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ENERGIE AG OberösterreichS

Zákaznické centrum

ústøedna
469 669 991 / 603 899 800

dispeèink a nepøetržitá poruchová služba: 

844 114 455

e-mail: vschrudim@vschrudim.cz

Vodárenská spoleènost Chrudim, a.s.
Novomìstská 626
537 28 Chrudim

www.vschrudim.cz

Nejvìtší provozovatel vodárenského majetku v okresu Chrudim

Vybrané údaje o provozovaném majetku>

Vybrané údaje o provozovaném majetku>

ODPADNÍ VODA

PITNÁ VODA

• Poèet zásobovaných obyvatel pitnou vodou 81 740

• Délka vodovodní sítì bez pøípojek v km  823

• Poèet vodovodních pøípojek  22 769

• Poèet ÚV    6

• Poèet vodojemù    62

• Kapacita VDJ v m³   31 296

• Poèet obyvatel napojených na kanalizaci 46 041

• Délka kanalizaèní sítì bez pøípojek v km 168

• Poèet ÈOV    10

• Kapacita ÈOV v m³ za den  29 031

• Poèet kanalizaèních pøípojek  8 231

www.vschrudim.cz

NAŠE VODA
NÁŠ ŽIVOT

místopředseda představenstva 
a ředitel společnosti
Ing. Roman Pešek 
tel.: 603899801, 469669999, 
e-mail: roman.pesek@vschrudim.cz

sekretariát ředitele společnosti
Alena Šulcová
tel.: 603899814, 469669998, 
e-mail: alena.sulcova@vschrudim.cz

výrobně-technický náměstek
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. 
tel.: 603899802, 469669933
e-mail: petr.kavalir@vschrudim.cz

ekonomická náměstkyně
Ing. Jaroslava Hradová
tel.: 603899803, 469669977
e-mail: jaroslava.hradova@vschrudim.cz

obchodní referát – smlouvy 
o odběru pitné vody a odvádění 
odpadních vod
Jana Stará
tel.: 469669976
e-mail: jana.stara@vschrudim.cz

vedoucí vodohospodářského oddělení
Ing. Martin Soudek, Ph.D.
tel.: 603899805, 469669944
e-mail: martin.soudek@vschrudim.cz

vedoucí technického oddělení
Ing. Václav Klobouèník
tel.: 603899808, 469669966
e-mail: vaclav.kloboucnik@vschrudim.cz

středisko dopravy technického oddělení
Petr Vanìèek
tel.: 603899821
e-mail: petr.vanecek@vschrudim.cz

technolog
Ing. Jiøí Novák
tel.: 603899809, 469669932
e-mail: jiri.novak@vschrudim.cz

vedoucí laboratoří
Ing. Dagmar Moravcová
tel.: 603899815, 469626336
e-mail: dagmar.moravcova@vschrudim.cz

vedoucí dispečinku a správce IT
Michal Beran
tel.: 603899806, 469669968
e-mail: michal.beran@vschrudim.cz

vedoucí provozu Chrudim
Miloslav Prokeš
tel.: 603899830, 469669922
e-mail: miloslav.prokes@vschrudim.cz

vedoucí provozu Hlinsko
Milan Petr
tel.: 603899851, 469311302
e-mail: milan.petr@vschrudim.cz

vedoucí provozu Heřmanův Městec
Jiøí Sádovský
tel.: 603899871, 469625877
e-mail: jiri.sadovsky@vschrudim.cz

vedoucí provozu Luže
Jaroslav Tomášek
tel.: 603899860, 469671266
e-mail: jaroslav.tomasek@vschrudim.cz

vedoucí ÚV Monaco a ÚV Hamry
Karel Laštùvka
tel.: 603899867, 469681107, 469311289
e-mail: karel.lastuvka@vschrudim.cz

vedoucí ČOV Chrudim a ČOV Hlinsko
Milan Davídek
tel.: 603899865, 469620508, 469311415
e-mail: milan.davidek@vschrudim.cz
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VS Chrudim zásobuje pitnou vodou pøevážnou èást obcí 
okresu Chrudim a dále šest obcí bezprostøednì sou-
sedících s hranicí okresu, celkem cca 82 tis. obyvatel. 
Vodovodní sítí je voda v roèním množství cca 2.600 tis. 
m³ pøedávána spoleènosti VAK Pardubice.

VS Chrudim zajišťuje odvádìní a èištìní odpadních vod 
od cca 46 tis. obyvatel, provozuje 12 kanalizaèních 
sítí a 10 èistíren odpadních vod, z nichž nejvìtší jsou 
v Hlinsku (projekt. kapacita 62.000 EO) a v Chrudimi 
(projekt. kapacita 50.000 EO).

>

>

 <<

NÁŠ CÍL ...

�����������������������������

������������������������������������

�������������������������

������

: : 

U nás si můžete zvolit řešení problému 
cíleně z našeho rozsáhlého portfolia výkonů.

JEDNOTLIVÝ servis  | rychlé vyøešení 

BASIC servis  | balíèek základních služeb

PLUS servis  | rozšíøené služby vedoucí k zajištìní provozování

FULL servis  | plnohodnotné provozování

SERVISNÍCH  
         BALÍČKŮ

VYBERTE  SI  Z  NAŠICH  

>

{                                          }Máte pøí l iš vysoké ztráty vody, problémy s její kvalitou, 
tìžkosti pøi provozu zaøízení nebo pøí l iš vysoké provozní náklady?

Chybí Vám know how a speciální výbava?

Ing. Roman Pešek – øeditel spoleènosti

Øízení provozu vodovodních a kanalizaèních sítí je roz-
dìleno regionálnì do ètyø provozù: Chrudim, Hlin-
sko, Luže a Heømanùv Mìstec. Vzhledem ke svému vý-
znamu bylo do samostatných støedisek vyèlenìno 
øízení provozu úpraven vody Monaco (Slatiòany) a Hamry 
a èistíren odpadních vod Chrudim a Hlinsko.

www.vschrudim.cz
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Doplňkové činnosti společnosti VS Chrudim tvoří:

 tlakové čištění kanalizace  

 revize kanalizace TV kamerou 

>

>
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Čištění kanalizace
Èištìní kanalizace patøí k základním èinnostem pøi je-
jím provozování. K tomu máme k dispozici speciální 
kanalizaèní techniku, kterou jsme schopni zajistit tyto 
specifikované èinnosti:

• èištìní zanesených stok a revizních šachet
• èištìní dešťových vpustí 
• èištìní domovních jímek 
• èištìní sbìrných nádrží
• èištìní èerpacích stanic odpadních vod 
  (písky, štìrky až do prùmìru 50 mm, 
  do hloubky 10 m)

Kamerový vůz
Kontrola potrubí TV kamerou je nedestruktivní, pøesná 
a rychlá. Umožòuje vyhledání závad a dále zakrytých 
šachet, odboèek, eventuálnì èerných pøípojek, popø. 
jiných nepøístupných prostor. 
Umožòuje úèinnou kontrolu kvality práce dodavatelù 
inženýrských sítí pro investory a provozovatele, pro 
dodavatele naopak možnost prokázat jakost odvede-
ného díla.

Projektujeme výstavbu a rekonstrukce vodovodů a kanalizací 

• Pomùžeme se zajištìním finanèních prostøedkù na dokumentaci
• Zpracujeme veškeré stupnì projektové dokumentace autorizovanou osobou

• Pøed rekonstrukcí zjistíme technický stav stávajícího rozvodu
• V pøípadì zájmu zajistíme podklady pro výbìr zhotovitele nebo pøímo i jeho výbìr

• Pomùžeme pøi zajišťování finanèních prostøedkù na realizaci stavby
• Zajistíme technický dozor stavby, a to i autorizovanou osobou

• Zajistíme odborné provozování Vaší vodárenské infrastruktury k Vaší maximální spokojenosti

> Zajištìní provozu, oprav a údržby vodovodù 
a kanalizací, a to buï formou komplexní služby 
nebo dílèích èinností

Vypracování všech stupòù projektù vodovodních 
a kanalizaèních sítí a objektù a zajištìní 
autorského dozoru autorizovanou osobou

Zajištìní technického dozoru na stavbách 
vodovodních a kanalizaèních sítí a objektù, a to 
i autorizovanou osobou

Zajištìní inženýrské èinnosti a poradenství ve 
vodárenské oblasti

Montáže vodárenských rozvodù a technologií

Odbìry a rozbory pitných a odpadních vod 
akreditovanou laboratoøí

Vytyèování vodárenských sítí

Diagnostika stavu vodovodních sítí pùdním 
mikrofonem, korelátorem EUREKA a sbìraèi 
šumu Phocus

Vyhodnocování prùtokových a tlakových pomìrù 
vodovodních sítí pomocí dataloggerù

Prohlídky potrubí kanalizaèní kamerou IBAK od 
DN 100 do DN 600 (výjimeènì DN 1000)

Èištìní kanalizace vlastním kanalizaèním 
vozidlem Hellmers s recyklací

>

Chrudim

Parchovice

Třemošnice Nasavrky

Hlinsko

Chrast

Luže

Nové Hrady

Proseč

Slatiňany

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Hlavním pøedmìtem podnikání akciové 
spoleènosti VS Chrudim je provozování vodo-
vodù a kanalizací pro veøejnou potøebu. Další 
èinnosti, které spoleènost vykonává jsou úzce 
spojeny s hlavním pøedmìtem podnikání a tento 
doplòují tak, aby rozsah služeb v této oblasti byl 
komplexní. 

WATER MANAGEMENT
IS OUR JOB
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Doplňkové činnosti společnosti VS Chrudim tvoří:
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vodù a kanalizací pro veøejnou potøebu. Další vodù a kanalizací pro veøejnou potøebu. Další vodù a kanalizací pro veøejnou potøebu. Další vodù a kanalizací pro veøejnou potøebu. Další vodù a kanalizací pro veøejnou potøebu. Další vodù a kanalizací pro veøejnou potøebu. Další 
èinnosti, které spoleènost vykonává jsou úzce èinnosti, které spoleènost vykonává jsou úzce èinnosti, které spoleènost vykonává jsou úzce èinnosti, které spoleènost vykonává jsou úzce èinnosti, které spoleènost vykonává jsou úzce 
spojeny s hlavním pøedmìtem podnikání a tento spojeny s hlavním pøedmìtem podnikání a tento spojeny s hlavním pøedmìtem podnikání a tento spojeny s hlavním pøedmìtem podnikání a tento spojeny s hlavním pøedmìtem podnikání a tento 
doplòují tak, aby rozsah služeb v této oblasti byl doplòují tak, aby rozsah služeb v této oblasti byl doplòují tak, aby rozsah služeb v této oblasti byl doplòují tak, aby rozsah služeb v této oblasti byl 
komplexní. 

WATER MANAGEMENT
IS Zajištìní provozu, oprav a údržby vodovodù IS Zajištìní provozu, oprav a údržby vodovodù OUZajištìní provozu, oprav a údržby vodovodù OUZajištìní provozu, oprav a údržby vodovodù OUOU>OU> R Odbìry a rozbory R Odbìry a rozbory JOBOdbìry a rozbory JOBOdbìry a rozbory 


