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O VODù V NA·EM REGIONU 
S PETREM FIALOU

Pane fiediteli, co se Vám bûhem
Va‰eho pÛsobení v ãele boskovické di-
vize VAS podafiilo?

Pozitivních zmûn, které já osobnû vní-
mám, je celá fiada. Rozdûlil bych je do nû-
kolika oblastí. První z nich jsou investice
do zlep‰ení vodohospodáfiské infrastruk-
tury, druhou pak kvalita námi dodávané
pitné vody a dále zmûna vlastnické struk-
tury na‰í spoleãnosti. V neposlední fiadû je
to také postavení VAS na trhu a zájem 
odbûratelÛ o na‰e sluÏby.

Co se na Blanensku v posledních le-
tech opravilo nebo postavilo?

Nemám zde prostor jmenovat v‰echny
stavby, protoÏe je jich napfiíã okresem
nepoãítanû. Tou nejvût‰í a nejv˘znam-
nûj‰í je stavba pod názvem „Blanensko -
rekonstrukce pátefiních vodovodních 
pfiivadûãÛ”, která bude letos dokonãena.
Sv˘m rozsahem nemá obdobu od dokon-
ãení v˘stavby pfiehradní nádrÏe pod
Vratíkovem v osmdesát˘ch letech minu-
lého století. Stavba je nároãná nejen 
investiãnû, ale zejména na koordinaci
jednotliv˘ch prací a zaji‰tûní komfortu
pro spotfiebitele bûhem v˘stavby. Je to
investice za 270 milionÛ korun, z toho
témûfi 240 milionÛ tvofií dotace Státního
fondu Ïivotního prostfiedí.

Je‰tû letos by mûla b˘t zahájena stav-
ba s názvem „Jedovnicko – intenzifikace
âOV a kanalizace v obcích Jedovnice,
Krasová, Rudice a Senetáfiov”. Tato in-
vestice je velmi v˘znamná pro tuto ob-
last, která se nachází z vût‰í ãásti pfiímo
v Chránûné krajinné oblasti Moravsk˘
kras, kam odtékají odpadní vody ze jme-
novan˘ch obcí.  Zde se investice bude
pohybovat v fiádu desítek milionÛ korun.

Lidé se ãasto ptají, zda je voda z ko-
houtku kvalitní. Jak je tomu v na‰em re-
gionu?

Ve‰kerá pitná voda na Blanensku
a Boskovicku je ãerpaná z podzemních
zdrojÛ a je opravdu velmi kvalitní.
Kontrolujeme ji dennû na‰imi akreditova-
n˘mi laboratofiemi a nezávisle na nás ji 
je‰tû pravidelnû kontroluje Krajská hygie-
nická stanice. Z trvalého sledování kvality
pitné vody v na‰í distribuãní síti jedno-
znaãnû vypl˘vá, Ïe kvalita dodávané pitné
vody zcela vyhovuje evropsk˘m standar-
dÛm po stránce fyzikální, chemické, mik-
robiologické i biologické. Pokud by si 
kdokoliv chtûl ovûfiit a znát pfiesné hodno-
ty kvality vody v místû jeho bydli‰tû, na-
lezne je na na‰ich internetov˘ch stránkách:
www.vodarenska.cz/kvalita-a-cena-vody. 

Hodnû diskutovaná je cena vody.
Proã je voda tak drahá a proã jsou ceny
v rÛzn˘ch místech odli‰né?

Otázka je, co je drahá voda. Málokdo
mi totiÏ dokáÏe odpovûdût na otázku, ko-
lik vlastnû stojí litr kvalitní pitné vody
z kohoutku. Odpovûì je 4 haléfie. Na‰e
voda je tedy asi 200 krát levnûj‰í neÏ vo-
da balená a je pfii tom minimálnû stejnû
kvalitní. Cena vody se odvíjí od fiady 
aspektÛ. ZáleÏí na tom, odkud ji bereme;

co stojí její úprava na pitnou vodu, nûkde
k vám domÛ teãe samospádem, jinde ji
musíme ãerpat. Cenu ovlivÀují i dotace
do vodohospodáfiské infrastruktury, kte-
ré mají pfiímo v podmínkách pro získání
dotace stanovené, jak se cena vody v da-
ném regionu má vyvíjet. V neposlední
fiadû záleÏí také na tom, jak se kdo roz-
hodne hospodafiit. Napfiíklad Svazek
Blansko a nûkolik málo dal‰ích mûst
a obcí do ceny vodného a stoãného zahr-
nují nejen provozní náklady, ale také 
opravy a fie‰ení havárií, stejnû jako bu-
doucí investice, které jsou nutné k tomu,
aby obãanÛm z kohoutkÛ vÏdy tekla vo-
da. Jsou v‰ak obce, kde lidé ve vodném
a stoãném platí pouze provozní náklady
a pokud se nûco musí opravit, nebo nû-
kde vznikne havárie, obec to pak doplatí
ze svého rozpoãtu. Cena vody je tam po-
tom samozfiejmû niÏ‰í, ale peníze pak
chybí tfieba ve ‰kolce nebo na opravu
chodníku. Zda je to pro tamní obyvatele
lep‰í nevím, ale myslím, Ïe o této praxi
ãasto ani nevûdí.

Je to obdobné, jako kdybyste kalkulo-
val cenu dojíÏdûní do práce autem jen
z ceny spotfiebovaného benzínu. JenÏe
obãas musíte koupit olej, pneumatiky,
vymûnit akumulátor, zaplatit opravy
a ãasem i nové auto…

Zmínil jste zmûny ve vlastnictví Va‰í
spoleãnosti. MÛÏete fiíci, zda mohou mít
dopad i na odbûratele?

Od roku 2012 jsou stoprocentními
vlastníky na‰í spoleãnosti pouze ãeská
a moravská mûsta a obce, pfiípadnû svaz-
ky obcí, které vyuÏívají na‰ich sluÏeb. Je
tfieba fiíct, Ïe se jedná v âeské republice
o zcela unikátní vlastnick˘ stav.
Naprostá vût‰ina jin˘ch vodárensk˘ch
spoleãností je totiÏ v rukou zahraniãních
majitelÛ a tedy i zisky, které plynou
z hospodafiení s vodou, odchází do za-
hraniãí. Jejich zisky jsou nûkdy fiádovû
i desítky procent, zatímco ná‰ zisk se po-
hybuje kolem 3 procent.

Nejde jen o to, Ïe voda patfií bezesporu
k jednomu z na‰ich národních bohatství a uÏ
samotn˘ fakt, Ïe její hodnota nemizí do ci-
ziny, je velk˘m kladem. Má to i mnoho dal-
‰ích praktick˘ch dÛvodÛ, proã je pro uÏiva-
tele, tedy obyvatele na‰ich mûst a obcí, 
dÛleÏité, Ïe zisk zÛstává doma. O tom, jak se
nakládá se ziskem, jak lze tyto prostfiedky
pouÏít pro obnovu stávajících vodárensk˘ch
zafiízení a budování nov˘ch, rozhodují akcio-
náfii jednotliv˘ch svazkÛ, tedy pfiedstavitelé
obcí, ktefií ze zákona odpovídají za zaji‰tûní
dodávek vody a uvûdomují si v˘znam ãi do-
pad sv˘ch rozhodnutí. Pro mûsta a obce má
vlastnictví na‰í spoleãnosti formou akcií

je‰tû jednu v˘hodu. Mohou vyuÏít moÏnos-
ti zadávání zakázek na‰í spoleãnosti bez
nutnosti vypisovat v˘bûrové fiízení, coÏ sou-
ãasná legislativa umoÏÀuje. Jedná se o takz-
vané in-house zakázky. Obce tak u‰etfií za
sloÏitá v˘bûrová fiízení a nároãnou adminis-
trativu, protoÏe práce pro nû zaji‰Èuje 
zjednodu‰enû fieãeno „jejich” firma.

V médiích jiÏ probûhla informace o uni-
kátní technologii, kterou Va‰e spoleãnost
vyvinula pro zabránûní ztrát vody; mÛÏete
ji popsat?

Problémy s úniky vody netûsností po-
trubí zpÛsobují zv˘‰ené provozní náklady.
Proto jsme kromû intenzivní ãinnosti v
oblasti údrÏby a oprav hledali cestu, jak
zjistit i relativnû malé prÛsaky, které se ob-
tíÏnû vyhledávají. V roce 2012 do‰lo ke
slouãení dispeãersk˘ch pracovi‰È do cent-
rálního dispeãinku v Boskovicích a hlavnû
k jeho modernizaci. Zde byl na‰imi pra-
covníky pod vedením kolegy Pavla
Mikulá‰ka vyvinut systém, kter˘ na dálku
monitoruje pohyb vody v potrubí v noã-
ních hodinách, kdy je zastaven odbûr.
Pokud je zji‰tûn únik vody, lze toto místo
snadnûji lokalizovat a následnû terénními
pracovníky opravit. DÛleÏité je, Ïe tímto
zpÛsobem se dafií odhalit i malé, zaãínají-
cí poruchy a pfiedejít tak vût‰ím ztrátám.
Dosáhli jsme takto milionov˘ch úspor,
které jsme obratem opût investovali do 
oprav zejména vodovodních sítí. Tento
systém je v‰ak pouÏiteln˘ jen pro vodovo-
dy, které jsou napojeny na ná‰ dispeãink.

Je naopak nûco, s ãím jste nespokojen
nebo co by bylo tfieba zlep‰it rychleji?

Tak nûjak zdravû nespokojen by mûl
b˘t ãlovûk pofiád, aby se vûci mohly po-
souvat dopfiedu. Nicménû jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe vzhledem k tomu, co se dûje v
jin˘ch ãástech svûta zejména v poslední
dobû, bychom si mûli velmi váÏit toho,
v jakém regionu Ïijeme, a to i z pohledu
dostatku kvalitní vody, coÏ není ve vût‰i-
nû svûta vÛbec bûÏné. Ale otázku jste asi
myslel jinak. Na co se chceme zamûfiit
nyní více, jsou opravy a vzhled vodáren-
sk˘ch objektÛ, které máme pronajaté. 

Pfiesto, Ïe nemáte tak vysok˘ zisk ja-
ko jiné spoleãnosti, vím, Ïe pomáháte
potfiebn˘m...

PovaÏujeme za samozfiejmé, Ïe je tfieba
podporovat hendikepované obãany a zdra-
v˘ rozvoj dûtí. KaÏd˘ rok pravidelnû 
finanãnû pomáháme napfiíklad Asociaci ro-
diãÛ a pfiátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí
v uspofiádání letního tábora, dal‰í prostfied-
ky také pravidelnû putují do charitativní
organizace Betany Boskovice, nûkolik ak-
cí jsme uspofiádali ve spolupráci s matefi-
sk˘mi ‰kolami. Jsme patronem dûtsk˘ch
bûhÛ v rámci populárních Boskovick˘ch
bûhÛ nebo Bûhu Moravsk˘m krasem
v Blansku. Chceme zkrátka pomáhat lidem
v regionu, kde pÛsobíme.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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¤editel divize Boskovice Vodárenské akciové spoleãnosti, a.s., Ing. Petr Fiala. 

Ubûhly ãtyfii roky od doby, kdy jsem poprvé hovofiil s Ing. Petrem Fialou v jeho kanceláfii fieditele boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEâNOSTI, a.s. Tehdy byl ve funkci teprve mûsíc; hovofiili jsme o jeho vizích, kam by se vodárenská firma mûla ubírat. Jedno pfiísloví fiíká:
„¤eã se mluví, voda teãe.” Nyní jsem Petra Fialu opût nav‰tívil, abych zjistil, jak se mu dafií jeho pfiedsevzetí naplÀovat.


