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Po celý svůj život byl Josef Ondroušek věrný Tišnovu – zde
se 28. března 1945 narodil, vyrůstal tady, chodil do školy
a v roce 1962 odmaturoval na místním gymnáziu. 

Po ukončení studií absolvoval praxi v průmyslových podni-
cích na Brněnsku. 

V oboru vodovodů a kanalizací začal pracovat v roce 1976,
kdy nastoupil na Okresní vodohospodářskou správu Brno-ven-
kov do útvaru obrany jako samostatný požární technik a násled-
ně do funkce vedoucího ZÚ. Po vzniku Jihomoravských vodo -
vodů a kanalizací v roce 1977 pracoval na jejich odštěpném
závodě Brno-venkov. 

Po složitém procesu změn, reorga-
nizací a transformací zakotvil ve VODÁ-
RENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.,
(VAS). Stále zůstával věrný svému od-
bornému zaměření, ať už byl vedoucím
referentem pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a požární ochranu
(BOZP a PO), či samostatný odborný
pracovník s výkonem řízení referentů
BOZ na odštěpných závodech, nebo ve
funkci specialisty ředitele technické di-
vize VAS pro služby v oblasti BOZP
a PO i pro další podniky vodovodů a ka-
nalizací na Moravě. 

Měl zásluhu na tom, že odborní pra-
covníci pro bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci a požární ochranu kraj-
ských podniků vodovodů a kanalizací
se pravidelně jednou až dvakrát do 
roka scházeli již od počátku osmdesá-
tých let. První setkání zorganizovaly 
Jihomoravské vodovody a kanalizace
a uskutečnilo se v září 1983 ve Znojmě.

Stál také u zrodu časopisu JmVaK a Vodárenských kapek,
vydávaných VAS.

Členům SOVAK ČR i čtenářům časopisu Sovak byl Josef 
Ondroušek znám především jako dlouholetý předseda jedné
z prvních odborných komisí SOVAK ČR – komise BOZP a PO, při
jejímž ustanovení v roce 1992 byl hlavní postavou. 

Sám neustále rozvíjel své odborné znalosti v pravidelných
aktualizačních kurzech pořádaných na krajské nebo celorepu-
blikové úrovni. V letech 1993 až 1995 absolvoval pomaturitní
studium bezpečnosti práce zakončené samostatnou maturitní
zkouškou. V roce 1996 složil další předepsanou zkoušku a zí-
skal oprávnění Odborně způsobilá osoba bezpečnosti práce.
Stejné oprávnění získal i v oblasti požární ochrany.

Osobním příkladem, nasazením a zápalem pro věc dokázal
pro práci v komisi získat aktivní spolupracovníky, zejména z řad
zaměstnanců členů SOVAK ČR. Pro ně i pro ostatní pracovníky
VaK z oblasti BOZP a PO organizoval každoročně vícedenní se-
mináře k aktuálním otázkám jejich oboru, jejichž součástí byly
i odborné výjezdy do zahraničí, takže účastníci měli možnost se
seznámit se zajišťováním bezpečnosti práce a požární ochrany
v sousedních státech. Zajistil také dva odborné zájezdy do Fran-
cie nebo na největší světový veletrh pro oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci A+A v Düsseldorfu, či do muzea bez-
pečnosti práce v Dortmundu. 

„Jeho“ komise vždy patřila mezi nejvýkonnější a nejproduk-
tivnější, s bohatou publikační činností. Členové komise BOZ
a PO zpracovali na dvě desítky odborných monotematických
brožur. Komise (a jmenovitě Josef Ondroušek) má také zásluhu
na natočení tří dílů filmu Těžká práce pro Anděla, které popu-
lární a humornou formou vysvětlují předpisy bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v oboru vodovodů a kanalizací a stále
jsou žádaným doplněním školení bezpečnosti práce. 

Ke konci roku 2010 se Josef Ondroušek, vzhledem k odcho-
du do důchodu, vzdal po osmnácti úspěšných letech funkce

předsedy komise BOZP a PO. Nadále
však publikoval odborné články v časo-
pise Sovak, přednášel na seminářích
a spolupracoval na odborných publika-
cích. Inicioval i řadu setkání zakláda -
jících členů komise nebo vodárenských
seniorů. 

Josef Ondroušek byl za mimořádné
zásluhy v oboru VaK na konferenci Pro-
voz vodovodů a kanalizací v roce 2019
oceněn titulem Osobnost SOVAK ČR. 

Můžeme-li o někom říci, že byl hod-
ným a spravedlivým člověkem, byl to
Pepík Ondroušek. Zvídavý, kamarád-
ský, se smyslem pro humor, obětavý
a činorodý. To všechno jej vystihuje
a charakterizuje. Když něco slíbil, vždy
dodržel slovo. 

Rozsah jeho pracovních i mimopra-
covních aktivit byl ohromující. 

Mimo jiné byl vášnivým turistou
a rád chodil na dálkové pochody. Tuto
zálibu dokázal skloubit i s vodařinou,
a ještě o ní napsal poutavý článek,

v němž vylíčil své putování za plněním tematických turistických
odznaků Ostravský vodovod, Pražské vodárenské věže a 1. tu-
ristická stezka vídeňského vodovodu, v němž poskytl řadu zají-
mavých vodárenských informací o historii i současnosti dané
lokality a jistě tak inspiroval řadu následníků. 

Byl jedním ze zakladatelů kulturního zpravodaje v Tišnově
a působil v jeho redakční radě. Je autorem mnoha článků 
a fotografií v tomto zpravodaji a později i v Tišnovských novi-
nách a dalším tisku. 

V den státního svátku ČR 28.  října 2015 převzal Cenu měs-
ta Tišnova za publikační činnost a dlouholetou práci ve funkci
jednatele ve spolcích tišnovských včelařů a zahrádkářů. 

Podílel se na organizaci a propagaci řady zajímavých akcí
v místním regionu. 

Naposledy jsem se s Pepíkem setkal na valné hromadě 
SOVAK ČR konané 17. června 2020. Stálo mu za to přijet do
Průhonic a osobně si vyslechnout výroční zprávu i aktuální in-
formace o spolku, k jehož činnosti tolik přispěl.  

Vzácný člověk Josef Ondroušek zemřel  dne 11. září 2020
v Tišnově. 

Mgr. Jiří Hruška,
šéfredaktor časopisu Sovak

Ve věku 75 let zemřel 
Josef Ondroušek
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