
Vodovodní síť, kterou spravuje Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a provozuje  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se skládá z mnoha objektů, jako jsou úprav-
ny vody, vodojemy, čerpací stanice, armaturní šachty a vodovodní řady v celkové délce  
914 km (z toho 230 km jsou dálkové přivaděče).

Strukturu použitých materiálů vodovodních potrubí ukazuje následující koláčový graf:

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že je ještě velký podíl vodovodních řadů z ocelových  
a litinových potrubí (vybudovaných v období 60 – 80 let), které nemají vhodnou  
vnitřní povrchovou úpravu a voda tak přichází do přímého styku s korozními materiály.  
Část provozovaného vodovodního potrubí již bylo zrekonstruováno, avšak stále zbývá 
cca 300 km a toto potrubí je nutno je v poměrně krátké době nahradit potrubími z vyho-
vujících materiálů. Finanční prostředky nutné pro obnovu nevyhovujících vodovodních 
řadů činí ročně okolo 70 mil. Kč.

Připočteme-li náklady nutné pro obnovu úpraven vod, blížíme se k roční částce 100 mil. Kč.



Ročně se vyrobí cca 5 mil. m3 pitné vody, kde největší podíl na výrobě vody má úpravna 
vody Mostiště – viz přiložený graf:

 
Kontrola jakosti pitné vody probíhá v akreditovaných laboratořích, jakost vody se sle-
duje v 63 ukazatelích. Celkem se ve vzorcích vody stanovuje cca 140 jednotlivých látek. 
Kvalita je zveřejňována na stránkách www.vodarenska.cz.

Mimo laboratorní stanovení je kvalita vody sledovaná kontinuálně speciálními přístroji, 
a to jak při její výrobě na úpravnách vod, tak při její dopravě vodovodním potrubím. 

Na vodovod ve správě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko je připojeno téměř 90 tisíc 
obyvatel okresu Žďár nad Sázavou.

Na kanalizační síť ve správě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko je napojeno téměř 70 
tisíc obyvatel. Délka kanalizační sítě je necelých 400 km a je ukončena 19 čistírnami 
odpadních vod. I kanalizační síť s sebou nese stopu minulosti, a to zejména v kvalitě 
dříve používaných materiálů (betonové potrubí). 

Náklady, které je nutno vynaložit na obnovu nevyhovujících kanalizačních systémů do-
sahují ročně hranice 50 mil. Kč a náklady nutné pro rekonstrukce a modernizace čistíren 
odpadních vod dosahují ročně hranice 30 mil. Kč.



V roce 1993 v rámci privatizace byl tehdejší majetek vodovodů a kanalizací bezúplatně 
převeden státem na obce a ty následně tento majetek vložily do nově vzniklého Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko, který převzal mimo majetku také povinnost zásobování 
pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

Provozní společnost, dnešní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., vznikla rovněž 
privatizací v roce 1993 s tím, že část akcií (48 %) bylo přímo převedeno na svazky měst a 
obcí, část byla určena pro kuponovou privatizaci (15 %) a část byla prodána zahraniční 
společnosti (33,35 %).

V roce 1999 sloučily jednotlivé svazky své akcie do jedné společnosti Svazu vodovodů 
a kanalizací měst a obcí s. r.o. a následně ovládly více než 50 % akcií VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

V roce 2010 se podařilo dohodnout se zahraničním akcionářem na odkupu akcií a ná-
sledně dnem 21. 12. 2012 se staly města a obce, resp. svazky měst a obcí jediným akcio-
nářem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Tímto krokem se stala VODARENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. největší vodárenskou společností v České republice vlast-
něnou výhradně vlastníky vodohospodářské infrastruktury (města, obce, svazky měst a 
obcí). Společnost provozuje vodovody a kanalizace ve více než 700 obcích a zásobuje 
pitnou vodou více než půl milionů obyvatel.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. se stará o provoz, údržbu a opravy vodovodů 
a kanalizací a zabezpečuje plynulou dodávku pitné vody do domácností a průmyslu a 
odvádění a čištění odpadních vod. Za tuto službu odběratelé platí vodné a stočné, které 
pokrývá náklady spojené s výrobou a dodávkou pitné vody a odvádění a čištění odpad-
ních vod a navíc tato cena v sobě obsahuje tzv. nájemné, které slouží vlastníkům vodo-
vodů a kanalizací k obnově majetku, tzn. k tomu, aby vlastník měl finanční prostředky 
pro rekonstrukce vodovodů a kanalizací.



Za období existence Svazu vodovodů a kanalizací Žďár nad Sázavou, tzn. od roku 1993, 
bylo proinvestováno cca 3,5 mld. Kč, z čehož činily dotace cca 1,8 mld. Kč a cca  
1,7 mld. Kč bylo investováno z vlastních zdrojů Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, 
kde hlavním příjmem je právě zmiňované nájemné (1,3 mld. Kč), které tvoří zhruba  
1/3 ceny vodného a stočného. Podařilo se realizovat více než 600 projektů. 

Níže uvedený graf dokumentuje ceny vodného a stočného:

 

Co říci závěrem?
Je nutno konstatovat, že zajistit povinnost zásobování pitnou vodou a odvádění odpad-
ních vod, je činností nejen velmi zodpovědnou a složitou, ale i velmi nákladnou. 
Díky tzv. vlastnickému modelu, kdy města a obce, resp. svazky měst a obcí vlastní nejen 
vodovody a kanalizace, ale současně vlastní ze 100 % i provozní společnost, bylo dosa-
ženo velmi kvalitní služby v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 
a rovněž se podařilo zajistit, aby všechny finanční prostředky, které spotřebitelé zaplatí 
ve vodném a stočném, byly využity ve prospěch této významné služby
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