Pro zajištění dodávek pitné vody děláme už 25 let maximum
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., zásobuje obyvatele Třebíčska a část Znojemska pitnou vodou a
čistí odpadní vody v regionu už 25 let. Jejím jediným akcionářem je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí
s.r.o. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí nebo samostatné obce včetně svazku VODOVODY A
KANALIZACE Třebíč (svazek), který v současné době čítá 124 obcí. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a. s. (VAS), je tedy ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model zaručuje
systematickou údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina peněz ze zisku
společnosti, ale také z nájemného, které VAS vyplácí vlastníkům infrastruktury. VAS plní povinnosti
provozovatele vodovodů a kanalizací a svazky, případně obce, pak povinnosti vlastníka vodovodů a
kanalizací.
Vlastníkům nejde jen o zajištění bezproblémové dodávky a čištění vody, ale také o to, aby její cena byla
pro obyvatele a další odběratele únosná a rostla jen v nezbytně nutné míře. Starostové členských obcí
svazku se například zasloužili o zmírnění závazku zvyšovat cenu vodného a stočného tam, kde byly
poskytnuty evropské dotace. Původní podmínka pro příjemce dotací byla navyšovat cenu o inflaci a
k tomu ještě o 5 procent. Po zásahu, intervenci a zdůvodnění ze strany našich starostů byla podmínka
změněna, a cena se tak navyšuje pouze o inflaci a 2 procenta. Nebýt této iniciativy, růst ceny vody by byl
dramaticky vyšší.
Svazek od svého založení v roce 1993 investoval do vodovodů a kanalizací přibližně 4,5 miliardy Kč. Z toho
1,5 miliardy tvořily vlastní zdroje generované především z nájemného od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a. s., 3 miliardy Kč pak Svazek získal ve formě dotací. Díky tomu bylo v našem regionu
vybudováno nebo zmodernizováno přes 40 čistíren odpadních vod, což výrazně přispělo ke zlepšení kvality
vody ve vodotečích. Systematicky jsme pracovali také na výstavbě a rozšiřování vodovodů, což zajistilo
dostatek pitné vody v oblastech, kde byly dlouhodobé problémy s její kvalitou nebo množstvím.
Provozovatel i vlastník vodovodů a kanalizací myslí rovněž na veřejnost. Od roku 2015 je tak zájemcům
například přístupný vodojem Kostelíček v Třebíči, který láká na vyhlídkovou plošinu a do muzea
vodárenství. Ročně tam zavítá několik tisíc návštěvníků. Třebíčská divize VAS už druhým rokem provozuje
také výdejnu heraltické vody na ulici Vítězslava Nezvala v Třebíči. Tato podzemní voda pochází z oblasti
heraltických lesů a pro nízký obsah dusičnanů a optimální poměr vápníku a hořčíku je vhodná k přípravě
kojenecké stravy. Nezapomínáme ani na naše nejmenší - třebíčští školáci se pravidelně účastní vodárenské
soutěže Kamarádi s vodou. Nabízíme také ukázku funkčního modelu úpravny vody.
Díky výborné spolupráci svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,
a. s., se více než sto tisíc obyvatel může už čtvrt století spolehnout na bezproblémovou dodávku kvalitní
pitné vody a čištění odpadních vod. Délka provozované vodovodní sítě v našem regionu překračuje 1 000
kilometrů a délka kanalizační sítě měří přes 520 kilometrů.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., je vítězem a nositelem Národní ceny za společenskou
odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016. Zároveň byla oceněna třemi hvězdami v rámci mezinárodního
prestižního modelu excelence EFQM (Evropská nadace pro management kvality).
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