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Investice do vodárenství na Zlínsku se poslední čtyři roky
neustále zvyšují. Jaké plány máte v nadcházejícím roce 2018?

Tento rok pro nás bude opravdu náročný, protože chystáme
několik nových projektů. Naším primárním cílem je zabezpeče-
ní dostatku kvalitní pitné vody tak, jako je tomu doposud. Sou-
středíme se také na investování do obnovy vodárenské infra-
struktury, což považujeme z dlouhodobého pohledu za velice
důležité.

V roce 2017 jsme investovali téměř 60 milionů korun do
obnovy našich sítí. Zahájili jsme také rozsáhlou rekonstrukci
úpravny vody v Tlumačově za 80 milionů korun, která výrazně
zvýší kvalitu vody pro 50 tisíc lidí.

Do kterých konkrétních staveb plánujete v roce 2018 in-
vestovat?

Podle nově sestaveného plánu chceme v roce 2018 do ob-
novy investovat asi 75 milionů korun z vlastních zdrojů. Peníze
použijeme například na rekonstrukci vodovodů Rokytnice a Vy-
soké Pole, na řešení nedostatku vody obce Lukoveček nebo re-
konstrukci vodovodu ve Zlíně-Kudlově. 

Z investic do zabezpečení odvádění odpadních vod bude za-
jímavá rekonstrukce kanalizace na náměstí Míru ve Zlíně, která
se bude provádět bezvýkopově.

Máte vedle nájemného ještě další zdroje financí, které plá-
nujete využít na investice do infrastruktury?

Z nájemného chceme v příštím roce financovat asi 30 pro-
jektů na zabezpečení pitné vody a odvádění odpadních vod
v rámci celého regionu. Je to na základě vyhodnocení potřeb
i komunikace s městy a obcemi. Dalším zdrojem financí jsou
úvěry, kterými pokryjeme náklady na dva významné projekty. 

Posledním způsobem jsou smluvní investice, které máme
vyjednány s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., nad rámec ná-
jemného. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ některé projekty financuje
výhradně ze svých zdrojů, takže zde se majetek modernizuje
i bez využití peněz z rozpočtu VaK Zlín.

Prospívá investicím do infrastruktury aktivní spolupráce
s MORAVSKOU VODÁRENSKOU?

Určitě ano. Optimalizace provozní smlouvy a zlepšování
vztahů s MORAVSKOU VODÁRENSKOU patří mezi naše primár-
ní úkoly. Pro příští rok jsme se například dohodli na navýšení
nájemného o pět milionů korun ročně na celkových 133 mi -
lionů, díky čemuž poputuje na obnovu zase více peněz. 

Podle Vašich slov na obnovu vodohospodářského majetku
putuje ročně několik desítek milionů. Jak celkově hodnotíte
úroveň vodárenského oboru na Zlínsku? 

Úroveň vodárenství na Zlínsku je velmi vysoká, neustále se
zlepšuje a zlepšovat bude. V roce 2019 totiž plánujeme na in-
vestice vyčlenit dokonce až 100 milionů korun.

Dobrý stav potvrzují také analýzy jedné z nejuznávanějších
poradenských firem Grant Thornton, které uvádějí, že provoz ve
Zlíně je velice efektivní.

Obyvatelé Zlínska každoročně spotřebují více než sedm
milionů metrů krychlových vody. Hrozí v extrémních pod-
mínkách nedostatek pitné vody?

Nedostatek nehrozí, což se potvrdilo i v uplynulém roce. Dí-
ky kapacitě nádrže Slušovice a hydrogeologických vrtů jsme
i za dlouhotrvajícího tropického počasí schopni zajistit dostatek
pitné vody v té nejvyšší kvalitě. I tak jsme ale otevřeli téma vel-
kých přivaděčů, které by situaci v regionu ještě zlepšily.

Podobnou situaci řeší i ve východních Čechách. Jistě se
nejedná o malou investici, můžete to přiblížit?

V budování přivaděčů a propojování vodárenských soustav
vidím v dlouhodobém horizontu jeden z nejúčinnějších nástrojů
v boji proti případnému nedostatku pitné vody. Dokážou totiž
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Vysoká kvalita pitné vody, investice do infrastruktury a rekonstrukce stávajících objektů patří mezi hlavní cíle, na
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řešit problém s lokálními nedostatky, a to při relativně nízkých
nákladech. Konkrétně se bavíme o rekonstrukci přivaděče
z Brumova-Bylnice do Valašských Klobouk. Zajistíme tím propo-
jení vodovodních sítí VaK Zlín a Vsetín a zastupitelnost vodních
zdrojů v těchto regionech. Investici odhadujeme přibližně na
padesát milionů korun.

Co přinese rok 2018 vašim zákazníkům ve Zlíně a okolí?
Budeme se i nadále soustředit na to, abychom ve spolupráci

s MORAVSKOU VODÁRENSKOU poskytovali ty nejlepší možné

služby a zajišťovali vodu v nejvyšší kvalitě. K tomu navíc zlevňu-
jeme vodné a stočné o celou korunu na 85,71 Kč za kubický
metr (včetně DPH), čímž se vracíme na cenovou úroveň z roku
2014.
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