomocníkem proti nedostatku vody v ohrože-
ných lokalitách napojení objektů na vodáren-
ský dispečink. 

Dlouhodobá perspektiva pro mělké vodní 
zdroje se jeví velmi pesimistická. Jedno-
značný trend je zhoršení kvality a významné 
snížení vydatnosti. U velkých a vydatných vod-
ních zdrojů je situace znatelně lepší, ale ani 
tady nemůžeme být nečinní. Pokud bychom 
měli odhadovat vývoj kapacit velkých vodních 
zdrojů v delší perspektivě jen na základě dat 
z let 2018-2019, je zde patrný rovněž pokles, 
i když řádově v menším rozsahu. I takový 
pokles má však své limity. Následující roky 
pravděpodobně prokáží, že je oprávněný dů-
vod k zahájení příprav posílení vodárenských 
soustav dalšími vydatnými zdroji vody. Na 
těchto přípravách ve spolupráci s hydrogeo-
logy a Svazkem Blansko i dalšími obcemi 
pracujeme.

BRNO-VENKOV
Problémy se zásobováním obyvatelstva pit-
nou vodou nastaly na naší divizi především na 
Tišnovsku, konkrétně v obci Běleč a její místní 
části Křeptov, v obci Vohančice a Veselí (míst-
ní část městyse Lomnice). Jedná se o malé 
místní vodovody s počtem připojených obyva-
tel na veřejný vodovod do 200 obyvatel.

Uvedené obce se musí spoléhat na vydatnost 
svých vlastních zdrojů, v tomto případě zdrojů 

vozní práce s konečným extrémním nákla-
dem na 1 m³ vyrobené pitné vody.

Danou problematiku řešíme i s místně pří-
slušným vodoprávním úřadem, kdy na naši 
žádost vydává tzv. Opatření obecné povahy. 
Vodoprávní úřad v těchto opatřeních omezu-
je pro dané obce užívání pitné vody z veřej-
ného vodovodu, a to tak, že zakazuje odběry 
k napouštění bazénů a jakékoliv zavlažování, 
dále zakazuje odběry pro interiérové bazény, 
stavby a v zimním období zakazuje odběry 
pro vytváření kluzišť. Spotřebu pitné vody pak 

omezuje na 100 l na osobu a den. Jedná se 
tedy o omezení, které plně pokrývá běžnou 
potřebu obyvatel a ve své podstatě zakazuje 
všechny mimořádné odběry. Toto Opatře-
ní obecné povahy má platnost maximálně 
tři měsíce, takže – v případě potřeby pokrytí 
následného období – je nutné na vodoprávní 
úřad podat opětovnou žádost o vydání nového 
opatření. Divize Brno-venkov má tímto způ-
sobem, pro výše uvedené lokality, vyhlášeno 
Opatření obecné povahy prakticky nepřetržitě 
od léta 2018.

Problematika sucha je v posledních letech 
řešena v mnoha kruzích – politických, od-
borných i společenských. Je zřejmé, že se 
jedná o obsáhlý problém s mnoho proměn-
nými. Pro provozovatele veřejných vodovo-
dů se jako vhodné opatření nabízí propo-
jování vodárenských soustav, navyšování 
kapacit vodojemů či hledání nových vodních 
zdrojů. Všeobecně pak platí snaha srážko-
vou vodu v krajině co nejvíce zadržovat – re-
tence, akumulace a nakládání se srážkovou 
vodou, u zastavěných a zpevněných ploch 
prověřovat možnosti vsakování srážkových 
vod nebo oddělování srážkových a odpad-
ních vod.

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice

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

a ekologie divize Brno-venkov

TABULKA Č.1: DOVEZENÁ PITNÁ VODA DO VODOJEMŮ BĚLEČ A KŘEPTOV,  
ZA OBDOBÍ LEDEN–ZÁŘÍ 2019 (m3/měsíc)

VDJ 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 celkem m3

Běleč 136 176 64 87 145 73 203 290 75 1 249
Křeptov 72 32 0 0 15 0 29 87 75 310
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ROZŠIŘUJEME DÁLKOVÉ ODEČTY VODOMĚRŮ
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SMART technologie jsou všude kolem nás. Stá-
le více lidí používá chytrý telefon, chytrou televi-
zi a někdo třeba i chytrou ledničku. Pozadu není 
ani VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., která se zaměřuje na systém dálkového 
odečtu vodoměrů. SMART vodoměry zazna-
menávají informace o spotřebě vody a dálko-
vě je přenášejí do informačního systému naší 
společnosti. Tyto vodoměry jsou v dnešní době 
trendem v oblasti dodávek pitné vody a jejich 
velkou výhodou je on-line přehled spotřeby 
vody a varování o nenadálých situacích. 

Pilotní projekty byly spuštěny již na počátku 
roku 2017. Na začátku byla do projektu zařa-
zena divize Brno-venkov a následně se při-
daly také ostatní divize. Pro instalaci SMART 
vodoměrů byly vybrány specifické lokality 
z důvodu testování kvality signálu pro pře-
nos dat z těžce přístupných, nebezpečných 
a vzdálených šachet. 

První úspěšné instalace dálkového měření 
vodoměrů proběhly na již zmíněné divizi 
Brno-venkov konkrétně v obci Tvarožná, kte-
rá spadá pod provozní středisko v Pozořicích. 
V obci Tvarožná máme aktuálně osazeno 
přibližně 100 odečtových hlav se snímači na 

stávajících vodoměrech. Stále nám zde zbý-
vá cca 240 odběrných míst, která plánujeme 
v budoucnu osadit a mít tak celou obec pod 
kontrolou. Mezi další lokality, již kompletně 
osazené, patří obec Vohančice a městys Os-
trovačice, které spadají také pod divizi Brno-
venkov, kde v současnosti máme osazeno 
328 kompaktních SMART vodoměrů.

Na ostatních divizích probíhá osazování 
SMART vodoměrů v menším počtu kusů, a to 

především odečtových hlavic se snímači na 
stávající vodoměry. Do letošního roku bylo na 
území provozovaném VODÁRENSKOU AKCI-
OVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., osazeno celkem 
576 SMART vodoměrů.

Zmíněné moderní technologie budou mít díky 
zájmu vedení obce také obyvatelé Úsobrna na 
Boskovicku. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a. s., zde osazuje všem odběratelům cel-
kem 187 odečtových hlavic na stávající vodo-
měry. Aktuální data ze SMART vodoměrů bude 
mít k dispozici kromě provozovatele i obecní 
úřad z důvodu sledování stavu vody ve zdroji. 

Výhledově budou mít naši odběratelé v mís-
tech, kde budou SMART vodoměry instalovány, 
možnost sledovat svou aktuální spotřebu vody 
přes Zákaznický portál VAS za předem stano-
vených podmínek. I přes tyto moderní techno-
logie bude nadále možné sledovat aktuální stav 
spotřeby přímo na vodoměru jako doposud. 

Ing. Tereza Fialová
referentka marketingu a komunikace

 Ing. Lukáš Kratochvíl
vedoucí projektu SMART

Problematice bezvýkopových technologií se 
ve dnech 10.–11. září ve Znojmě věnovala 
24. Konference o bezvýkopových technologiích. 
Tuto konferenci pořádá Česká společnost pro 
bezvýkopové technologie CzSTT (z anglického 
názvu „Czech Society for Trenchless Techno-
logy“) a záštitu nad letošní konferencí poskytl 
starosta města Znojma, Jan Grois, MBA.

PREZENTOVALI JSME SE  
NA KONFERENCI NO-DIG ZNOJMO 2019

Posláním této společnosti je získává-
ní a rozšiřování vědeckých, výzkumných 
a technických poznatků o stavbách pro-
váděných bezvýkopovými technologiemi, 
dále pak výměna a hodnocení praktických 
zkušeností o nových materiálech, strojích 
a technologiích. Společnost aktivně spolu-
pracuje při vydávání legislativních, technic-
kých i technologických norem ovlivňujících 
činnost oboru.

Na letošním ročníku představil VODÁREN-
SKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a. s., ředitel 
znojemské divize Ing. Zdeněk Jaroš, MBA 
a přiblížil využívání bezvýkopových technolo-
gií při stavbách ve znojemském okrese. Dále 
prezentací na téma Monitoring kanalizačních 

šachet s ohledem na síranovou korozi pokra-
čovala kolegyně Ing. Klára Valdová. Ve své 
prezentaci představila postup monitoringu 
poškozených kanalizačních šachet, na kte-
rém VAS spolupracovala s odborníky z Vyso-
kého učení technického v Brně. „Monitorovací 
postupy byly nastaveny tak, aby byly provedi-
telné našimi pracovníky v terénu s ohledem 
na jejich bezpečnost a časovou náročnost“, 
uvedla Ing. Valdová.

Více o projektu Monitoring kanalizačních ša-
chet se dočtete v dalším čísle Vodárenských 
kapek 1/2020.

Bc. Hana Janků
sekretářka ředitele divize Znojmo

VAS prezentoval ředitel znojemské divize Ing. Zdeněk 
Jaroš, MBA.

Vodoměr s odečtovou hlavicí.
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PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI  
S VYPOUŠTĚNÍM PRŮMYSLOVÝCH  
ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

Předmětem článku je popis některých nega-
tivních vlivů a rizik vybraných průmyslových 
odpadních vod (dále jen „OV“) při jejich čištění 
na komunálních ČOV a doporučené podmínky 
pro vypouštění a předčištění těchto vod do ka-
nalizace pro veřejnou potřebu.

Nedílnou součástí OV čištěných na komunál-
ních ČOV jsou průmyslové vody. Především 
svým složením a způsobem vypouštění se 
významně odlišují od splaškových odpadních 
vod z domácností. Vyznačují se speciálním 
charakterem znečištění pocházejícím buď 
přímo z technologie výrobních procesů, nebo 
z podpůrných provozů a činností producentů 
těchto vod. Různá je i rizikovost z hlediska od-

vádění kanalizací pro veřejnou potřebu a ko-
munálního čištění.

Z hlediska provozovatele veřejné kanalizace 
je cílem, aby nedocházelo k výraznému ná-
razovému nebo dlouhodobému přetěžování 
komunální ČOV a celé stokové sítě.

Nejčastějšími producenty průmyslových OV 
v rámci povozu VAS, divize Brno-venkov, 
jsou potravinářské závody – mezi hlavní zá-
stupce potravinářského závodu patří porážky 
a zpracování masa, pekárny, výroby těstovin, 
houskových knedlíků, sýrů či nealkoholických 
nápojů (sodovkárny). 

Potravinářským průmyslem produkované 
OV se vyznačují převážně silným organickým 
znečištěním. K jeho monitorování chemic-
kými rozbory jsou používány obdobné pa-
rametry jako u odpadních vod splaškových. 
Jedná se zejména o tzv. biochemickou spo-
třebu kyslíku za 5 dní (dále BSK5), chemickou 
spotřebu kyslíku (dále CHSK) a nerozpuštěné 

látky (dále NL). Výrazně ovlivněným para-
metrem bývají i extrahovatelné látky – tuky 
a oleje (dále EL). Velmi důležitou vypovídací 
hodnotu u průmyslově znečištěných OV má 
nejen výše citovaných parametrů znečištění, 
ale i jejich vzájemný poměr. Nejdůležitější je 
poměr BSK5 a CHSK. Zatímco BSK5 udává 
množství kyslíku, které je třeba k úplné oxi-
daci biologicky odbouratelných látek obsa-
žených ve zkoumané vodě, tak CHSK udává 
spotřebu kyslíku potřebnou k oxidaci všech 
látek, tedy nejen látek organických, ale i oxi-
dovatelných anorganických. 

Nejvhodnějším předčištěním takových vod 
jsou zařízení k separaci lehkých plovoucích 

látek a k sedimentaci látek těžších. Mezi jed-
nodušší patří lapák tuku, technicky sofistiko-
vanějším předčištěním je například tlaková 
flotace. V případě předčištění OV ze sodovká-
ren je vhodnějším způsobem jejich předčiště-
ní neutralizace a filtrace, u OV z pivovarů zase 
sedimentace. 

V tabulce č. 1 jsou jako příklad uvedeny na-
měřené koncentrační hodnoty znečištění v OV, 
vypouštěných z vybraného potravinářského 
závodu, zabývajícího se porážkou a zpracová-
ním masa. Na odtoku z této provozovny bylo 
za období leden 2018 až červenec 2019 ode-
bráno celkem 8 kontrolních vzorků (typ odbě-
ru vzorku: 8 hod. směsný vzorek). 

Jak je z  tabulky č. 1 zřejmé, producent ak-
tuálně dodržuje stanovené hlavní limitní hod-
noty znečištění v ukazatelích pH, CHSK, BSK5, 
NL. Nadlimitní výkyvy jsou zaznamenávány 
jen v ukazatelích RL (rozpuštěné látky) a EL, 
jedná se však jen o ojedinělé a tedy akcepto-
vatelné případy. 

V minulosti (rok 2013 a 2014) jsme ovšem 
u tohoto producenta zaznamenávali mnohem 
vyšší vypouštěné znečištění OV. Například 
v ukazateli CHSK byly pravidelně dosahovány 
koncentrace nad 2 000 mg/l, v ukazateli NL 
nad 500 mg/l, v ukazateli RL nad 3 000 mg/l 
a v ukazateli EL byly běžné hodnoty okolo 
100–150 mg/l.

Při následných vodohospodářských kont-
rolách byla jako hlavní příčina nadlimitního 
znečištění do kanalizace vypouštěných OV 
označena nefunkční tlaková flotační jednotka. 
Stěžejním nápravným opatřením, uloženým 
ze strany VAS, byla její oprava, včetně zpro-
voznění chemického předčištění. Při čistícím 

procesu tlakové flotace je využíváno syce-
ní OV vzduchem – dochází tak k shlukování 
částic znečištění s mikrobublinkami vzduchu 
a jejich vynášení na hladinu. Vznikající tuko-
vá pěna je odstraňována stíráním do odpadní 
jímky (likvidace mimo kanalizaci pro veřejnou 
potřebu). Předčištění lze dle míry znečištění 
OV nebo požadavků provozovatele intenzifi-
kovat chemickou předúpravou – dávkováním 
koagulantů a flokulantů.

SP
O

LE
ČN

O
ST

TABULKA Č. 1: VYPOUŠTĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ OV – POTRAVINÁŘSKÝ ZÁVOD (PORÁŽKA A ZPRACOVÁNÍ MASA)

01/2018 - 07/2019 [-] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Ukazatel znečištění pH CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Pcelk. RAS RL 105 EL (tuky a oleje)

Limity dle smlouvy 6,0-9,5 2 000 1 000 500 - - - 2 000 40

Naměřené minimum 6,0 555 220 98 15 94 3 500 1 000 46

Naměřené maximum 7,1 1 450 890 400 15 94 3 500 4 200 86

Průměr 6,7 845 459 213 15 94 3 500 2 438 63

Nefunkční předčištění OV (flotační jednotka) u průmyslo-
vého producenta.
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Nevyhovující stav přetížené flotační jednot-
ky se podařilo výrazně zlepšit, mimo jiné 
i s přispěním příhodného přesunutí porážky 
mimo danou lokalitu, v závodě je aktuálně 
prováděno „pouze“ bourání a další zpraco-
vání masa. Tímto došlo ke značnému snížení 
zatížení instalovaného předčištění produko-
vanými znečištěnými OV, a to na úroveň ka-
pacity flotace.

Lze konstatovat, že provedenými opatřeními 
u tohoto producenta se podařilo snížit látkové 
zatížení městské ČOV o cca 1000–1500 EO.

Hlavními negativními vlivy a riziky při nedo-
statečném předčištění OV z potravinářských 
závodů je zejména zanášení kanalizačního 
potrubí tukem a dalšími nežádoucími se-
dimenty, zápach, nárazové přetížení ČOV, 
zalepení vloček aktivovaného kalu tukem, 
růst vláknitých bakterií a celkové zhoršení 
funkce ČOV. Vizuálně patrným důsledkem 
tohoto přetížení ČOV bývá například pěnění 
aktivačních nádrží, změna barvy čištěné OV 
a kyslíkového režimu v aktivaci ČOV. Dalším 
nepříznivým důsledkem mohou být i zhorše-
né odtokové parametry OV vypouštěné z ČOV.

Během posledních let dochází v ČR v oblasti 
potravinářské výroby k budování většího po-
čtu minipivovarů, toto platí i pro působnost 
divize Brno-venkov.

Znečištění průmyslových odpadních vod z mi-
nipivovarů pochází především ze zpracování 
jednotlivých surovin používaných při výrobě 
piva – slad, chmel a kvasnice. OV se vyznačují 
rovněž silným organickým znečištěním a jeho 
vysokým podílem v rozpuštěných látkách, 
v případě zpracování sladu a výroby mladiny 
i v nerozpuštěných látkách. Skládají se z celé 
řady dílčích technologických vod velmi po-
dobného charakteru – oplachy z varny sladu, 
kvasných kádí, ležáckých tanků, stáčírny sudů 
apod.

Jako předčištění je zde většinou dostačující se-
dimentační nádrž (min. o objemu třetiny špič-
kové denní produkce průmyslových odpadních 
vod), sloužící k zachycení sedimentů (kalů) 
zejména z varny sladu a dále pak kalů unika-
jících oplachovými vodami při čištění jednotli-
vých nádrží a tanků. V této nádrži je prováděna 
finální kontrola, případně korekce, pH. V pří-
padě problémů s kvalitou vypouštěných OV je 
za sedimentační nádrž přiřazena samostatná 
akumulační nádrž pro vyrovnání jednotlivých 
dílčích OV a finální kontrola se pak provádí zde. 
Nutností předčištění je jímka na shromažďová-
ní kalů ze sedimentace, případně z jednotlivých 
provozních nádrží. Mimo kal vznikají v provozu 
minipivovarů i další odpady – mláto a odpadní 
kvasnice, tyto produkty musí být likvidovány 
mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Největším rizikem při vypouštění OV z mi-
nipivovarů je pro provozovatele veřejné ka-
nalizace velké nárazové přetížení ČOV, a to 
zejména v případě jeho opakování. Menší 
přetížení zpravidla problémem nebývá, ne-
boť se většinou jedná o průmyslové odpadní 
vody dobře biologicky odbouratelné. Jejich 
předčištění nevyžaduje intenzivní biologické 
nebo chemické procesy, stačí zabezpečit vy-
pouštěné OV před výraznými výkyvy a čás-
tečně snížit množství unikajících nerozpuš-
těných látek.

Mezi hlavní nástroje při kontrolách význam-
ných producentů odpadních vod patří:

•	 Aktuální kanalizační řád obce (vymezuje 
právní a technický rámec pro užívání stoko-
vé sítě a ČOV).

•	 Stanovisko provozovatele veřejné kanaliza-
ce (vodohospodáře) k vypouštění průmys-
lových OV do veřejné kanalizace.

•	 Odběratelská smlouva uzavřená mezi pro-
vozovatelem veřejné kanalizace a produ-
centem odpadních vod (důležité je začle-
nění podmínek do této smlouvy – limitní 
koncentrační i bilanční hodnoty znečištění, 
povolené množství vypouštěných odpad-
ních vod, místo a způsob vzorkování od-
padních vod).

•	 Informace o aktuálním stavu průmyslové 
výroby a s ní spojeného vodního hospodář-
ství kontrolovaného producenta odpadních 
vod (typ a kapacita předčisticího zařízení 
OV, způsob vypouštění odpadních vod atd.).

•	 Další vodohospodářské podklady (např. vý-
sledky chemických rozborů odpadních vod, 
údaje o spotřebě pitné vody a množství vy-
pouštěných odpadních vod).

•	 Znalost aktuálních problémů s odváděním 
a čištěním odpadních vod v dotčené lokali-
tě, umístění kontrolovaného producenta na 
stokové síti vůči ČOV a v případě jednotné 
kanalizace i vůči odlehčovacím objektům.

•	 Uložení nápravných opatření, případně smluv-
ní pokuty za nedodržení podmínek odběra-
telské smlouvy nebo kanalizačního řádu. 

•	 V krajním případě, při opakované a výraz-
né nekázni, je možné podat podnět na pří-
slušný vodoprávní úřad či Českou inspekci 
životního prostředí.

Hlavní cíle (důvody) kontrol vý-
znamných producentů OV napoje-
ných na stokovou síť:

•	 Zajistit dodržování pravidel a podmí-
nek pro vypouštění OV s ohledem na 
kapacitu a ochranu stokové sítě a ČOV.

•	 Zaručit bezpečnost obyvatel a zaměst-
nanců pracujících v prostorách stokové 
sítě.

•	 Předcházet poruchám materiálů sto-
kové sítě a objektů na stokové síti.

•	 Zajistit plynulé, hospodárné a bezpeč-
né odvádění odpadních vod.

•	 Zabezpečit bezporuchové čištění odpad-
ních vod a dosažení vhodné kvality kalu.

Závěrem lze konstatovat, že případná nedo-
statečná funkce či kapacita předčištění OV 
u zmiňovaných potravinářských průmyslo-
vých producentů může pro obecní či měst-
skou ČOV představovat nadměrné látkové 
zatížení a tedy mimo jiné i zvýšené finanční 
náklady pro provozovatele dané stokové sítě 
a ČOV (vyšší spotřeba elektrické energie pro 
odstranění znečištění, a zvýšené náklady za 
nadměrnou produkci kalu). V konečném dů-
sledku může v těchto případech docházet i ke 
zhoršenému odtoku z ČOV a k překračování 
vodoprávně stanovených limitů pro vypouště-
ní OV do vodního toku. 

Monitoring a dohled nad průmyslovými OV, 
vypouštěnými do veřejné kanalizace, je tedy 
důležitý nejen z pohledu provozního, ale 
i ekonomického a ekologického.

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

a ekologie divize Brno-venkov

Ing. Jaroslav Vorálek
vodohospodář

Pěna na aktivačních nádržích ČOV vlivem nadměrného lát-
kového zatížení.
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VAS BYLA OPĚT 
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

SP
O

LE
ČN

O
ST

Po našem loňském pořadatelství v Jihlavě se 
po 11 letech hry znova vrátily do Ostravy. Or-
ganizátorem her bylo již popáté Povodí Odry, 
státní podnik. Celkem se těchto her zúčastnilo 
téměř 600 sportovců z rekordních 17 vodo-
hospodářských společností.

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. Celá akce se usku-
tečnila v areálu Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě.

JIŽ TRADIČNĚ SE  
SOUTĚŽILO V NÁSLEDUJÍCÍCH 
OSMI SPORTECH: 
•	 malá kopaná 
•	 volejbal ženy
•	 volejbal muži
•	 stolní tenis ženy
•	 stolní tenis muži
•	 duatlon ženy – plavání (100 m)  

a běh (1 500 m)
•	 duatlon muži – plavání (200 m)  

a běh (3 000 m)

Nejvyššího stupně dosáhli naši tenisté.

Kompletní sestava reprezentantů VAS při zahájení her.

Již 41. ročník Vodohospodářských sportovních her se konal 22.–25. srpna. 

Her se letos již tradičně zúčastnilo i družstvo 
naší společnosti. Poděkování za to patří pře-
devším generálnímu řediteli VAS Ing. Lubo-
míru Glocovi. Díky jeho podpoře se letošního 
41. ročníku již po patnácté za sebou v řadě 
zúčastnila i naše reprezentace v počtu 37 
sportovců. 

Naše výprava obsadila opět všechny sportov-
ní disciplíny. Za to patří jistě velká pochvala 
a poděkování všem vedoucím jednotlivých 
sportů a hlavně sportovcům, kteří obětavě 

soutěžili ve sportech. Jednalo se o tyto naše 
zaměstnance:

Bejček Radomil (GŘ), Blatecký Patrik 
(BV), Částek Bohuslav (Tr), Fortelná Dra-
homíra (Tr), Gondžalová Veronika (Ji), 
Haman Michal (BV), Hlávka Richard (Zr), 
Holub Martin (Ji), Housar Jiří (Zn), Ja-
noušková Světlana (Zr), Jelínek Filip (Zn), 
Juhaňák Tomáš (Zn), Juránek Martin 
(BV), Kašková Jarmila (Tr), Klimeš Petr 
(BV), Kohoutek Miroslav (Ji), Kratochvíl 
Lukáš (BV), Kudrna Martin (BV), Kudrno-
vá Renata (BV), Librová Iva (GŘ), Mašek 
Jan (Zr), Mattis Zdeněk (Zr), Nečas Pavel 
(Zr), Nedomová Eva (BV), Odstrčílek Jo-
náš (BV), Orlíček Jiří (Ji), Paták Vít (Zr), 
Pešek Jan (Ji), Pavelka Milan (BV), Pro-
cházka Bohumil (BV), Skalník Petr (Zr), 
Souček David (BV), Stehnová Eva (Zr), 
Šikola Jaromír (Zn), Zichová Dagmar (Tr).

Díky obsazení všech sportovních disciplín 
a výborným výkonům našich sportovců se 
podařilo vybojovat v nabité konkurenci krásné 
třetí místo. Je to již šesté umístění na stup-
ních vítězů (3x první a 3x třetí místo) během 
posledních devíti ročníků. Letošní hry vyhrály 
Severočeské vodovody a kanalizace, na dru-
hém místě skončilo Povodí Labe. 
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 VÝSLEDKY VAS V 
JEDNOTLIVÝCH SPORTECH:

V jednotlivých sportech největšího úspěchu 
dosáhlo družstvo tenisu, které skončilo na 
stupni nejvyšším. Filip Jelínek, Honza Pe-
šek a Jarda Šikola podávali fantastické výko-
ny a prošli turnajem bez jediného zaváhání. 
Navázali tak na první místa z roku 2008 v Os-
travě a 2014 v Liberci.

Družstvo volejbalistek podalo výborný vý-
kon. Holky měly trochu smůlu, svoji skupinu 
vyhrály, ale zápas o 3. místo v prodloužení 
rozhodujícího setu bohužel prohrály. Obsadily 
tak pěkné 4. místo. 

Pěkná pátá místa obsadili duatlonisté, stol-
ní tenisté a fotbalisté v malé kopané:

Duatlonisté (Lukáš Kratochvíl, Jonáš Odstr-
čílek a Vít Paták) po překvapivě výborném 
plavání, kdy byli celkově třetí, skončili po běhu 
nakonec pátí. Tímto výkonem vyrovnali naše 
nejlepší umístění v tomto sportu z let 2006 
a 2012.

Stolní tenisté (Bohuslav Částek, Richard Hláv-
ka, Martin Holub a Jirka Housar) vyhráli svoji 
skupinu, ale nedařilo se jim ve vyřazovacích 
bojích.

Fotbalisté předváděli pěknou kombinační hru, 
ale velmi těsně prohráli vyřazovací zápasy.

V dalších sportech skončili volejbalisté opět 
sedmí (zopakovali stejné umístění z předchá-
zejících dvou ročníků), stolní tenistky devá-
té a duatlonistky dvanácté.

Díky horkému počasí byly všechny soutěže 
fyzicky náročnější. Soutěžící byli spokojeni, 
zejména s přátelskou sportovní atmosférou 
a se setkáním s kolegy z jiných organizací. 

Slavnostní vyhodnocení dvoudenních spor-
tovních klání proběhlo v aule Vysoké školy 
báňské při závěrečném slavnostním večeru, 

kde se vyhlašovaly výsledky a předávaly me-
daile a poháry nejlepším. Pro nás to byl opět 
krásný večer. 

Letošní výsledky a vlastně i naše výsledky 
z posledních let jsou důkazem toho, jak je dů-
ležité obsadit všechny sporty, bojovat a porvat 
se o každý bod, který pak může rozhodovat 
o celkovém pořadí. 

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem 
našim účastníkům za výbornou reprezentaci 
a propagaci naší společnosti a za úsilí, které 
vynaložili k dosažení tohoto krásného výsled-
ku. A proto již nyní srdečně zvu všechny naše 
sportovce, kteří chtějí reprezentovat naši spo-
lečnost, na příští 42. ročník Vodohospodář-
ských sportovních her. 

Pořadatelem bude Český hydrometeorologic-
ký ústav Praha a hry proběhnou v Olomouci 
ve dnech 13. až 16. srpna 2020. 

Sportu zdar a vodohospodářským hrám 
zvlášť! 

Ing. Zdeněk Mattis
vedoucí výpravy

Pohár vítězných tenistů a medaile za celkové 3. místo pro 
VAS.

Volejbalistky bojovaly jako lvice. Fotbalisté se rvali o každý míč.

HISTORIE UMÍSTĚNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NA VODOHOSPODÁŘSKÝCH HRÁCH V LETECH 2003–2019 

Disciplína 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Duatlon – muži 16. 11. 5. 11. 11. 6. 11. 10. 5. 11. 7. 7. 6. 9. 5.

Dutatlon – ženy / / / 11. 7. 5. 1. 4. 5. 3. 7. 6. 11. 10. 12.

Malá kopaná / 10. 2. 10. 13. 13. 2. 3. 6. 4. 4. 4. 1. 7. 5.

Stolní tenis – muži 10. 13. 4. 4. 7. 6. 6. 11. 3. 2. 1. 7. 2. 3. 5.

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

Tenis  15. 13. 16. 10. 7. 1. 8. 5. 6. 1. 2. 2. 4 3. 1.

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

Volejbal – ženy / / / 11. 7. 7. 5. 6. 6. 3. 2. 5. 3. 5. 4.

Celk. umístění 16. 13. 10. 15. 10. 7. 3. 5. 3. 1. 1. 4. 1. 6. 3.

V roce 2010 a 2013 byly hry z důvodu povodní zrušeny.
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VĚŘÍM, ŽE VYSOČINĚ JEŠTĚ DOKÁŽEME  
SE SUCHEM POMOCI, ŘÍKÁ PRIMÁTORKA  
MĚSTA JIHLAVY KAROLÍNA KOUBOVÁ
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Sucho je poměrně palčivou otázkou nejen v Kraji Vysočina, ale taktéž přímo ve městě Jihlavě. Jak se tuto 
problematiku snaží řešit vedení tohoto krajského města, přiblížila primátorka Jihlavy MgA. Karolína Koubová 
ve své prezentaci při slavnostním zahájení projektu SUWAC v Brně, které se uskutečnilo 24. června. Na toto 
aktuální téma následně poskytla rozhovor i do našeho časopisu.

Vážená paní primátorko, sucho je v sou-
časné době hodně diskutovaným pro-
blémem. Odborné prognózy varují před 
možným nedostatkem vody pro obyvate-
le, zemědělce i průmysl. Jak tuto skuteč-
nost vnímáte, jsou podle Vás tyto obavy 
oprávněné?
Myslím, že dnes už o tom nikdo nemůže po-
chybovat a považovat to za poplašné zprávy 
nebo zbytečné strašení. V Jihlavě se už něko-
lik let přesvědčujeme o tom, že voda v půdě 
ubývá. I když ji ve srážkách nepadá o moc 
míň, mění se běh srážek – voda z nebe nepa-
dá postupně v „zahradnických deštích“, místo 
toho jí spadne hodně v krátkém časovém in-
tervalu. Takové přívalové srážky se nestihnou 
vsáknout do zemědělské půdy mimo město 
a už vůbec na ně není připravena infrastruk-
tura ve městě. Takže nám voda není k užitku 
a v mnoha případech ještě napáchá škody. 
A pro nás v Jihlavě je tento problém o to 
zásadnější, že jsme na evropském rozvodí 
a tedy jediná voda, se kterou můžeme hospo-
dařit, je voda dešťová. 

Zapojila jste se jako primátorka města 
Jihlavy do projektu trvale udržitelného 
života regionu povodí řeky Dyje z hledis-
ka vodního hospodářství, známého jako 
SUWAC. Můžete uvést důvody, proč tento 
projekt podporujete a v čem spatřujete 
jeho přínos? 
Vidím, že věci související s vodou a hospo-
dařením s ní, jsou životně důležité. A taky 
vnímám, že je to problém tak složitý, že na 
něj nemůže být žádné město samo. Má totiž 
přesah jak územní, tak i přesah do různých 
odborností. Je potřeba jej řešit z pohledu vo-
dohospodářského, z pohledu hospodaření na 
půdě, úzce souvisí s technickou infrastruktu-
rou měst, ale má i obrovský přesah sociální. 
Projekt SUWAC považuji právě za platformu, 
která by mohla všechny zainteresované pro-
pojit a najít tak úspěšnou cestu k řešení pro-
blému. 

Ano, bohužel, Vysočina se v posledních letech 
mění k nepoznání. Zelené smrkové lesy rez-
nou po napadení kůrovcem, kmeny bez kůry 
leží na hromadách, studánky vysychají… Su-
cho vidíme i v korytech potoků a řek, napří-
klad na řece Jihlávce, kde je smutný pohled 
na stojící mlýnské kolo, kterému chybí nej-
méně 15 cm vody.

Pořád ale chci věřit, že i když se teď ráz kra-
jiny mění, dokážeme ještě najít cestu zpět. 
Teď je důležité opět zalesnit lesní pozemky. 
Cest je více – výsev semen, výsadba saze-
niček, nebo třeba i přirozené zmlazení. Dru-
hová skladba by už ale měla být jiná. Pest-
řejší a odolnější. Bude to trvat mnoho let, 
než zase budeme moct procházet krásnými 
vzrostlými lesy s podrostem květin a mechu. 
Snad ale toto citlivé období krajina na Vysoči-
ně zvládne beze škod, které by nebylo možné 
napravit. 

Jaká možná řešení v rámci tohoto projek-
tu očekáváte?
Věřím, že díky této aktivitě bude snadnější 
čerpání peněz z různých dotací. Toho by moh-
ly využít zejména menší obce, které by samy 
na dotace těžko dosáhly. Projekt je navíc 
postavený nejen na diskusi o tom, že je su-
cho a proč, ale opírá se o konkrétní poznatky 
a návrhy ze strany odborníků, akademické 
veřejnosti a je tak schopen vycházet z dobré 
praxe a navrhovat konkrétní, užitečná řešení, 
která budou mít vliv na krajinu jako na celek. 
Jako zásadní vnímám možnost sdílení dobré 
praxe mezi městy a odborné vedení ze strany 
akademiků, kteří jsou v projektu SUWAC ne-
postradatelní.

Setkáváte se sama osobně ve vedení 
města s tím, že musíte sucho a jeho do-
pady řešit? 
Ano, v loňském roce jsme řešili velký pro-
blém, když hladina Hubenovské nádrže, která 
je zdrojem pitné vody pro Jihlavu, klesla velmi 

MgA. KAROLÍNA KOUBOVÁ
Je absolventkou oboru Divadelní ma-
nažerství na Janáčkově akademii 
múzických umění. Zahraniční zkuše-
nosti získala studiem ve Finsku na 
Mikkeli Univerzity Of Applied Sciences, 
obor Business Management. Od roku 
2009 se věnovala divadlu DIOD (Di-
vadlo otevřených dveří), které od jeho 
otevření v roce 2011 do nástupu na 
mateřskou dovolenou vedla a úspěš-
ně rozvíjela. V politice se pohybuje od 
roku 2014, kdy politické uskupení Fo-
rum Jihlava dovedla k historickému 
úspěchu v komunálních volbách a na 
následující dva roky se tak stala sou-
částí Rady města Jihlavy. V roce 2018 
se stala primátorkou města Jihlavy. 
S manželem mají dvě děti, je členkou 
nezávislého divadelního souboru De 
Facto Mimo, věnuje se akrobacii na šá-
lách a józe.

Vysočina vždy okouzlovala návštěvníky 
zelenými loukami a lesy. Jak je tomu 
nyní? Mění se v souvislosti s nedostat-
kem srážek ráz krajiny? 

HISTORIE UMÍSTĚNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NA VODOHOSPODÁŘSKÝCH HRÁCH V LETECH 2003–2019 

Disciplína 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Duatlon – muži 16. 11. 5. 11. 11. 6. 11. 10. 5. 11. 7. 7. 6. 9. 5.

Dutatlon – ženy / / / 11. 7. 5. 1. 4. 5. 3. 7. 6. 11. 10. 12.

Malá kopaná / 10. 2. 10. 13. 13. 2. 3. 6. 4. 4. 4. 1. 7. 5.

Stolní tenis – muži 10. 13. 4. 4. 7. 6. 6. 11. 3. 2. 1. 7. 2. 3. 5.

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

Tenis  15. 13. 16. 10. 7. 1. 8. 5. 6. 1. 2. 2. 4 3. 1.

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

Volejbal – ženy / / / 11. 7. 7. 5. 6. 6. 3. 2. 5. 3. 5. 4.

Celk. umístění 16. 13. 10. 15. 10. 7. 3. 5. 3. 1. 1. 4. 1. 6. 3.

V roce 2010 a 2013 byly hry z důvodu povodní zrušeny.
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hluboko pod polovinu normálního stavu. Ře-
šili jsme to zejména výzvou obyvatelům, ale 
víme, že pokud by se stejné sucho opakovalo, 
musí přijít i další, radikálnější opatření – jak 
pro obyvatele, tak i pro průmyslové podniky. 
Začínáme ve městě připravovat i první opat-
ření modrozelené infrastruktury k zajištění 
decentralizovaného nakládání s dešťovou 
vodou. 

Jak v současné době Vaše město se su-
chem bojuje. Přijalo už nějaká opatření? 
Zatím jsme realizovali hlavně měkká opatření 
– již deset let zde máme porosty květnatých 
luk, které jsou sečeny pouze 1 – 2x ročně, 
na hranici zástavby města a krajiny děláme 
průlehy, které odvedou vodu po přívalových 
srážkách na místa, kde může delší dobu za-
sakovat, měníme vegetační prvky ve městě 
tak, abychom co nejvíce ploch udrželi i v prů-
běhu suchých období bez závlahy (již zmíněné 
květnaté louky, trvalkové záhony typu silber 
sommer, letničky z přímého výsevu a podob-
ně). Z opatření na zmírnění dopadu na vodní 
toky bych zmínila snahu omezit odběry vody 
z toků či podzemní vody jak fyzickými osoba-
mi, tak i firmami. 

Připravujete i do budoucna nějaké pro-
jekty, které by městu mohly pomoci 
situaci s nedostatkem vody řešit? Spo-
lupracujete na projektech s odborníky 
i z jiných institucí? 
U staveb, které bude město v budoucnu re-
alizovat nebo přestavovat, chceme zavést 
opatření k využití šedivé a dešťové vody. Stej-

ně tak v nových rozvojových lokalitách více 
dbáme na zlepšení hospodaření s dešťovou 
vodou. 

Podpoříte ze strany města i nějaké pro-
jekty v oblasti řešení sucha, které by si 
navrhli sami občané?
Ano, s občany jsme v kontaktu a smysluplné 
návrhy se snažíme zavádět. Už v současné 
době si občané Jihlavy mohou vyzvednout 
kompost k použití na svých zahrádkách. Je 
to důležité, protože pokud chceme zadržet 
vodu v krajině, potřebujeme, aby půda byla 
kvalitní. Už několik let v Jihlavě také třídíme 
bioodpad.

Kromě toho se setkávám stále častěji s tím, 
že lidé mají zájem vysazovat stromy. Napří-
klad, když se jim narodí dítě. Proto jim při-
pravujeme prostory, kde by bylo možné tyto 
stromy vysazovat, například v Rantířovské 
ulici. Budeme podporovat ale také další sady, 
aby se zbytečně nezastavěly, protože potře-
bujeme co nejvíce zeleně i v intravilánu. 

Některá města nebo spíše obce už při-
stoupila k regulaci odběru vody u obyva-
tel. Například na Tišnovsku platí, že lidé 
nesmějí přesáhnout 100 litrů na osobu 
a den. Hrozí nějaká podobná omezení 
i u Vás? 
Zatím jsme k takovýmto opatřením nepři-
stoupili a jdeme zejména cestou osvěty než 
represí. Není ale vyloučeno, že pokud bude 
sucho pokračovat, i u nás k podobným opat-
řením přistoupíme. 

Lidé často kritizují, že je voda drahá? 
Může podle Vás toto mínění lidí právě si-
tuace se suchem nějak ovlivnit? 

Ano, žijeme v té části světa, kde lidé otočí ko-
houtkem, a voda teče. Proto si neuvědomu-
jeme, jak vzácný dar to je a jak moc křehký 
je náš život v případě jejího nedostatku. Zatím 
chápeme čistou pitnou a dostupnou vodu jako 
samozřejmost. Poslední roky nám ale ukazu-
jí, že to ani u nás tak být nemusí a že vzrůs-
tající cena může být vlastně tím nejmenším 
problémem. 

Když se řekne voda – co Vás napadne 
jako první? Pitná voda, moře, vodopád? 
Jaký je Váš osobní vztah k vodě?
Představím si rybník nebo jezero a kolem něj 
lesy. Vodu mám velmi ráda a obzvlášť v par-
ných dnech vyhledávám místa, kde voda je. 
Přednost dávám přírodnímu koupání. 

Máte rodinu, dvě děti. Vedete je k tomu, 
aby si vody vážily?
Děti mám velmi malé, zatím vnímají asi jen 
to, že mají vypínat vodu při čištění zubů, že se 
koupou společně, a že kytky za oknem zalé-
váme vodou ze sudu na zahradě. Nicméně 
naše domácnost je vybavena šetřivými spo-
třebiči a opravdu se to odráží na celkové spo-
třebě vody, máme nejnižší spotřebu z celého 
domu, přitom ale nevnímám žádné omezení 
při běžném povozu. 

Mgr. Iva Librová
vedoucí marketingu a komunikace

1 633 KM 
NA KOLE 
BĚHEM 21 DNÍ
Veronika Gondžalová z divize Jihlava letos v čer-
venci úspěšně absolvovala fyzicky náročný závod 
„1000 Miles Adventure“ na kole. Jedná se o trasu 
dlouhou 1 600 km napříč Českem a Slovenskem. 
V kategorii žen dokázala dojet na úžasném třetím 
místě. Sama se každým rokem pravidelně účastní 
firemní akce Vodohospodářské sportovní hry v ka-
tegorii duatlon ženy. 

Neuvěřitelný výkon této mladé sportovkyně nás 
natolik nadchl, že jsme ji požádali o rozhovor, na 
který se můžete těšit v příštím čísle Vodárenských 
kapek 1/2020. Trasa závodu vedla i přes Hostýnské vrchy.
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PRACUJÍ U NÁS UŽ 45 LET
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LUBOMÍR MATAL, DIVIZE BOSKOVICE
V srpnu oslavil zaměst-
nanec divize Boskovice 
pan Lubomír Matal ne-
uvěřitelných 45 let prá-
ce pro VODÁRENSKOU 
AKCIOVOU SPOLEČ-
NOST, a.s., a její právní 
předchůdce. Konkrétně 

dne 1. srpna 1974 nastoupil ještě do Okresní 
vodohospodářské správy v Boskovicích a bez 
přestávky je zaměstnancem společnosti do-
dnes. Při této příležitosti nám poskytl krátký 
rozhovor.

Jaké byly Vaše začátky a proč jste si vy-
bral vodohospodářskou společnost?
Původní profesí jsem soustružník kovů, vyučil 
jsem se a pracoval v ČKD Blansko. Po návratu 
z vojenské služby jsem ze zdravotních důvodů 

jako řidič jsem zažíval téměř každý týden 
dlouhé cesty nákladním vozidlem Praga V3S 
do jihočeského Písku pro litinové potrubí 
a tvarovky, nebo pro plastové potrubí, které se 
začalo používat, až do slovenské Nitry. Zají-
mavou zkušeností z pozice vedoucího dopra-
vy bylo neustálé zajišťování nedostatkových 
náhradních dílů pro vozidla.

Jak trávíte volný čas?
Ve svém volném čase si rád přečtu pěknou 
knihu, rád pracuji na zahradě a kolem domu. 
Když vyjde čas, projedu se na kole nebo pro-
běhnu v lese, ale na to v poslední době moc 
času není, protože na vlastní kůži zažívám, co 
to je kůrovcová kalamita ve svém lese.

Co byste popřál kolegům, kteří čtou Kapky?
Všem kolegům, co čtou Kapky, přeji mnoho 
pracovních úspěchů, zdraví a pohody.

a možnosti získání bytu nastoupil v roce 1974 do 
tehdejší Okresní vodohospodářské správy v Bo-
skovicích jako řidič a pracovník strojních dílen.

Jakými jste prošel pozicemi? 
Po ukončení studia při zaměstnání na Střed-
ní průmyslové škole strojní v Brně jsem po-
stupně začal jako vedoucí dopravy, autodílny, 
údržbářské strojní dílny a správy budov. To už 
se Okresní vodohospodářská správa změnila 
na Jihomoravské vodovody a kanalizace. U ří-
zení dopravy a dílen jsem pracoval 25 let. Po 
této době jsem přešel na pozici správce budov 
bývalé úpravny vody a vzorkaře laboratoře.

Vzpomenete si na nějakou milou příhodu, 
kterou jste díky práci u VAS zažil? Nebo 
třeba nějaký zásah, který byl něčím výji-
mečný nebo zajímavý?
Žádné výjimečné zásahy mě nepotkaly, ale 

VLASTIMIL STARÝ,  
DIVIZE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pár slov o sobě předal 
i náš další dlouhodo-
bý zaměstnanec, pan 
Vlastimil Starý z divize 
Žďár nad Sázavou:

„K předchůdci VAS, Ji-
homoravským vodovo-

dům a kanalizacím, odštěpný závod Žďár nad 
Sázavou a ještě k jejímu předchůdci Okresní 
vodohospodářské správě Žďár nad Sázavou 
(OVSH), jsem nastoupil 1. července 1974. Zde 
také pracoval můj táta na úpravně vody Po-
hledec. 

Ještě před tím jsem na základě jeho dopo-
ručení od 1. září 1971 absolvoval pro OVHS 
tříletý učební obor instalatér na Odborné uč-
ňovské škole v Havlíčkově Brodě. Týden jsme 
tam chodili do školy a týden na praxi – do prá-
ce na OVHS, středisko Nové Město na Moravě. 
Poslední ročník do školy jen jeden den v týdnu 
a na praxi do práce čtyři dny.

Po ukončení učiliště jsem nastoupil jako pro-
vozní montér vodovodů na středisko v Novém 

Městě na Moravě, které sídlilo na Sekanino-
vě (dnes Vratislavovo) náměstí. Na jaře roku 
1989 se přestěhovalo na nynější adresu pro-
vozu vodovodů a kanalizací Nové Město na 
Moravě, Karníkova 1156.

 Když jsem nastoupil do zaměstnání, tak se 
tehdy ještě většina výkopových prací pro-
váděla ručně. Zejména ze začátku byly vý-
kopové práce dosti rizikové, na bezpečnost 
práce se tolik nedbalo. V roce 1979 jsem si 
udělal strojnický průkaz na obsluhu kolo-
vého rypadla a následně jsme na středisko 
dostali první bagr – DH 012. Postupně jsem 
bagroval s Bělorusem a později s rýpadlem 
a nakladačem CASE 580 Super K. Pro spojení 
s montéry vodovodů se tehdy používaly vy-
sílací stanice Tesla, s kterými se při dobrých 
klimatických podmínkách dalo domluvit až 
do vzdálenosti 30 km. Posledních více jak 10 
let je už vše bezproblémově řešeno přes mo-
bilní telefony. 

Práci provozního montéra a bagristy jsem 
vykonával v podstatě celý svůj pracovní život. 
Letos v červenci jsem dovršil 45 let u jedno-
ho zaměstnavatele. Několikrát jsem se spolu 
se svým kolegou Vojtou Procházkou účastnil 

soutěží montérů vodovodů. Největšího úspě-
chu jsme dosáhli na společné celostátní sou-
těži Čechů a Slováků (tehdejší ČSFR) v Rajec-
kých Teplicích, začátkem října roku 1991. Pro 
tehdejší Jihomoravské vodovody a kanaliza-
ce, s. p. jsme získali 2. místo.

Práce, kterou jsem vykonával, mě bavila. 
Do práce jsem chodil většinou rád. Poslední 
tři roky již to ale tolik zdravotně nejde, mám 
částečný invalidní důchod a 31. října letošního 
roku odcházím do starobního důchodu.

Co se týká trávení mého volného času, tak se 
nejvíce věnuji svým vnoučatům, kterých mám 
již pět. Baví mě pracovat na zahradě a svých 
pozemcích. Svým následovníkům bych chtěl 
popřát hodně spokojenosti, pohody a klidu 
při jejich určitě náročné práci. Práci, která je 
převážně venku, mnohdy za nepříjemných 
klimatických podmínek.“

Mgr. Jan Kaluža
vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice

Ing. Zdeněk Mattis
referent speciálních činností 

divize Žďár nad Sázavou
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(VY)ŘEŠENÍ NEDOSTATKU  
A KVALITY PITNÉ VODY V OBCI VRANOVÁ
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Obec Vranová byla historicky zásobována 
z několika vodních zdrojů – sedm kopaných 
studní, jedna pramenní jímka a jedna sběrná 
jímka. Zdroje Večeřův a Kaderkův pramen 
vykazovaly nadlimitní hodnoty dusičnanů (v 
současné době jsou tyto zdroje vody odstave-
ny). Navíc ani při provozu těchto zdrojů nesta-
čila voda pro běžné zásobování obyvatelstva. 
V povědomí odběratelů obce je dlouhodobě 
zafixováno, že „než voda dojde, VASka to vždy 
zadarmo naveze“. Hned od počátku bylo hlav-
ní prioritou, vyřešit kvalitu vody. V roce 2006 
bylo neúspěšně provedeno hledání nového 
zdroje vody. Krajská hygienická stanice udě-
lila výjimku na nadlimitní dusičnany v roce 
2007 a tato výjimka byla následně 2x prodlou-
žena. 

Ve snaze o řešení tohoto nevyhovujícího stavu 
v roce 2009 provedli technici divize Boskovice 
první terénní prohlídku a začali připravovat 
návrh investičního záměru a hned následující 
rok zpracovali technický návrh pro napojení 
obce na skupinový vodovod Letovice. Investič-
ní záměr byl opakovaně projednáván nejen se 
zástupci Svazku, ale zejména s představiteli 
obce Vranová. 

Projekt napojení obce na skupinový vodo-
vod Letovice zpracovávala společnost AQUA 
PROCON spol. s.r.o. na základě Smlouvy o dílo 
ze dne 8. března 2019. Z důvodů, zejména ne-
souhlasů vlastníků pozemků s trasou vodo-
vodního přivaděče zašla situace tak daleko, že 
těsně před koncem poslední výjimky Krajské 

hygienické stanice zrealizovala divize Bosko-
vice úpravnu vody ve vodojemu Vranová. Po 
zprovoznění úpravny v červenci 2014 ztratil 
problém na naléhavosti. Zároveň s realizací 
technologie na úpravu vody bylo provedeno 
i napojení na vodárenský dispečink, které pro-
kázalo a potvrdilo deficit vodních zdrojů. 

Dalším krokem bylo jednostranné oznámení 
VAS z října 2013, že nebudou vydávány žádné 
nové souhlasy s napojením na vodovod pro 
veřejnou potřebu, což v podstatě znamenalo 
ukončení nové výstavby v obci. Toto striktní 
stanovisko pomohlo odblokovat nesouhlasy 
vlastníků dotčených pozemků. V červnu 2017 
bylo po sedmiletém úsilí vydáno územní roz-

hodnutí a v prosinci téhož roku následovalo 
vydání stavebního povolení. 

Investor stavby, tedy „Svazek vodovodů a kana-
lizací“ měst a obcí a obec Vranová následně žá-
dali o dotace na Státním fondu životního prostře-
dí. Dotace byla přislíbena ve výši 8 992 000 Kč. 
Dotace z Jihomoravského kraje činí 793 300 Kč 
a zbývající část doplatí obec Vranová.

Stavba byla zahájena 13. března 2019 a ná-
sledně ukončena 13. srpna 2019. Kolaudace 
proběhla během měsíce září 2019. Stavbu pro-
váděla firma Dopravní stavby Brno, s.r.o. a cel-
kové náklady stavby činí 15 525 795,66 Kč. 
Technický dozor stavebníka prováděl za VAS, 
divizi Boskovice Ing. Petr Hejl. 

Na závěr lze konstatovat, že stavba splnila 
účel, pro který byla připravována, a to:

•	 Pro odběratele ve Vranové to znamená 
výrazné zlepšení kvality vody a ukončení 
omezení odběrů v letních měsících.

•	 Pro VAS je přínosem zjednodušení provo-
zování související s odstavením úpravny 
vody a ukončení náhradního zásobování 
spočívajícího v návozech autocisternou do 
akumulace vodojemu.

•	 Pro obec znamená realizace stavby ukon-
čení omezení výstavby v obci a možnost 
dalšího rozvoje vesnice.

Armaturní šachta ve vodojemu Vranová.

 Vodojem pro obec Vranová.
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PROVOZNÍ BUDOVA  
ČOV TŘEBÍČ DOSTÁVÁ NOVOU PODOBU
Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) Tře-
bíč byla uvedena do provozu v červnu 1977, 
tedy více než před čtyřiceti lety. Za tu dobu 
prošla mnoha úpravami, zejména techno-
logickými, neboť technika i požadavky na 
kvalitu vypouštěných odpadních vod se velmi 
rychle měnily. První významná rekonstruk-
ce ČOV proběhla v období 2000–2002 za 200 
milionů Kč s finanční podporou fondu Phare. 
Znamenala především vybudování dvou no-
vých dosazovacích nádrží, nových aktivačních 
nádrží a nového kalového hospodářství s od-
vodněním a hygienizací kalu. Druhá moder-
nizace ČOV proběhla v nedávné době v letech 
2014–2016 za 100 milionů Kč a přinesla ze-
jména další takzvaný terciální stupeň čištění 
odpadních vod. Stávající technologie ČOV už 
nebyla schopná plnit stále přísnější limity 
pro vypouštění dusíku a fosforu. Proto mu-
sel být vybudován další stupeň čištění, který 
pomocí moderních technologií více sníží ob-
sah dusíku a fosforu v odpadních vodách vy-
pouštěných do řeky. Tento krok byl nezbytný 
jak z hlediska rozvoje města, tak z hlediska 
kvality vody v řece Jihlavě. Kapacita ČOV byla 
po obou modernizacích stanovena na 52 000 
ekvivalentních obyvatel. 

Jak bylo výše popsáno, ČOV Třebíč je na vy-
soké technologické úrovni, prošla několika 
zásadními technologickými modernizacemi, 
poslední modernizace proběhla v nedávné 
době. Provozní budova a zázemí obsluhy 
ČOV však stále zůstávaly, kromě několika 
drobnějších oprav, v původní podobě po-
platné roku 1977. Pro zlepšení podmínek 
pracovníků obsluhy i vzhledem ke stovkám 
osob, které ČOV každoročně navštíví v rámci 
exkurzí a dnů otevřených dveří, muselo zá-
konitě dojít i k modernizaci této části ČOV. 

Dalším impulzem pro modernizaci provozní 
budovy byly i závěry energetického auditu, 
které doporučovaly zateplení střechy a ob-
vodového pláště budovy. Klasická luxferová 
okna i rovná střecha nejsou z pohledu úspor-
ného nakládání s energiemi tím nejlepším 
stavebním řešením. Po náročné projekční 
přípravě byl v roce 2018 nejprve zrekonstru-
ován interiér provozní budovy. Vzniklo nové 
sociální zařízení a zázemí obsluhy splňující 
hygienické i estetické požadavky pro tento 
charakter práce. Byla upravena i vstupní hala 
pro návštěvníky, která bude umožňovat od-
borné prezentace audiovizuální technikou, 
ale především bude důstojným vstupem do 
hlavní budovy moderní ČOV okresního města. 
Na konci roku 2018 bylo provedeno zateplení 
střechy, výměna oken a oprava střešní kry-
tiny. V prvním pololetí 2019 proběhla úprava 

vstupního schodiště do výrazně modernější 
podoby, zateplení čelní stěny budovy a terén-
ní úpravy. 

V nejbližší době bychom rádi dokončili zatep-
lení celé budovy a provedli opravu sousedních 
garáží. Současně probíhá zpracování několi-
ka studií, které by měly doporučit využití zbyt-
kového tepla z odvodňování kalu a naznačit, 
jakým směrem se zpracování a likvidace 
čistírenských kalů bude ubírat v blízké bu-
doucnosti. Není toho málo, ale chceme, aby 
s moderní technologií čistírny korespondova-
ly zázemí obsluhy, podmínky pro návštěvníky 
a reálné plnění energetické i environmentální 
legislativy. 

Ing. Jaroslav Hedbávný
ředitel divize Třebíč

V rámci modernizaci budovy došlo také k úpravě vstupního schodiště.

Složité projednávání stavby s vlastníky po-
zemků potvrdilo, že pro odblokování přípravy 
projektu je nezbytné:

•	 Informovat nejen obec, ale i odběratele, 
že je situace vážná, a že se opravdu nikdo 
nenapojí na stávající vodovod. Žádné výjim-
ky a důslednost k žadatelům. Informace 
na stránkách VAS, na obecních stránkách, 
v obecním Zpravodaji.

•	 Vyhlásit omezení odběrů pro jednotlivé od-
běratele. V praxi máme ověřeno, že i když 
většina odběratelů spotřebu omezí, jed-
notlivci omezení nerespektují. Vyhlášení 
omezení odběrů nemá téměř žádný vliv na 
celkové odebrané množství.

•	 Zpoplatnit obci návozy vody autocisternou 
do vodojemu. V okamžiku, kdy situace fi-
nančně dolehne přímo na obec, stává se re-
alizace stavby jasnou prioritou, a i přes po-

čáteční nevoli znamená zrychlení procesu 
přípravy stavby. Návoz autocisternou není 
to stejné, co náhradní zásobování požado-
vané zákonem. Jedná se o nadstandard. 

Ing. Pavel Mikulášek
výrobně-technický náměstek divize Boskovice

Ing. Petr Hejl
investiční referent, projektant
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DOTACE Z OPŽP POMÁHAJÍ NA ZNOJEMSKU
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V regionu byly zahájeny dvě největší stavby na vodovodech.

V uplynulých měsících byly na Znojemsku za-
hájeny dvě největší stavby na zlepšení zajiš-
tění kvality pitné vody obyvatelstva. Jedná se 
o akce Zajištění kvality pitné vody pro skupi-
nový vodovod Damnice a skupinový vodovod 
Božice, což představuje celkem zásobení pit-
nou vodou cca 10 500 obyvatel. 

Celkové náklady těchto staveb, jejímž inves-
torem je Svazek VODOVODY A KANALIZACE 
ZNOJEMSKO, jsou ve výši cca 256 milionů Kč 
bez DPH, přičemž dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí by se měly pohybovat 
kolem 150 milionů Kč bez DPH.

A co tyto stavby přinesou? Skupinový vodovod 
Božice – zkapacitnění vodovodu – jedná se o re-
konstrukci a zkapacitnění úpravny vody Božice 
na 17 l/s, včetně výstavby nového vrtu, vybu-
dování dvou nových věžových vodojemů v Bo-
žicích a Šanově a výstavbu nových výtlačných 
vodovodních řadů v celkové délce cca 3 700 m. 

Stavbu, jejíž celkové náklady činí 98,87 milio-
nu Kč bez DPH, provádí sdružení firem IMOS 
Brno a. s. a VHS Břeclav s. r. o. 

Dokončení stavby se předpokládá do konce 
roku 2020. 

Skupinový vodovod Damnice – zajištění kva-
lity pitné vody – II. etapa – jedná se o rekon-
strukci a zkapacitnění úpravny vody Olekso-
vice na 6 l/s, včetně výstavby nového vrtu, 
vybudování nových vodojemů v Dolenicích, 
Bohuticích a Miroslavských Knínicích a dále 
rekonstrukci a výstavbu nových vodovodních 
řadů v celkové délce cca 19 300 m. 

Tuto stavbu, jejíž celkové náklady činí 157 mi-
lionů Kč bez DPH, bude realizovat sdružení 
firem IMOS Brno a. s., VHS stavby a. s. Jihla-
va a OHL ŽS a. s. Brno. Dokončení stavby se 
předpokládá do konce března 2021.

Na všech těchto výše uvedených stavbách za-
jišťuje technický dozor investora VAS, divize 
Znojmo, která se rovněž podílela na přípravě 
projektové dokumentace a vyřízení územních 
rozhodnutí i stavebních povolení.

Ing. Jiří Žižka
vedoucí technického útvaru

V BOSKOVICÍCH PROBĚHLY  
SLAVNOSTI ZDRAVÍ A RADOSTI
Zajímavá akce s názvem „Slavnosti zdraví a radosti“ se konala  
v areálu parku Nemocnice Boskovice poslední pátek v srpnu.

Akce byla určena pro širokou veřejnost a ná-
vštěvníci zde mohli spatřit ukázku techniky In-
tegrovaných záchranných složek (nácvik kardi-
opulmonální resuscitace), Policie ČR, Hasičského 
záchranného sboru, Zdravotnické záchranné 
služby. Kdo měl zájem, mohl si nechat změřit 
krevní tlak a zkontrolovat hladinu glykémie.

Pro nejmenší zde byl k dispozici skákací hrad, 
Středověké divadlo Lupus albus a fotokoutek. 
VAS divize Boskovice byla jedním z partnerů 
této akce a pro nejmenší návštěvníky připra-
vila aquazorbing, což dle ohlasů byla jedna O aquazorbing byl mezi dětmi mimořádný zájem.

z nejzajímavějších atrakcí, která byla dětmi 
hojně vyhledávána.

Podpora této aktivity plně zapadá do koncep-
ce divize Boskovice zaměřující se na podpo-
ru sportovních aktivit určených pro děti, jako 
je například projekt „Sportuj s námi“, Dětský 
triatlon, Boskovické běhy, Půlmaraton Morav-
ským krasem, Olympiáda prvňáčků nebo Pla-
vání s Vodárenskou.

Mgr. Jan Kaluža
vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice

SV Božice.

SV Damnice.
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O aquazorbing byl mezi dětmi mimořádný zájem.

Letos se uskutečnil v pořadí již 16. ročník Vo-
dárenské soutěže zručnosti v rámci 21. mezi-
národní vodohospodářské výstavy VODOVO-
DY A KANALIZACE, která se konala ve dnech 
21. – 23. května v Praze.

Jedná se o tradiční akci, které se pravidelně 
účastní i některé divize VODÁRENSKÉ AKCI-
OVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Celkově se soutěže 
zúčastnilo 16 družstev z různých společností. 
Cílem soutěže je co v nejkratším čase provést 
kompletní zřízení dvou domovních přípojek 
a montáž tvarovek. A to dle předem stanove-
ného schématu, jak na litinovém, tak na plas-
tovém potrubí.

JIHLAVA
Za divizi Jihlava byli letos nominováni dva 
šikovní montéři z provozu V+K Polná. V sou-
těži se hodnotí především rychlost montáže 
a kvalita provedení. Soupeří spolu vždy dva 
dvojčlenné týmy z různých společností.

Jedná se o prestižní soutěž, kde poměřují 
své síly účastníci z vodárenských společností 
z celé České republiky. A tak jsme nic nechtěli 
podcenit a ponechat náhodě a opravdu se po-
lenští montéři na soutěž dopředu zodpovědně 
připravovali a trénovali. Mottem soutěže byla 
věta: „Dokažte si, že jste nejlepší“. A pochopi-
telně, kdo by nechtěl vyhrát a stát na tom nej-
vyšším stupni? Tyto ambice jsme samozřej-
mě také měli, i když jsme si na druhou stranu 
byli vědomi, že konkurence těch nejlepších 
týmů je opravdu veliká.

Za mohutného aplausu a fandění přítomných 
diváků se postavili na start i naši „šikovní 
hoši“ z Polné proti týmu Ostravské vodárny 
a kanalizace, což byl jeden z favoritů soutěže. 
Napětí se dalo doslova krájet a soustředění 
všech bylo maximální. Po necelých patnácti 
minutách bylo dobojováno a rozhodčí soutěže 
začali sčítat trestné vteřiny. A jak to dopadlo?

Celkově se divize Jihlava umístila na krásném 
5. místě z 16 družstev. Máme velkou radost 
z toho, že dokážeme být nejen profesionály 
a odborníky při naší práci vůči zákazníkům, 
ale také jsme úspěšní a zruční i v porovnání 

VAS SLAVÍ ÚSPĚCHY I NA SOUTĚŽI ZRUČNOSTI
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s ostatními vodohospodářskými organizace-
mi. Našim šikovným montérům ještě jednou 
moc gratulujeme, jsme na Vás hrdí a těšíme 
se na další výzvu v příštím ročníku soutěže.

ZNOJMO
Po několika letech se soutěže zúčastnili i zá-
stupci z divize Znojmo Ivan Babáček a Miro-
slav Šabacký, provozní montéři vodovodů. 
Pánové vzali přípravu vážně a dva týdny před 
závodem začali trénovat, zkoušet, měřili si 
čas a studovali videa na internetu. Samotný 
závod proběhl pod tíhou zodpovědnosti v leh-
ké nervozitě a bohužel také za nepříznivého 
počasí. Pánové bojovali statečně a se ctí. 
Nebýt trestných vteřin (např. za nedodržení 
daných rozměrů jednotlivých částí přípojky 
nebo nedostatečné dotažení spoje), umístě-
ní by bylo podstatně lepší. Pánové nakonec 
skončili na 10. místě.

Patří jim velký dík za bojovnost a důslednou 
přípravu!

Jan Pešek, DiS.
referent speciálních činností na úseku

ředitele divize Jihlava

Bc. Hana Janků
sekretářka ředitele divize Znojmo

Montéři divize Jihlava před startem.

Montéři ze znojemské divize v zápalu boje.
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POKRAČUJEME V POŘÁDÁNÍ  
EXKURZÍ PRO MŠ BOSKOVICE

V rámci tohoto setkání se snažíme dětem při-
jatelnou formou přiblížit, co obnáší dodávka 
vody do domácností a také odvádění odpad-
ních vod. Po domluvě s ředitelkou mateřské 
školy Boskovice, Mgr. Burianovou, jsme le-
tošní dětský den uspořádali pro mateřskou 
školu Lidická. V předprázdninovém období 
byla naše aktivita přijata s povděkem a naší 
akce se v úterý 25. června zúčastnilo 24 dětí 
s čtyřčlenným pedagogickým doprovodem. 

Program této akce byl podobný, jako v loň-
ském roce. Společně s dětmi jsme autobu-
sem dojeli pod vodojem Doubravy v Bosko-
vicích, ke kterému jsme po krátké procházce 
dorazili a pokochali se z vyhlídky umístěné na 
tomto vodojemu. Vedoucí útvaru ředitele di-
vize Boskovice Mgr. Kaluža děti jednoduchou 
formou seznámil s tím, co dodávka pitné vody 
obnáší. Po prohlídce vodojemu jsme se opět 
přesunuli autobusem na čistírnu odpadních 
vod Hrádkov, kde zaměstnanec VAS p. La-
štůvka zábavnou formou děti seznámil se 
základními principy čištění odpadních vod. 
Poté jsme se přemístili do velké společenské 
místnosti na úpravně vody Bělá, kde bylo pro 
děti připraveno malé občerstvení.

Náš zaměstnanec si pro děti připravil poutavé vyprávění.

O ochutnávku Znojemské vody byl velký zájem.

D
IV

IZ
E

Divize Boskovice i v letošním roce pokračovala v dlouholeté spolupráci s MŠ Boskovice a s podtitulem 
„dětského dne“ pozvala v měsíci červnu nejmenší odběratele vody na vybrané vodohospodářské objekty. 

VE ZNOJMĚ SE PROVÁZELO I OCHUTNÁVALO
V září se v České republice pravidelně ko-
nají Dny evropského dědictví. Jejich cílem je 
zpřístupnit široké veřejnosti památky všech 
druhů a také objekty, které jsou běžně ne-
přístupné. Tím je i vodojem ve Znojmě na 
nám. Republiky. Vodojem provozuje znojem-
ská divize VAS a je dokladem průmyslové 
architektury z konce čtyřicátých let 20. století. 
Autorem projektu vodárny je Vilém Lorenz, 
vitráž na průčelí dle návrhu Vojtěcha Kubašty 
zobrazuje Alegorii řeky Dyje a také díky této 
vitráži je vodojem chráněnou kulturní památ-
kou. Návštěvníci, kteří první zářijový víkend 
v rámci Dnů světového dědictví tento funkč-

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, dostalo 
každé z nich omalovánku a „smajlíka“. Musím 
velmi ocenit, že děti byly ukázněné a dle jejich 

ohlasů se jim tato akce velmi líbila. Na závěr 
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě a organizaci dětského dne podíleli.

Mgr. Jan Kaluža
vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice
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Vitráž na průčelí budovy zobrazuje Alegorii řeky Dyje.

Bývalí zaměstnanci se i po letech rádi setkávají.

PROHLÍDKA ZMODERNIZOVANÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH 
VOD ZPESTŘILA SETKÁNÍ S BÝVALÝMI ZAMĚSTNANCI
Rekonstruovanou čistírnou odpadních vod 
v Třebíči jsme se chtěli pochlubit i našim býva-
lým zaměstnancům. S těmi jsme se na divizi 
setkali jako každoročně v polovině září. Všech-
ny jsme po poledni přivítali v zasedací místnos-
ti budovy B sídla divize. Pozvání ředitele divize 
Ing. Jaroslava Hedbávného přijalo celkem 26 
našich vodařů seniorů. Ten úvodním slovem 
setkání zahájil, všechny přivítal a informoval 
o změnách a novinkách na divizi za uplynulý 
rok. Po malém občerstvení jsme si pak u kávy 
všichni popovídali a navzájem se informovali 
o radostech a starostech, které život přináší. 

Poté jsme pro zájemce připravili již zmíně-
nou prohlídku zmodernizované čistírny od-

padních vod s výkladem. Zájem nás vskutku 
překvapil, jelikož na čistírnu s námi nakonec 
vyrazili úplně všichni. Po komplikované cestě 
dopravními uzavírkami v okolí čistírny jsme 

se tam sešli v plném počtu. Role průvodce se 
ujal výrobně technický náměstek ředitele di-
vize Jan Urbánek. Nejprve jsme se pochlubili 
novým zázemím v provozní budově. Mnoho 
bývalých zaměstnanců nemohlo uvěřit, jak 
se to zde změnilo – doslova vše od sociálního 
zařízení až po nové venkovní schodiště. Po-
časí přálo a tak jsme mohli pokračovat pro-
cházkou i venku. Pomalu jsme prošli všechny 
hlavní části čistírny. Věříme, i podle reakcí, že 
moderní technologická zařízení spolu s pa-
prsky slunce pozdního léta byly pro důchodce 
zpříjemněním odpoledne. 

Ing. Drahomíra Fortelná
vedoucí útvaru ředitele divize Třebíč

ní a strategicky umístěný vodojem navští-
vili, se dozvěděli o historii vodojemu a jeho 
výstavbě a celkově i o budování vodovodů 
na Znojemsku a jejich rozvoji. Také si mohli 
zblízka prohlédnout například zmiňovanou 
vitráž. Skládá se z 16 dílů, velikost jednoho 
dílu je 147×104 cm. Každý tento díl je tvořen 
strukturovanými skly spojovanými v mozai-
ce olovem. Průvodci naším vodojemem byli 
zaměstnanci divize, jeden z nich, Karel Fiala, 
nadšeně vyprávěl o své „službě“: „Do vodo-
jemu se přišli podívat místní, turisté, rodiny 
s dětmi i pamětníci. Například pán, jehož tatí-
nek byl v době výstavby vodojemu zaměst-
naný u vodáren. Pamatoval si, jak mu kdysi 
vyprávěl, že při budování objevili válečnou 
leteckou minu a museli ji tenkrát nechat od-
borně zlikvidovat. Něco nového jsme se tedy 
dozvěděli i my, vodárníci.“ Zajímavostí pro-
hlídky bylo i nahlédnutí do armaturní komory. 
Tady si přítomní vyslechli informace o cestě 
vody od jejího čerpání ze znojemské přehrady 
na úpravnu vody, a pak přes potřebnou úpra-
vu až po distribuci do vodovodních kohoutků 
v domácnostech. Mohli ochutnat vodu přímo 
ze „zdroje“, tedy z potrubí, kterým z vodojemu 
voda putuje do dalších částí města. Zvídavých, 
ale i zvědavých návštěvníků, kteří nahlédli přes 
víkend do vodojemu, bylo okolo tří stovek. 

Ve znamení ochutnávek byl ve Znojmě i druhý 
zářijový víkend. V tuto dobu probíhá Znojem-
ské historické vinobraní a součástí programu 
je i ochutnávka vody v rámci expozice Víno 

všemi smysly. V krásném prostředí Znojem-
ského hradu, přímo v Sále předků, mohli zá-
jemci soutěžit o titul Znalec vody. Podstatou 
soutěže bylo poznat ze tří vzorků vody z růz-
ných míst znojemského okresu tu, která se 
pije přímo ve Znojmě. Rozdílné byly v tom, 
že jedna z vod byla podzemní, jedna povr-
chová a podzemní s příměsí vody povrchové. 
Nesčetněkrát jsme si vyslechli: „Ochutnávat 
vodu? Ta je přece vždycky stejná!“ Pravda, 
oproti vínu, které má každé svoji specifickou 

chuť, vůni, barvu… U vody je to náročnější. 
Že se ale rozdíl najde, v tom nám dali mno-
zí nakonec za pravdu. Degustátorů z různých 
koutů naší republiky přišlo ochutnávat více 
než 600. Úspěšně zodpovědělo a titul Znalec 
vody společně s diplomem nebo nálepkou si 
odneslo téměř 300 z nich. Znalce znojemské 
vody tedy máme od Aše až po Ostravu!

Bc. Hana Janků
sekretářka ředitele divize Znojmo
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ZNOJEMŠTÍ TO DOTÁHLI NA MEDAILOVÉ POZICE

Minulý rok v létě se divize Znojmo zúčastnila 
poprvé Závodů dračích lodí ve Výrovicích. At-
mosféra, týmovost, adrenalin a legrace na zá-
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FOTBALOVÝ TURNAJ  
NA DIVIZI BRNO-VENKOV SE VYDAŘIL
Jako každý rok, i letos v září proběhl na divizi Brno-venkov tradiční turnaj s názvem „Burčákový fotbal“. 
Tentokrát se organizace ujal provoz Rosice. 

Turnaje se zúčastnila čtyři družstva (tým pro-
vozu Židlochovice, Tišnov, společný tým Ivan-
čice – Rosice a Soběšická). Týmy se postupně 
utkaly systémem každý s každým. 

Hřiště bylo dobře připraveno, burčák byl vý-
borný, jídlo skvělé a organizátoři zaslouží 
velkou pochvalu. Fanoušků bylo dost, ten-
tokrát si fanynky dokonce připravily i stano-
viště s odbornou psychologickou podporou. 

Všechny zápasy probíhaly v duchu fair-play, 
dokonce docházelo k situacím, kdy si týmy 
navzájem „půjčovaly“ hráče, což svědčí o vel-
mi dobrých vztazích mezi zaměstnanci. Turnaj 
se naštěstí i tentokrát obešel bez zranění. 

Sportovní výkony všech týmů byly tak vyrovna-
né, že mužstva na prvních třech místech měla 
na konci turnaje shodný počet bodů! Rozhodnout 
tedy musely až výsledky vzájemných utkání. 

VASrmani byli letos ve formě.

Akce je oblíbená u většiny zaměstnanců divize Brno-venkov.

Konečné pořadí: 1. Soběšická, 2. Rosice-Ivan-
čice, 3. Židlochovice, 4. Tišnov

Turnaj si všichni zúčastnění užili, počasí nám 
přálo a už teď se všichni těšíme na příští roč-
ník, který bude pořádat letošní vítěz.

Ing. Renata Kudrnová
personalistka divize  

Brno-venkov

vodech nás pohltila natolik, že jsme neváhali 
a přihlásili se hned na Neoficiální mistrovství 
světa závodů dračích lodí ve Znojmě. 

Letos tomu nebylo jinak. Letní výrovické zá-
vody jsme si užili. Sluníčko nás dopovalo celý 
den, v přestávkách mezi závody jsme se vy-
koupali a nakonec jsme získali 1. místo v ka-
tegorii firem. 

Účast na závodech ve Znojmě už byla samo-
zřejmostí. Tady jsme ale zakusili obrácenou 
stranu závodění na vodě – zima, déšť, vítr… 
to všechno jsme překonali a v dobré náladě 
(i když trochu zmrzlí) jsme se prozávodili až 
do finále! Při slavnostním vyhlášení výsledků 
jsme si odnesli bronzové medaile a motivaci 
pro zlepšení na příští rok!

Bc. Hana Janků
sekretářka ředitele divize Znojmo
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VELKÁ CENA 2019 V PROMĚNÁCH POČASÍ

Po mediálních debatách o financování Velké 
ceny v Brně, o jejím konání či nekonání, sou-
visejících problémech a nekonečném výčtu 
argumentů pro a proti jejímu konání, se nako-
nec tento světový sportovní podnik uskutečnil 
v plánovaném termínu 2.–4. srpna. Je to jistě 
dobře, vždyť na světě není mnoho závodních 
okruhů s tak bohatou historií, velkou tradicí 
i návštěvností diváků (letos téměř 190 tisíc). 

Skutečné problémy nakonec přineslo počasí. 
První páteční tréninky se jely za polojasného 
a suchého počasí, sobotní tréninky i kvalifi-
kace komplikoval déšť, nedělní dopoledne 
bylo krásné a slunečné, popolední přeháňka 
odsunula start MotoGP téměř o hodinu. Nic 
horšího si závodníci neumějí představit. Prů-
běžně se měnící podmínky a tím i nastavení 
motocyklů, trať, která je z části suchá a z části 
mokrá. Pak už opravdu nejde jen o jezdecký 
um, ale doslova o loterii ve volbě pneuma-
tik a nastavení stroje. Proměnlivé podmínky 
často míchaly pořadím v trénincích a potom 
i v závodech samotných. 
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Jediný, koho se to jakoby netýkalo, byl Marc 
Marquez. Vyhrál kvalifikaci a nakonec s pře-
hledem i prestižní závod MotoGP. Tento špa-
nělský závodník jezdí v jiné dimenzi, za slunce, 
za deště, zřejmě bez nervů a mimo fyzikální 
zákony. Druhým v MotoGP byl jeho soupeř Ital 
Dovizioso a třetím Australan Miller. Náš Karel 
Abraham skončil na nebodovaném 19. místě. 
Ve třídě Moto2 zvítězil bratr Marca Marqueze 
Alex, ve třídě Moto3 zvítězil další Španěl Ca-
net. Náš Jakub Kornfeil zde přes problémy 
v trénincích skončil na velmi dobrém devátém 
místě, jeho stájový kolega Filip Salač havaro-
val v první zatáčce a závod nedokončil. 

Významným hostem letošní Velké ceny byl 
Australan Mick Doohan, pětinásobný mistr 
světa v MotoGP a spolu s Giacomem Agos-
tinim jedna z legend motocyklového sportu. 
Neodmyslitelnou součástí závodů byly mo-
delky a hostesky, které vždy dokreslují jejich 
neopakovatelnou atmosféru. 

Ing. Jaroslav Hedbávný
ředitel divize Třebíč

Tradiční závody MOTO GP v Brně se již několik let neobejdou bez naší společnosti. Naši zaměstnanci divize 
Brno-venkov totiž nepřetržitě čtyři dny v kuse zásobují stovky dočasných obyvatel kempu START pitnou 
vodou. V letošním roce tam navezli 100 m³ pitné vody, bez níž by návštěvníci motocyklové podívané nemohli 
na místě setrvat. Pojďme se ale podívat i do zákulisí této akce, a to s ředitelem divize Třebíč Ing. Jaroslavem 
Hedbávným.

Významným hostem byla legenda motocyklového sportu 
Mick Doohan.

 Hostesky k závodům neodmyslitelně patří. Jakub Kornfeil skončil ve třídě Moto3 na pěkném devátém místě.
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PRACOVNÍ 
JUBILEA
5 let

Kučerová Jana, Mgr. (GŘ)
Librová Iva, Mgr. (GŘ)
Čapková Barbora, Ing. (BO)
Klouda Jaroslav (BO)
Konečný Pavel (BO)
Koutný Radek (BO)
Miřijovský  Aleš (BO)
Sychrová Lenka (BO)
Ševčík Igor (BO)
Tureček Petr (BO)
Uhlíř Karel (BO)
Uhlíř Tomáš (BO)
Jahn David (BV)
Látalová Dana, Ing. (BV)
Minařík Jiří (BV)
Fabešová Marie (JI)

10 let
Dražil Jiří (BO)
Konečný Vlastimil (BO)
Balvín Blahomír (BV)

Láník Pavel (JI)
Chládek Alois (TR)
Hrazdira Miroslav (ZN)
Řihák František (ZR)

15 let
Doležel Pavel, Ing. (BO)
Svoboda Pavel, Ing. (BV)
Čejka Radek (TR)
Krejčí Jaroslav (TR)
Dvořák Jiří (ZR)
Požár Miroslav (ZR)

20 let
Juránek Martin, Ing. (BV)
Veselý Radek (BV)
Hrůza Milan (JI)

25 let
Šedrla Rudolf, Ing. (BO)
Širůček Zdeněk (BO)
Hořava Luděk (BV)
Křížek Milan (JI)
Jaroš Zdeněk, Ing., MBA (ZN)
Kapinus Petr (ZN)
Fiala Ivo (ZN)

Havlát Josef (ZR)
Laštovička Pavel, Ing. (ZR)
Musil Josef (ZR)
Mužátko Rostislav (ZR)
Nečas Pavel (ZR)
Smetana Jaroslav (ZR)
 

30 let
Vošvrdová Eva (GŘ)
Pijáček Rostislav (BO)
Petrák Pavel, Ing. (TR)
Fišer Jaroslav (ZN)
 

ŽIVOTNÍ 
JUBILEA
50 let

Hartl Jiří (BO)
Keprt Jaroslav (BO)
Tureček Petr (BO)
Nečas Miloslav (BV)
Smetanová Miroslava (BV)
Dvořáková Jitka (JI)
Maštera Luděk (JI)

Neubauer Miroslav (JI)
Hudková Dagmar (TR)
Kalina Karel (TR)
Málek František, Ing. (ZN)
Bednář Jiří (ZR)
 

55 let
Kachlíková Dana (BO)
Chudáček Evžen (BO)
Neklapilová Dana (BV)
Smetana Pavel (BV)
Havlík Milan (ZR)
Kratochvíl Pavel (ZR)
Žák Jiří (ZR)

60 let
Boháčková Zdenka, RNDr. (GŘ)
Filipská Dana, Ing. (GŘ)
Podsedník Henryka 
Boguslawa (GŘ)
Sajtlová Marie (JI)
Zámek Pavel (JI)
Roupa Karel (ZN)
Zacha Miroslav (ZN)
Librová Naděžda (ZR)

Proč z našeho života odcházejí ti, které jsme 
měli rádi, ti, které jsme potřebovali a kte-
ří nám byli vždy ochotni podat pomocnou 
ruku, ti, na něž jsme se mohli spolehnout? 
Tyto otázky proběhly hlavou mnoha zaměst-
nancům VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČ-
NOSTI, a.s., v okamžiku, kdy se dozvěděli, že 
nás koncem července navždy opustil náš za-
městnanec z třebíčské divize Jindřich Bazala.

Jindřich se narodil 1. května 1967 ve Velkém 
Meziříčí, dětství a mládí prožil v Oslavici. Po 
vyučení na SOU ve Velkém Meziříčí v roce 
1985 nastoupil ve stejném městě jako ob-
ráběč kovů do Energetických strojíren. V le-
tech 1986 – 1988 absolvoval základní vo-
jenskou službu. Od svatby žil se svojí ženou 
Radkou v Rudíkově.

1. července 1989 nastoupil jako provozní 
zámečník do tehdejšího odštěpného závodu 

Třebíč stát-
ního podniku 
J ihomorav-
ské vodovody 
a kanalizace. 
V roce 2009 
se stal mi-
strem dílen 
a od 1. ledna 
2014 vedou-
cím útvaru 
dopravy a dí-

len, obojí již za působení VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Ze své pozi-
ce zajišťoval nejen chod dopravy divize, ale 
především opravy a údržbu strojů na stále 
se zvyšujícím počtu čistíren odpadních vod 
provozovaných divizí. Svoje původní strojař-
ské vzdělání tak mohl nejen velmi dobře vy-
užít, ale navíc ještě rozšířit při stále intenziv-
nější spolupráci s projektanty a technology. 

Mezi jeho velké koníčky patřil sport. Hrál 
závodně stolní tenis, pravidelně v něm orga-
nizoval turnaje i v rámci sportovních aktivit 
VAS. Účastnil se mnoha sportovních akcí 
pořádaných VAS, byl oporou a platným čle-
nem týmu na Vodohospodářských sportov-
ních hrách, hrál kuželky i tenis.

Byl výborným zámečníkem a strojařem, 
nejen v zaměstnání, ale i v soukromí si 
k němu lidé chodili pro pomoc, tu opravit 
zámek ve skříni nebo dveřích, tu opravit 
čerpadlo nebo poradit, jaké je nejvhodněj-
ší do studny… Pro svoji upřímnou povahu, 
šikovnost i starostlivost byl velmi oblíbený 
v pracovním kolektivu, ale také mezi přá-
teli a kamarády. Všem bude velmi chybět, 
lidsky i pracovně. Zemřel při tragické neho-
dě na motocyklu v Rakousku 26. července 
2019 dopoledne…

VZPOMÍNKA NA JINDŘICHA BAZALU
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