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Úvodní slovo předsedkyně představenstva 
 

 

Vážení akcionáři, 

 

je mou milou povinností   Vám i letos předložit Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti 

Olomouc, a.s.,   Výroční zpráva za rok 2021 přináší základní informace o výsledcích naší práce 

v loňském roce.  

Stejně jako v minulosti zde můžete najít údaje o organizační struktuře společnosti, o jejím 

provozu, ekonomice a hospodaření.  Dále pak údaje o struktuře majetku, podílu vodovodů a 

kanalizací, o výši investic do rekonstrukcí a technického zhodnocení, nákupu a správy pozemků 

a jiného hmotného i nehmotného majetku společnosti. Obsah těchto stránek vypovídá zejména 

o hlavní náplni činnosti orgánů i zaměstnanců společnosti.  

V naplňování cílů obnovy společnost pokračovala v roce 2021 podle dlouhodobého plánu 

rozhodujících investic do vodohospodářské infrastruktury společnosti, který byl schválen pro 

období let 2015–2020, s přesahem do roku 2021. Jelikož covidové období nedovolilo v roce 

2020 uskutečnit všechno, co jsme si naplánovali, pokračovali jsme v realizaci tohoto plánu a 

přidali ještě další investice. Na konci roku pak byl schválen nový dlouhodobý plán na roky 

2021-2026.  V roce 2021 bylo z vlastních zdrojů proinvestováno do technického zhodnocení, 

nákupu pozemků a rekonstrukcí celkem 59 552 tis. Kč a 2 500 tis. Kč z dotace. Šlo zejména o 

následující investiční akce: 

 II. etapa rekonstrukce části LT řadů v obci Loděnice za 7 236 tis. Kč. Jednalo se o 

dokončení výměny starého LT potrubí rozvodné sítě v obci, které bylo zahájeno loňském roce 

Letos došlo na realizaci prostředního úseku plastovou vložkou a končili jsme opětovně 

potrubím z TLT uloženém do otevřeného výkopu. 

Dále o Výměnu ocelových přechodů na výtlaku DN 500 do Černovíra za 5 993 tis. Kč, kdy 

v rámci předcházející projekční přípravy a veřejné zakázky mohla být zahájena obnova 10-ti 

ocelových části potrubí, které je uloženo pod vodními toky, komunikacemi nebo v armaturních 

šachtách. Vzhledem k rozsahu zakázky dosahující 17 mil. Kč bude akce pokračovat i v roce 

2022. 

Velmi významnou akcí i z hlediska ochrany zdraví obyvatel o ochrany přírody byla I. etapa 

rekonstrukce ÚV Příkazy, která byla zahájena obnovou chlorovny za 6 067 tis. Kč.  

Chlorovna je nyní vybavena i technologickou linkou eliminující případný únik chloru. Podařilo 

se tím tedy zvýšit i celkovou bezpečnost provozu úpravny k okolní zástavbě.  

Těchto velkých investic bylo ještě mnohem více, směřovaly zejména do rekonstrukce 

vodojemů, rekonstrukce hlavních ocelových vodovodních řadů a v neposlední řadě do ochrany 

vodovodních zdrojů. Prostředky ale nejsou vynakládány jen do velkých akcí, ale byly použity 

na další investice a rekonstrukce infrastruktury menších akcionářů, jako například do provedení 

2. etapy vodovodu v Uničově v Nádražní ulici za 1 992 tis. Kč, kde se opět jednalo o finální 

dokončení akce. Předloni se podařilo se propojit řady DN 200 mezi ul. J. z Poděbrad a gen. 

Svobody a letos až ke koncovému úseku vodovodního potrubí v ulici Nádražní. Nebo do opravy 

a údržba ČOV Mariánské Údolí a ČOV Uničov za 821 tis. Kč. 

V rámci technologických prací zde došlo k výměně aeračních elementů a doplnění analyzátoru 

fosforu na ČOV Uničov. Na obou ČOV byla rekonstruována i měřící technika na odtoku.  
Nebo také Měrný objekt Svésedlice za 600 tis. Kč., kdy bylo při realizaci vodovodu ve 

Svésedlicích by dohodnuto, že nový měrný objekt na našem výtlačném řadu bude obcí zajištěn, 

vybudován a následně odkoupen za předem odsouhlasenou cenu.  
 

Strategie hospodářské činnosti byla i v roce 2021 zaměřena na udržení finanční rovnováhy, 

kladného hospodářského výsledku a investiční činnost financovanou z nájemného a dalších 

finančních zdrojů.  
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Spolu se Statutárním městem Olomouc jsme pokračovali v intenzivní přípravě na změnu 

provozování vodohospodářské infrastruktury po uplynutí koncesionářské smlouvy, která je 

uzavřená se společností Moravská vodárenská, a.s.  Zvýšená součinnost a odborná spolupráce 

byla věnována také zpracování návrhů dlouhodobých opatření a koncepcí, spojených 

s vypracováním základní strategie další činnosti a rozvoje společnosti pro další období 

s ohledem na výše uvedou změnu způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury. 

 

Vážení akcionáři, jako každý rok mi dovolte poděkovat především zaměstnancům společnosti 

VHS Olomouc, a.s. za jejich kvalitní a odpovědnou práci, o které se každý den můžeme sami 

osobně přesvědčit.  Kvalita pitné vody, její množství a dostupnost je, vzhledem ke globálním 

změnám podnebí, stále větším a palčivějším problémem, který naše obyvatelstvo i zásluhou 

práce zaměstnanců VHS Olomouc, a.s., zatím nijak nepociťuje. Poděkování opětovně patří také 

členům řídících a kontrolních orgánů společnosti, kteří nesou osobní majetkovou odpovědnost 

za svoji práci v představenstvu a v dozorčí radě společnosti a práci v těchto orgánech dávají 

svůj volný čas. Jak jsem již uvedla výše na některých konkrétních příkladech, rok 2021 byl 

rokem dokončení i zahájení mnoha velkých i menších investičních akcí, které znamenaly 

zajištění dostatku pitné vody do budoucnosti i ochranu a rozvoj pramenišť tohoto přírodního 

bohatství. Také bylo uděláno mnoho pro bezpečné nakládání s odpadní vodou, včetně jejího 

čištění a návratu do přirozeného koloběhu vody v přírodě.  Rok 2021 byl opět bohatý na srážky, 

což opět výrazně pomohlo ke zlepšení situace v podzemních zásobách pitné vody, VHS přesto 

nadále pokračuje v realizaci opatření, vedoucích ke zdokonalení nakládání s pitnou a užitkovou 

vodou. 

Věřím, že se podaří zdárně završit i další naše cíle a dobré fungování společnosti a kladné 

hospodářské výsledky budou zachovány i pro další období naší činnosti.  

 

29. 4. 2022  

 

Mgr. Miroslava Ferancová  

předsedkyně představenstva 
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Základní údaje o společnosti 

 

 

Identifikační údaje: 

 

Obchodní jméno: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 

Sídlo:  Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany 

Právní forma: akciová společnost 

Vznik společnosti: 1. 1. 1994 

IČ:  47675772 

 

Údaje o cenném papíru: 

 

Druh cenného papíru: akcie 

 

Forma: na jméno 

  na majitele 

 

Podoba: akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě 

  akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou 

  registrovány v Centrálním depozitáři cenných papírů 

Celková hodnota emise: 629 350 tis. Kč 

 

 

 

Rozdělení základního kapitálu společnosti:  

 

Na jméno: 88,89 % 

  města a obce            559 435 ks akcií 

Na majitele:  11,1 % 

  individuální majitelé    69 915 ks akcií  

  s nominální hodnotou po 1 000 Kč 

   

 

 

Přehled držitelů akcií s podílem více než 10 % akcií: 

 

Město Olomouc 52,31 % 

Město Uničov 20,02 % 
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Orgány společnosti 
 

 

 

Představenstvo 

 

Mgr. Miroslava Ferancová   předsedkyně představenstva  

delegována městem Olomouc 

RNDr. Ivan Kosatík    místopředseda představenstva  

ředitel společnosti 

Mgr. Dalibor Horák    člen představenstva  

       delegován městem Uničov 

Ing. Marek Pazdera    člen představenstva  

 delegován městem Velká Bystřice 

JUDr. Kamil Andree    člen představenstva  

       delegován městem Olomouc 

Bc. Milan Hebelka    člen představenstva  

       delegován městem Olomouc 

Ing. Jiří Juřena     člen představenstva  

       delegován městem Olomouc 

Ing. Lukáš Krbeček    člen představenstva  

       delegován městem Olomouc 

Radim Schubert     člen představenstva  

       delegován městem Olomouc 

 

 

 

 

Dozorčí rada  

 

Ivo Kosina      předseda dozorčí rady  

       delegován městem Olomouc 

Ing. Jaroslav Kuchař    místopředseda dozorčí rady  

       delegován městem Olomouc 

Vlastimil Ošťádal    člen dozorčí rady  

       delegován městem Olomouc 
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Organizační schéma společnosti 
 

 
 

  
Valná hromada 

Představenstvo 

Ředitel společnosti 

Technický náměstek 

Dozorčí rada 

Ekonomický náměstek 

Účetní 

sekretariát 

Technik 

 

Vedoucí 

invest. oddělení 

Investiční technik 

Investiční technik 

Investiční technik 

Správce GIS 
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Hospodaření společnosti 
 

 

Společnost podpisem „Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské 

společnosti Olomouc, a.s.“ se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., prodloužila o 

5 let pronájem vodovodní infrastrukturní majetku a to od 1. 4. 2020. Tím navázala na předmět 

své poslední dvacetileté podnikatelské činnosti a nadále zůstává především společností 

vlastnickou a správcovskou. 

Hlavními činnostmi jsou tak nadále dohled nad řádným provozováním svého majetku 

nájemcem, správa, technický rozvoj a investice do majetku společnosti a zabezpečování 

investic do infrastrukturního majetku akcionářů. 

 

Kromě skutečností uvedených v příloze po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které 

jsou významné pro naplnění účelu této výroční zprávy. 

 

Převážnou část výnosů roku 2021 tvoří výnosy z pronájmu dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. 

 

Účetní zisk vytvořený v roce 2021 činí 17 686 360,41 Kč. 

 

Předpokládaný vývoj činnosti společnosti je v souladu s náplní výše uvedené nájemní smlouvy. 

 

Společnost v roce 2021 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

Společnost v roce 2021 nevyvíjela žádné podstatné aktivity v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

 

Společnost k 31. 12. 2021 měla 11 zaměstnanců, z toho 9 s vysokoškolským vzděláním a 2 se 

středoškolským vzděláním. 

 

Společnost nemá k 31. 12. 2021 žádnou organizační složku v zahraničí. 

 

Příloha k účetní závěrce a zpráva auditora jsou uvedeny v příloze k této výroční zprávě. 
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PŘEHLED ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ A JEJICH VÝVOJ 

 

 

Základní ukazatele v tis. Kč 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Tržby a výnosy celkem 85 987 70 979 72 112 83 855 77 009 

   z toho provozní 85 974 70 921 71 695 72 938 73 963 

                finanční 13 58 417 254 42 

                mimořádné 0 0 0 10 663 3 004 

            

Náklady celkem  58 205 49 089 53 364 54 990 59 322 

   z toho provozní 50 489 44 798 47 969 48 567 50 975 

                finanční 10 44 48 26 4 

                mimořádné (vč. daně z příjmu) 3 758 691 0 421 183 

                odložená daň z příjmů  3 948 3 556 5 347 5 976 8 160 

Hospodářský výsledek – účetní zisk 27 782 21 890 18 748 28 865 17 686 

Zdanitelný zisk – daňový základ 40 570 26 979 0 2 216 962 

Hospodářský výsledek – čistý zisk 27 782 21 890 18 748 28 865 17 686 

            

Investice celkem realizované  47 789 48 291 60 594 42 472 64 924 

Zásoby celkem 480 962 1 529 766 718 

 

 

 

Skladba nákladů a výdajů 

Ukazatel v tis. Kč 2017 2018 2019 2020 2021 

Náklady celkem 58 205 49 089 53 364 54 990 59 322 

  - z toho provozní: 50 489 44 798 47 969 48 567 50 975 

            - spotřeba materiálu 156 195 195 189 292 

            - spotřeba energie 56 57 80 93 91 

            - opravy a udržování 52 79 27 80 192 

            - odpisy DHM a DNM 29 255 28 279 31 089 32 034 33 442 

            - mzdy zaměstnanců 5 652 6 363 9 451 9 460 9 937 

            - zák. pojištění a soc. náklady 2 591 2 939 3 199 3 227 3 774 

            - nájemné 40 36 127 116 122 

            - tvorba zákonné rezervy na opravu DHM 0 0 0 0 0 

            - čerpání zákonné rezervy na opravu DHM 0 0 0 0 0 

            - ostatní 12 687 6 850 3 801 3 368 3 125 

            - finanční: 10 44 48 26 4 
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Skladba provozních tržeb a výnosů  

Ukazatel v tis. Kč 2017 2018 2019 2020 2021 

Tržby za vlastní výkony 66 294 69 325 70 955 71 539 73 963 

        

ostatní provozní výnosy 19 680 1 596 741 12 061 3 002 

         -   zúčtování zákonných rezerv 0 0 0 0 0 

         -   zúčtování opravných položek 0 0 0 0 0 

         -   ostatní provozní výnosy 19 680 1 596 741 12 061 3 002 

Provozní tržby a výnosy 85 974 70 921 71 696 83 600 76 965 

 
 
 

FINANCOVÁNÍ 
 

Pohledávky za odběrateli 

Ukazatel v tis. Kč 2017 2018 2019 2020 2021 

Pohledávky celkem 19 374 19 120 19 143 7 403 7 510 

 -  z toho po lhůtě splatnosti 1 918 1 865 1 767 1 629 1 623 

 -  z toho za vodné a stočné po splatnosti 1 159 1 106 1 008 1 008 1 005 

        

Podíl pohledávek za vodné a stočné po lhůtě        

splatnosti na pohledávkách celkem  6,0 % 5,8 % 5,3 % 13,6 % 13,4 % 

            

Ukazatel v tis. Kč 2017 2018 2 019 2020 2021 

Celkem  1 159 1 106 1 008 1 008 1 005 

 -  nad 180 dnů 0 0 0 0 0 

 -  nad 365 dnů 1 159 1 106 1 008 1 008 1 005 

 -  srážková voda 619 619 619 619 619 

Pohledávky za vodné a stočné uplatněné u soudu 1 159 1 106 1 008 1 008 1 005 

            

Finanční situace společnosti  

Ukazatel v tis. Kč 2017 2018 2019 2 020 2021 

Finanční majetek celkem  56 859 38 448 28 790 38 277 35 774 

 -  peníze 21 37 28 37 15 

 -  ceniny 0 2 1 1 0 

 -  bankovní účty 56 838 38 409 28 761 38 239 35 759 
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VODOVODY 

 

Rok 2021 nebyl z pohledu správy našeho infrastrukturního majetku ani provozování ničím 

výjimečným. Bohužel v důsledku epidemickým omezení se nám nepodařilo zcela naplnit 

plánované investice do obnovy majetku, protože stavební firmy měly potíže s dodávkami 

materiálů a pracovních kapacit.  

I v roce 2021 byly v menší míře převzaty do majetku nově vybudované vodovody od 

soukromých investorů, a to formou daru. Jednalo se většinou o prodloužení veřejných částí 

vodovodů k nově budovaným lokalitám RD v obcích Želechovice, Uničov, Velká Bystřice a 

Přáslavice. Celkem se jedná o 1 113 m rozvodných vodovodních řadů. 

Informaci, kterou každoročně uvádíme ve výroční zprávě, jsou i výsledky z rozborů pitné vody. 

Celkem bylo analyzováno 1 502 vzorků a 25 004 různých sledovaných ukazatelů, z nichž bylo 

244 nevyhovujících - tj. 0,97 %. Většina z nevyhovujících vzorků se však týkala překročení 

v obsahu železa, což neukazuje na zdravotní závadnost.  

V roce 2021 bylo dosaženo průměrné energetické náročnosti na všech objektech jímání, 

úpraven a vodovodů ve výši 1,215 kWh na 1 m3 čerpané vody, což je drobný pokles oproti roku 

2020 (1,302 kWh/m3). 

Situace s kontaminací podzemních vod pesticidy a jejich metabolity se bohužel nelepší – 

naopak, dotčená je již většina našich pramenišť. Tento negativní trend je však pozorovatelný 

v celé republice. To svědčí o negativním trendu v této oblasti, který může zvrátit jen změna 

v hospodaření zemědělských a lesních podniků.  

VHS Olomouc, a.s. má tedy i nadále ve vlastnictví 6 vodovodů, z toho 3 skupinové vodovody 

(SV) – skupinový vodovod Olomouc, skupinový vodovod Uničov, skupinový vodovod 

Domašov nad Bystřicí a 3 vodovody místní – Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka-Křivá a 

Troubelice.  

 

 

 

 

Ze SV Olomouc byla v roce 2021 dodávána pitná voda pro zásobování: 

 

     města Olomouce 

(včetně Droždína, Holice, Chomoutova, Losova, Nemilan, Nedvězí, Slavonína, 

Radíkova, Topolan, Týnecká a Sv. Kopečka) a Velké Bystřice, 

 

     obcí 

Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou, Kovákův, Krčmaň, 

Křelov-Břuchotín, Mrsklesy, Náklo, Náklo – Mezice, Přáslavice, Příkazy, Příkazy – 

Hynkov, Samotíšky, Skrbeň, Střeň, Střeň – Lhota, Tovéř, 

 

     Svazku obcí vodovodu Pomoraví pro zásobování obcí  

  Ústín, Vojnice, Těšetice, Rataje, 

Loučany, Luběnice, Senice na Hané, Náměšť na Hané, Nové Dvory, Cakov, Senička, 

Cholina, Bílsko, Loučka, Vilémov a Olbramice, 

 

Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. pro zásobování města 

Litovle (včetně Březové, Chudobína, Myslechovic, Nasobůrek, Chořelic, Rozvadovic, 

Tří Dvorů, Unčovic, Nové Vsi a Vísky) a samostatných obcí Červenky, Haňovic, 

Mladče, Mladče – Nových Zámků, Sobáčova, Pňovic, Strukova, Uničova – Dětřichova, 

Žerotína, Hnojic. 
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V roce 2021 SV Olomouc využíval následující zdroje vody: 

 

prameniště Černovír      1 956 tis. m3.rok-1, tj. 62,02 l.s-1,  

 

prameniště Štěpánov                  176 tis. m3.rok-1, tj. 5,58 l.s-1, 

 

prameniště Moravská Huzová        110 tis. m3.rok-1, tj. 3,49 l.s-1, 

 

prameniště Chomoutov               121 tis. m3.rok-1, tj. 3,84 l.s-1, 

 

prameniště Senice na Hané           869 tis. m3.rok-1, tj. 27,55 l.s-1, 

 

prameniště Litovel (Čerlinka)    3 752 tis. m3.rok-1, tj. 119,01 l.s-1, 

 

prameniště Březové         707 tis. m3.rok-1, tj. 122,42 l.s-1, 

 

prameniště Pňovice 1 až 3     1 873 tis. m3.rok-1, tj. 59,40 l.s-1, 

 

 

Ze SV Uničov byla v roce 2021 dodávána pitná voda pro zásobování: 

města Uničova (včetně Benkova, Brníčka, Střelic a Renot) a obce Želechovice. 

 

Současně byla předávána voda obci Paseka a Újezdu u Uničova. 

 

Do vodovodní sítě skupinového vodovodu Uničov byla pitná voda dodávána z úpravny vody 

Uničov – Šibeník, do které je surová voda čerpána z následujících zdrojů: 

 

prameniště Haukovice               449 tis. m3.rok-1, tj. 14,23 l.s-1,  

 

prameniště Brníčko               243 tis. m3.rok-1, tj. 7,69 l.s-1. 

 

 

V úpravně vody Šibeník je provzdušňováním odstraňován oxid uhličitý a prováděno hygienické 

zabezpečení.  

 

 

Ze SV Domašov nad Bystřicí byla v roce 2021 dodávána pitná voda pro zásobování obcí: 

Domašov n. B., Horní Loděnice, Hraničné, Petrovice a Jívová. 

 

Pro skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí je voda odebírána z řeky Bystřice a na vodu 

pitnou je upravována v úpravně vody Domašov nad Bystřicí. Z této úpravny bylo dodáno do 

sítě SV Domašov n. B. v roce 2021 celkem 73 tis. m3.rok-1, tj. 2,31 l.s-1 pitné vody a ze zářezů 

nad městem bylo získáno 0 m3.rok-1. 

 

Oproti roku 2020 došlo z důvodu vhodnějších klimatických podmínek k výraznému snížení 

počtu dnů, kdy musela být nanofiltrační jednotka provozována. Nicméně pouze s jejím 

přispěním nemuselo dojít ani v r. 2021 k odstávce úpravny vody a omezení odběratelů. 

 

Základní technickoprovozní údaje týkající se vodovodů jsou uvedeny v tabulce č. I. Údaje  

o specifické spotřebě vody jsou uvedeny v tabulce č. II. 
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Tab. I. Vodovody ve vlastnictví VHS – vybrané technickoprovozní údaje za rok 2021 

 

Ukazatel         měrná jednotka 

 

 

Počet obyvatel zásobovaných vodou    počet obyv.  21 027 

Počet vodovodů        počet            6 

Délka vodovodní sítě       km        290,7 

Počet vodovodních přípojek      ks     4 603 

Počet vodojemů        ks          17 

Akumulační objem vodojemů     m3   53 618 

Využitelná kapacita vodních zdrojů    l/s        643 

Počet úpraven vody       ks            6 

Kapacita úpraven vody       l/s        525 

Voda vyrobená celkem       tis. m3    9 880 

Voda předaná        tis. m3    8 506 

Voda fakturovaná        tis. m3    1 160 

Voda nefakturovaná       tis. m3       214 

Ztráty vody         %          15,6 

Počet poruch na vodovodní síti     počet          94  

z toho na vodovodních řadech     počet          59 

z toho na vodovodních přípojkách     počet          35 

___________________________________________________________________________ 
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KANALIZACE 
 

U stokových sítí došlo v roce 2021 ke dvěma menším vkladům. Šlo o prodloužení naší stokové 

sítě v Uničově v celkové délce 397 m. U ČOV k žádným vlastnickým změnám nedošlo. 

VHS Olomouc, a.s. vlastní nadále 3 stokové sítě ukončené mechanicko-biologickými čistírnami 

odpadních vod: v Uničově, Hlubočkách – Mariánském Údolí a v Troubelicích – sídlišti 

rodinných domků za tratí SŽ.  

Za rok 2021 bylo z odpadní vody vytěženo a předáno k likvidaci 70,3 tun shrabků a 19,3 tun 

štěrku a písku. 

Připravuje realizační projektová dokumentace řešící rekonstrukci kalového hospodářství ČOV 

Uničov, které se dostává do problémů zejména při nárazovém odvodňování stabilizovaného 

kalu. 

 

Všechny tři ČOV (sídliště Troubelice (rekonstrukce z r. 2004 na kapacitu 200 EO – 

ekvivalentních obyvatel), Uničov (rekonstrukce z r. 2003 na kapacitu 20 000 EO) i Mariánské 

Údolí (rekonstrukce z r. 2008 na kapacitu 4 800 EO)) jsou v trvalém provozu, a to bez větších 

oprav nebo rekonstrukcí. To svědčí o dobré kvalitě provedených prací. Tak jako v minulých 

letech poskytujeme přehled o průměrné účinnosti našich ČOV: 

 
Název BSK5 CHSK Cr NL N-NH4 Pc 

ČOV Uničov 98,3 94,1 98,4 96,4 92,3 

ČOV Mar. Údolí 95,8 83,1 94,3 89,7 53,6 

ČOV Troubelice 97,1 91,0 97,0 95,2 56,7 

 

Průběžně dochází k obnově technologického vybavení nebo stavebních úprav. V r. 2021 to byla 

částečná výměna čerpací techniky, aeračních elementů a doplnění analyzátoru fosforu na ČOV 

Uničov nebo úpravy měřící techniky na ČOV Mar. Údolí. Rovněž provozovatel v průběhu roku 

odstraňoval 10+3+1 = 14 poruch na elektro části a strojním vybavení čistíren. 

Základní technickoprovozní údaje týkající se kanalizací jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Kanalizace ve vlastnictví VHS – vybrané technickoprovozní údaje za rok 2021 

 

Ukazatel         měrná jednotka 

___________________________________________________________________________ 

 

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci  počet obyv.           9 292 

- z toho s čistírnou odpadních vod     počet obyv.           9 292 

Počet čistíren odpadních vod      počet           3 

- z toho mechanicko-biologické čistírny    počet           3 

Kapacita čistíren odpadních vod     m3/den   6 558 

Délka stokové sítě (bez přípojek)     km         42,3 

Počet kanalizačních přípojek      ks    1 512 

Množství odpadních vod vypouštěných 

do veřejné kanalizace (stočné)     tis. m3      737 

Množství čištěných odpadních vod     tis. m3  1 876,9 

Kaly produkované v ČOV (sušina)     t/rok      224,1 

Počet poruch na stokové síti      počet        14 

___________________________________________________________________________
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INVESTICE (vlastní zdroje) 

 

V roce 2021 bylo proinvestováno do technického zhodnocení, nákupu pozemků a rekonstrukcí 

celkem 59 533 tis. Kč z vlastních zdrojů a 2 500 tis. Kč z dotací. Jednalo se zejména o 

následující investiční akce: 

 

             tis. Kč 

 

1. Řády jímacích oblastí pramenišť VHS         662 

Zajištění řádů jímacích oblastí včetně vyhodnocení vzorkovacích kampaní. 

 

2. Troubelice – obnova přiváděcího řadu DN 100    2 157 

Dokončení povrchů u výměny hlavního litinového rozvodného potrubí DN 100 v obci v dl 

1 755 m.  

 

3. Uničov – vodovod ul. Nádražní - 2. etapa       1 992 

Opět se jednalo o finální dokončení akce. Předloni se podařilo se propojit řady DN 200 mezi ul. 

J. z Poděbrad a gen. Svobody a letos až ke koncovému úseku vodovodního potrubí v ulici 

Nádražní. 

 

4. Horní Loděnice – rekonstrukce části LT řadů – II. etapa   7 236 

Dokončení výměny starého LT potrubí rozvodné sítě v obci, které bylo zahájeno loňském roce 

Letos došlo na realizaci prostředního úseku plastovou vložkou a končili jsme opětovně 

potrubím z TLT uloženém do otevřeného výkopu. 

 

5.  Výměna ocelových přechodů na výtlaku DN 500 do Černovíra  5 993 

V rámci předcházející projekční přípravy a veřejné zakázky jsme mohli zahájit obnovu 10 

ocelových části potrubí, které je uloženo pod vodními toky, komunikacemi nebo v armaturních 

šachtách. Vzhledem k rozsahu zakázky dosahující 17 mil. Kč bude akce pokračovat i v roce 

2022. 

 

6. Rekonstrukce prvků katodové ochrany         672 

V návaznosti na pasport katodové ochrany ocelových vodovodních přivaděčů byly vybrány 

prvky s nejvyšší prioritou a provedena jejich výměna. 

 

7. Výměny domovních uzávěrů         2 228 

Akce řešila výměnu navrtávacích pasů a uzávěrů domovních přípojek v části. 

 

8. Uničov – vodovod na Nivách           518 

Před připravovanou rekonstrukcí povrchů v této ulici, kterou má v plánu město Uničov, jsme 

provedli výměnu dvou kratších vodovodů DN 80, které jsou pod komunikací. 

 

9. Uničov – Brníčko, zahrádky – výměna vodovodu    1 207 

Při realizaci byl vymístěn z prostoru soukromých zahrad starší vodovod DN v dl. m.  

 

10. Rekonstrukce ČS Litovel směr Křelov      6 703 

Po několika letech čekání spojeného se získáním povolení k odběru podzemní vody byla 

zahájena akce výměny 3 odstředivých čerpadel na pitnou vodu včetně navazujících armatur a 

tvarovek.  

 

11. VDJ Chudobín a prameniště Litovel, výměna výtlak DN 400  5 257 
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Dokončení výměny posledních úseků ocelových části řadu za TLT, včetně napojení na stavební 

objekty. Tím byla završena výměna ocelových podchodů a nadchodů na celém výtlačném řadu. 

 

12. Měrný objekt Svésedlice           600 

Při realizaci vodovodu ve Svésedlicích bylo dohodnuto, že nový měrný objekt na našem 

výtlačném řadu bude obcí zajištěn, vybudován a následně odkoupen za předem odsouhlasenou 

cenu.  

 

13. Rekonstrukce ÚV Příkazy – I. etapa, chlorovna    6 067 

Připravovaná rekonstrukce ÚV Příkazy byla zahájena obnovou chlorovny, která je nyní 

vybavena i technologickou linkou eliminující případný únik chloru. Podařilo se tím tedy zvýšit 

i celkovou bezpečnost provozu úpravny k okolní zástavbě.  

 

14. Uničov – rekonstrukce stoky DIIIb11 a vodov. Dukelská    2 451 (vč. 1 mil. dotace) 

Akce měla za cíl nahradit poškozený úsek kanalizace DN   00 a spolu s tím i obnovit starý LT 

řad v délce 175 m. Vzhledem okolním podmínkám musela být zvolena metoda pokládky v 

otevřeném výkopu.  

 

15. Uničov – obnova stok Da, DII        2 742 

Jednalo se výměnu stávajících úseků stok v zástavbě bytových domů, které nebylo možné 

vyvložkovat. 

 

16. Uničov – kanalizace Smetanova, Jiráskova   3 670 (vč. 1,0 mil. dotace) 

Před realizací nových komunikací městem, jsme vyměnili stoky v obou ulicích, přepojili 

kanalizační přípojky, a navíc jsme po přepojení jednoho bytového domu mohli zrušit část 

vodovodního řadu. 

 

17. Uničov – obnova části poškozené stoky CIII ul. Staškova 3 028 (vč. 0,5 mil. dotace) 

Po dohodě s SSOK jsme před pokládkou nového povrchu vyměnili část kanalizační stoky a 

druhý úsek vyvložkovali epoxidovým rukávcem. 

 

18. ČOV Uničov – výměna čerpací techniky         821 

Jednalo se výměnu vybraných čerpadel z r. 2002 

 

19. ČOV Uničov a Mariánské Údolí          821 

V rámci technologických prací došlo k výměně aeračních elementů a doplnění analyzátoru 

fosforu na ČOV Uničov. Na obou ČOV byla rekonstruována i měřící technika na odtoku.  

 

20. Ostatní akce rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a dalších objektů  

v majetku VHS Olomouc, a.s.        2 464 

 

21. Příprava staveb a dokumentace       2 605 

 

22. Výkupy pozemků (prameniště, objekty)      2 139 

 ___________________________________________________________________________ 

CELKEM (vlastní zdroje)                59 533 tis. Kč 

Dotace město Uničov          2 500 tis. Kč 

Dary (infrastrukturní majetek)        2 891 tis. Kč 

CELKEM  :                  64 924 tis. Kč 
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OSTATNÍ ČINNOSTI 

 

V roce 2021 jsme navyšovali hodnotu majetku méně než v předcházejícím roce 2020 – šlo 

pouze o drobné vklady – resp. dary od soukromých investorů (developerů) a to ve Velké 

Bystřici týkající se rozvodné vodovodní sítě v délce 137 m, vklad vodovodu v Přáslavicích s 

délkou 138 m, jeden vklad V Želechovicích 232 m a dva úseky vodovodu v Uničově – 606 m. 

 

Obdobně jako v roce 2020 jsme byli i v roce 2021 dotčeni omezeními a dopady pandemie 

COVID 19 a taktéž někteří naši dodavatelé. To se negativně projevilo jak na výpadku 

kapacitních možností firem, tak i na zpožděných dodávkách některých výrobků a materiálů. 

Tato omezení nám neumožnila připravit a zrealizovat některé projekty, které jsme měli 

nachystané a byly na ně alokovány i finanční prostředky. 

Po mnohaletých jednání s CHKO LP týkající se výše odběru podzemní vody jsme dospěli do 

stavu, kdy mohl vodoprávní úřad nové povolení, které je však vydáno na omezenou dobu 2 let 

a stejně tak v něm jsou zapracovaná omezení odběru a sledování minimální hladiny, která by 

měla platit do doby dokončení dotačního programu přes SFŽP. Toto alespoň dočasné povolení, 

nám umožnili zrekonstruovat naši druhou největší čerpací stanici na prameništi v Litovli. 

 

V průběhu roku 2021 se zástupci VHS zúčastnili několika jednání na městě Olomouc, na 

kterých se řešila zejména koncepce současného a budoucího modelu provozování. 

 

I v loňském roce jsme se podíleli ve spolupráci se SOVAKEM na přípravě podkladů 

k připravovaným zákonům a navazujícím vyhláškám.  

Naše společnost je kromě zmíněného SOVAKU rovněž členem ČVTVHS, Okresní 

hospodářské komory a spolupracuje rovněž s Českou komorou inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě. 

 

V průběhu roku se naši zástupci zúčastnili několika odborných seminářů, školení, a to jak 

prezenčních, tak i on-line. 
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S ohledem na závěry jednání a požadavky největšího akcionáře, se naše společnost začíná 

připravovat na změnu, která má umožnit zpětné převzetí majetku do vlastního provozování a 

ukončení smluvního vztahu se současným provozovatelem MORAVSKOU 

VODÁRENSKOU, a.s. k 31.3.2025. Byť se zdá, toto datum ještě vzdálené, musíme v letošním 

roce výrazně zrychlit přípravu na převzetí nových zaměstnanců a s tím spojenou činnost 

provozní. Nejedná se jen o to nachystat pro ně podmínky smluvní, technické či finanční ale též 

připravit SW aplikace nutné pro řádnou správu a provozování našeho majetku. Taková příprava 

je spojena nejenom s pravidelnou komunikací se současným provozovatelem, který nám musí 

včas předat datové soubory, ale též s výběrem toho, co budeme chtít a muset elektronicky 

zpracovávat, odesílat a archivovat. Navíc se ukazuje, že není výhodné pouze kopírovat 

současné činnosti provozovatele, protože pohled nadnárodní korporace je na řadu věcí rozdílný 

a nemá ani ekonomické zdůvodnění. 

 

Na závěr je třeba zmínit i práci kolegů z investičního oddělení a techniků, kteří se zasadili o 

smysluplné proinvestování částky z vlastních zdrojů přesahující 62 mil. Kč, a to i přes problémy 

spojené s odchodem jednoho pracovníka v průběhu roku. 

 


