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25 let VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
Lubomír Gloc

Ke krátkému připomenutí historie
naší společnosti se ale musíme vrátit dá-
le do minulosti. A to nejméně do roku
1950, kdy byly zřízeny Krajské vodoho-
spodářské služby. Jejich náplní byla pé-
če nejen o vodovody a kanalizace, ale
taktéž o vodní toky. Tyto organizace pak
byly rozděleny v roce 1960 díky reorga-
nizaci státu na okresní vodohospodář-
ské správy. K další změně došlo v roce
1977, kdy byly zřízeny krajské podni-
ky – v Jihomoravském kraji to byl státní
podnik Jihomoravské vodovody a kana-
lizace, což byl předchůdce naší společ-
nosti. Z Jihomoravských vodovodů a ka-
nalizací se v roce 1988 osamostatnily

Brněnské vodovody a kanalizace, o dva roky později pak podniky na území
okresů Břeclav, Hodonín, Kroměříž a Prostějov. Na území šesti okresů jihozá-
padní Moravy se vlastníky rozhodující části vodohospodářské infrastruktury
staly svazky měst a obcí a k provozování této infrastruktury byla založena v ro-
ce 1993 obchodní firma VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Pro rozvoj infrastruktury na jihu Moravy a v Kraji Vysočina, kde VAS pů-
sobí, byly rozhodující dva rozsáhlé regionální projekty pro zlepšení kvality vo-
dy v povodí řeky Dyje I. a II., dotované z fondu ISPA, jejichž příjemcem byl Svaz
vodovodů a kanalizací měst a obcí s. r. o. Jednalo se o největší regionální pro-
jekty v oblasti čištění odpadních vod. Postupně se ale investovalo z prostředků
Evropské unie i do modernizací úpraven vod, technologií a infrastruktury ve
všech provozovaných regionech.

Dnes naši společnost považuji za stabilizovanou firmu se standardními po-
stupy a se stoprocentní jistotou pro zákazníka, že bude mít zajištěné všechny
služby. Naší výhodou je nepochybně také to, že máme jediného vlastníka, kte-
rým je Svaz VKMO s. r. o. a můžeme tak říci, že jsme ryze českou společností. 

Její budoucnost, ale i budoucnost oboru, vidím v moderních technologiích.
Díky nim budeme mít možnost reagovat na nedostatek vody, budeme umět
modelovat očekávaný vývoj situace v sítích, budeme umět dálkově odečítat vo-
doměry a budeme umět určitě i další věci, o nichž v současné době nemůžeme
ani vědět, ani je znát.

Přesto všechno bude vodárenství dál záležet především na lidech a jejich
lásce k oboru. Já osobně velmi vzpomínám na některé své kolegy, kteří byli
o generaci nebo o dvě starší a měli úžasný vztah k vodě a k vodnímu hospo-
dářství. To mě neustále inspiruje a věřím, že vodárenství, byť se mu mnohdy
vyčítá určitá konzervativnost, zůstane oborem, který budou moci odborníci ne-
ustále rozvíjet a posouvat dál.

Dovolte mi popřát nejen naší společnosti, ale i vám všem, ať naše další bu-
doucnost přináší převážně pozitivní okamžiky.

Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Pětadvacet svíček na svém narozeninovém dortu v těchto dnech
symbolicky sfoukne VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., která
je jednou z největších provozních společností v tuzemsku. Je to určitě
příležitost k ohlédnutí se za těmito roky, ale také celkově k zamyšlení
se nad vývojem nejen společnosti, ale i oboru. A to možná i z toho dů-
vodu, že jsem jedním z pamětníků, který je ve vodárenství zaměstnán
od ukončení vysoké školy.
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