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M
á první cesta na rande s  fabrikou v  lesích 
je zalitá letním sluncem a  teplem. 
Rozpálený asfalt rychle stravuje vzorky 
na pneumatikách aut obtěžkaných 
prázdninovým vybavením. Narozdíl od 
jarních kamionů, dnes míjím převážně 

naleštěné bydlíky, jasný hit letošního léta. Zamyšleně si v  hlavě 
převaluji, s kým a s čím se ten den potkám. Zatím se to jeví, že tímto 
číslem prosákne klidnější letní období, a kromě pracovních zářezů 
na pažbě se ponoříme i do vzpomínek a společenských událostí. 
Svou bohatou životní zkušeností a  nadhledem překvapí sporý 
pamětník Václav Velek, rekordman v  délce zaměstnaneckého 
poměru. Vzpomínky na jeho začátky v  ZVVZ ve mně vyvolávají 
pokoru. Svým povídáním o fotbalovém přeboru a dárcovství krve 
mile potěší pan Strnad, trenér fotbalového A  mužstva FC ZVVZ 
Milevsko, nedávno odměněný zlatým křížem ČČK. 

Po příjemných rozhovorech se zavrtávám do kroniky dávno 
zašlých časů ČSM. Je cítit starým papírem a  svazácké nadšení 
z  budování nové společnosti mi zajímavě kontrastuje i  doplňuje 
zemité svědectví pana Velka. O  rozvoji továrny ze 60. let se moc 
nedozvíme, o tom ví pan Velek rozhodně víc, ale zato tu lze vyčíst 
nadšení pro společné zájezdy a  organizaci společenského života, 
které bychom dnes asi říkali intenzivní teambuilding. Přemítám nad 
tím, že prostředky a cíle tmelení kolektivu se v různých dobách asi 
zase tak moc neliší: když spolu budou pracovníci vycházet dobře 
lidsky dobře, bude to klapat i pracovně. 

Mé druhé letní pracovní rande lemuje úplný sklonek prázdnin. 
Bydlíků a  stojanů na kola na silnicích ubývá, kamionů přibývá, 
venku je chladno a deštivo, a vzadu za mnou sedí mé děti a řešíme 
nastavení školních rozvrhů a  kroužků. Jedeme si užít rodinný 
den v  továrně. Na parkovišti areálu nás vítá hasičský vůz, lezecká 
stěna, stánek pro děti, skákací hrad a  velký stan s  občerstvením. 
Po dětských atrakcích nás čeká část pro dospělé publikum – 
prohlídka výrobních hal. Každý kousek informace si pečlivě 

ukládám do paměti v  naději, že tam třeba něco uvízne natrvalo 
a budu strojírensky zas o kousek chytřejší. Zvídavé otázky dětí se 
snažíme s pomocí obsluhy u mašin poctivě zodpovědět. U laseru si 
objasníme, proč je tak hlučný, v tryskacím boxu zjistíme, že ocelová 
drť nás asi nezocelí, nýbrž zcela očistí a  připraví k  další úpravě, 
a  u  frézy si vysvětlíme, kam teče chladicí kapalina, a  co se dělá 
s  kovovým odpadem. Soustružníci a  frézaři mě trpělivě opravují, 
že se neříká řezat, ale soustružit či frézovat. Zároveň si ujasňuji, 
v čem tkví zásadní rozdíl mezi těmto dvěma činnostmi. U kovových 
hřídelí jdeme trochu proti proudu – víc nás zaujaly ty v  surovém 
neopracovaném stavu než ty hladké, opracované. Mají tak nějak 
blíž k Zemi. S konstatováním, že u horizontální tříosé souřadnicové 
vyvrtávačky to voní jako vánoční prskavka, vycházíme z haly zpět 
pod širé nebe, které se na nás ošklivě mračí a  nekompromisně 
ukončí naši návštěvu prudkým ubrečeným lijákem. 

Krátce na to ještě stíhám Živitelku a  dva zajímavé rozhovory. 
Venkovní expozice ZVVZ demonstruje návštěvníkům a zájemcům 
vysokou odolnost povrchové úpravy proti dešti, ale protože 
my sami žádný ochranný nátěr nemáme, raději se schováváme 
pod střechu a  s  panem Peckou a  paní Urbanovou probíráme, co 
nového, jak se Živitelka letos povedla, co ZVVZ může zemědělcům 
nabídnout, a co jim na exponáty říkali. 

Odpoledne se virtuálně přenesu do Košic a (příznačně) energický 
pan Frajt mi vysvětlí, jak je to s budoucností slovenské energetiky 
i košické pobočky. Na poslední schůzce posledního dne léta se mi 
z  pana finančního ředitele nepodaří vydolovat žádné supertajné 
info o tom, čí rozpočet se bude škrtat nebo navyšovat. Je to zkušený 
a moudrý muž. 

Nakonec tedy žádné líné léto. Pořád se něco děje a  lidé pilně 
pracují. I o prázdninách. 

-DŠ-
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE

Před koncem loňského roku společnosti ZVVZ-Enven Engineering, 
a.s. a ZVVZ MACHINERY, a.s. uzavřely důležité Smlouvy o dílo se stavební 
společností Metrostav na dodávku komponentů na úpravu stávajících 
elektroodlučovačů na látkové filtry, komponentů na úpravy vstupních 
spalinovodů, kouřových ventilátorů a  dopravy popílku, včetně 
supervize při montáži a  uvádění do provozu. Smlouvy byly uzavřeny 
v rámci projektu na „Vytvoření a instalaci zařízení ke snížení TZL (tuhé 
znečišťující látky) dle BAT“ pro Skupinu ČEZ na elektrárně Tušimice.

V  návaznosti na smluvní a  poměrně krátký harmonogram 
celého projektu, byly ihned po podpisu smlouvy zahájeny práce na 
projektové a konstrukční dokumentaci díla, kterou zpracovávala pro 
látkový filtr a pneudopravu společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. 
a pro kouřový ventilátor společnost ZVVZ MACHINERY, a.s.

Vlastní výroba zařízení probíhala převážně v  ZVVZ MACHINERY, 
a.s., kdy u  látkového filtru EFP-6-8,0-504-D6 se jednalo především 
o komponenty na jeho vstupní a výstupní část, vnitřní přepážky, kanál 
filtru a komory čistého plynu. U pneudopravy byla nejdůležitější výroba 
komorových podavačů PKJ 1 a  u  kouřového ventilátoru APJC 3550 
výroba dvoustupňových rotorů s  regulací výkonu natáčením lopatek 
oběžných kol za chodu, které mají vnější průměr včetně lopatek 3,5 
metru. Z nakupovaných dílů mezi nejdůležitější dodávky u  látkových 
filtrů a  ventilátorů patří především podpěrné koše, filtrační hadice, 
uzavírací klapky do vstupních kouřovodů a  dále elektrické motory, 
hydraulické agregáty, nové diagnostiky ventilátorů a  tkaninové 
kompenzátory.

Jenom pro představu, do levého a pravého filtru na jednom bloku se 
instaluje 6.048 filtračních hadic včetně podpěrných košů o délce 8 metrů.

pokračování na druhé straně...

PRÁCE NA MODERNIZACI 
ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮ 
NA LÁTKOVÉ FILTRY BLOKŮ 
21 A 22 V ELEKTRÁRNĚ 
TUŠIMICE FINIŠUJÍ
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Dvojstupňový rotor APJC 3550 – vyvážení rotoru na dílně



DODÁVKA VENTILÁTORU APH 4500 PRO 
AUTOMOBILKU PORSCHE - STUTTGART

Konkrétním příkladem, kdy zákazník očekává kompletní 
realizaci, je dodávka ventilátoru APH 4500 pro renomovanou 
německou automobilku Porsche – R&D Center Weissach.  

ZVVZ MACHINERY, a.s. uzavřela v říjnu 2018 Smlouvu o dodávce 
na „klíč“ komplexního systému včetně řízení axiálního přetlakového 
ventilátoru typu APH o průměru oběžného kola 4,5 m do nového 
klimatického aerodynamického tunelu. Zakázka na „klíč“ znamená, 
že součástí dodávky je i  řízení rychlosti otáčení oběžného 
kola pomocí frekvenčního měniče a  kompletní monitorování 
a  vyhodnocování provozního stavu sofistikovanou diagnostikou. 
Oproti aerodynamickým tunelům již realizovaným pro jiné 
automobilky zde ZVVZ dodalo i vysokonapěťový transformátor pro 
napájení celého systému ventilátoru, čímž rozšířilo svoje know-how. 

Jak zmíněno, na podzim roku 2018 započala mravenčí práce na 
technických a  výrobních procesech. Během roku 2019 proběhla 
výroba a  nákup komponent.  Zástupci firmy Porsche se v únoru 
2020 přesvědčili o  kompletnosti plnění zakázky, kdy si prohlédli 
ke své spokojenosti sestavený ventilátor v našich výrobních 
prostorech. Poté začala příprava expedice a  montáže, která 
byla však odložena právě nastoupenou celosvětovou pandemií 
koronaviru. Mechanická montáž ventilátoru v areálu Porsche 
nakonec proběhla koncem léta 2020. Na ni měla navázat elektro 
instalace Frekvenčního měniče s transformátorem a jejich kabelové 
propojení, s následným uvedením do provozu dílčích systémů 
a se závěrečným komplexním odzkoušením spolu s ventilátorem. 
Ale do plánů opět zasáhl koronavirus a elektro instalace začala na 
konci ledna 2021. I přes veškeré komplikace s cestováním v prvních 
měsících roku 2021, se tato instalace úspěšně realizovala a ventilátor 
byl k plné spokojenosti zákazníka uveden do provozu v polovině 
dubna. V další fázi proběhla zátěžová zkouška ventilátoru v podobě 
několikahodinového běhu na plný výkon s následným zaškolením 
obsluhy a  předání dokumentace. Pro představu výkon hlavního 

motoru je 2300kW a hmotnost ventilátoru je téměř 40 t. 
Závěrem roku 2020 u  nás firma Porsche objednala menší 

obdobný ventilátor APH 1800, který má sloužit k klimatické 
zkoušky vozidel v  rozsahu od -40°C do 55°C. Tento ventilátor je 
umístěn pod druhou, menší klimatickou komorou a  potrubními 
díly je na ní napojen. Toto potrubí firma Porsche také objednala 
u  ZVVZ. Potrubí bylo dodáno koncem srpna a  nyní probíhají 
montážní práce na instalaci potrubí spolu s ventilátorem. Tak jako 
v případě velkého ventilátoru kdy ZVVZ rozšířilo svoje „know how“ 
o dodání vysokonapěťového transformátoru, tak i zde pokročilo ve 
vývoji a dodalo přesnou dýzu pro usměrnění proudu vzduchu na 
karoserii měřeného vozidla. Během října 2021 proběhne uvedení 
do provozu druhého ventilátoru s následným zaškolením obsluhy.

Jiří Hadáček, projektový manažer
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Látkový filtr bloku 21- montáž střechy

Ventilátor APJC 3550, blok 22 – montáž lopatek

Sestava ventilátoru spolu s chladícím
okruhem hlavního motoru ventilátoru

Detail ventilátoru APH 1800 Ventilátor APH 1800

Odstávky jednotlivých bloků byly zahájeny přesně dle 
harmonogramu. Blok 21 – 11.04.2021; Blok 22 – 07.05.2021

Po výrobě prvních větších dílů byla zahájena expedice vyrobeného 
zařízení ze ZVVZ Milevsko do elektrárny Tušimice v dubnu letošního 
roku. Celkový počet kamionů, který muselo naše oddělení expedice 
naložit a  odbavit, se blížil stovce, přesně to bylo 96 kamionů. 
V  současné době máme úspěšně splněny zásadní realizační 
milníky tohoto projektu, a  to dodávky komponent látkových filtrů 
a kouřových ventilátorů pro bloky 21 a 22. 

Vzhledem ke skutečnosti, že na začátku září končila odstávka na 
bloku 21 a o tři týdny později odstávka i na bloku 22, finišovaly na 
přelomu srpna a  září na elektrárně v  Tušimicích montážní práce 
a  práce spojené s  uváděním zařízení do provozu. Na bloku 21 
probíhaly koncem srpna individuální zkoušky zařízení pod dohledem 
našich servisních techniků p. Faraguly a p. Votruby. Na bloku 22 potom 
pod odborným vedením našich supervizorů p. Ferencze, p. Janečka 
a p. Votruby dokončila společnost Metrostav montáž zařízení.

Jak říká manažer projektu, Ing. Jiří Alexa: „Teď se ukáží plody velké 
pracovitosti a  spolupráce celého týmu ZVVZ GROUP na projektu, 
kdy se každý jednotlivý pracovník napříč Výrobou, Engineeringem, 
Montážemi a  Servisem podílel nebo podílí na tom, aby se nám 
zařízení podařilo úspěšně uvést do provozu a celá první etapa byla 
předběžně předána zákazníkovi. Věřím, že budeme úspěšní a  již 
nyní se pomalu můžeme připravovat na realizaci druhé etapy, která 
bude zahájena odstávkami bloků 23 a 24 na jaře příštího roku.“

Ing. Jiří Alexa,
projektový manažer



“Co znamená post finančního ředitele ZVVZ? Jak moc je klíčová 
pro strategii celé firmy?

Mám zodpovědnost za finance, controlling a IT. Moje rozhodnutí tedy 
zasahují do strategie napříč celým holdingem, protože ekonomika se 
promítá do všech činností firmy. V rámci top managementu je tato pozice 
jednou z komponent při každodenním rozhodování o všem, co se bude 
dít, ale konečná strategie je vždy společným rozhodnutím celého vedení.

Ovlivňujete plány ostatních ředitelů tak, že jim přizpůsobíte 
rozpočet, aby je mohli realizovat? Nebo se spíše musí 
přizpůsobit jejich plány navrhnutému rozpočtu?

Funguje to tak, i  tak. Záleží na prioritách a  firemní strategii. Máme 
finanční plán, kde každý vidí, co je naplánováno a  za kolik. Ten se 
komunikuje a  musí se vše odsouhlasit v  rámci celého vedení. Každý si 
tam musí obhájit svá čísla, mít podklady pro svá rozhodnutí a požadavky, 
a my za finance do toho vkládáme ekonomickou část, alokujeme podle 
toho finanční prostředky a  hlídáme, aby to bylo splnitelné. V  průběhu 
roku se vše kontroluje, a  pokud se očekávání neplní, musíme najít 
opatření, abychom situaci napravili.

Máte úspěšnou kariéru s  bohatými pracovními zkušenostmi 
z prestižních a velkých společností. V čem se práce pro ZVVZ 
GROUP liší od vašich předchozích pracovních výzev?

Náplň mé práce je v podstatě stále stejná a mé předchozí zkušenosti 
syntetizuje. V  Siemensu jsem měl poprvé možnost získat koncernový 
pohled na finanční řízení společnosti, když jsem dělal ekonoma 
v  principu čtyř očí, kdy dvě oči jsou manažerské a  dvě obchodní. Ve 
společnosti Meiller Slaný jsem na počátku nastavoval controlling 
a  začlenění do holdingu a  během následujících 13 let řídil společnost 
jako jeden ze dvou jednatelů. V  ČD Cargo jsem strávil 5 let na postu 
finančního ředitele. Ve všech případech jsem měl na starosti celou 
ekonomiku a  administrativu. V  náplni se to tedy tolik neliší. Rozdíl je 
v  tom, že v  ZVVZ je potřeba přistoupit k  hlubším změnám, než jak 
tomu bylo u předchozích společností. V tom je výzva větší a zajímavější, 
a znamená to těžší rozhodování, více komunikace, trpělivosti a důvěry, 
než se dostaví výsledky.

Je ten aspekt vyšší obtížnosti to, co vás motivovalo k  přijetí 
současného postu?

Ano, ta výzva složitosti mne lákala. ZVVZ běží v  restrukturalizačním 
módu už delší dobu a věříme, že jsme ve fázi, kdy se podaří implementovat 
zásadní změny natolik, aby se už stabilizovala, a to s novým informačním 
systémem a optimalizovanými procesy odpovídajícími 21.století.

Bude to náročné, občas budeme volit kompromisy, ale především
pokračování na straně 8...

MÁTE-LI SE NĚKAM 
POSUNOUT, MUSÍTE 
BÝT POZITIVNÍ 
A OTEVŘENÍ ZMĚNÁM
Ing. Martin Šimek je od března 
2021 finančním ředitelem ZVVZ 
GROUP. Správci financí mívají 
obecně pověst “zlých mužů”, přes 
které ledasco neprojde a kvůli 
kterým se musí na všem šetřit. 
Ale pan Šimek na mne jako zlý 
správce pokladu nepůsobí. Slyším 
mluvit člověka, který je svou 
prací velmi zaujatý, vnímá ale 
i každodenní chod továrny, její 
silné a slabé stránky, je si vědom, 
v jaké fázi se holding nachází 
a jak důležité do budoucna 
bude, aby jeho část rozhodnutí 
a odpovědnosti fungovala 
v synergii s prací ostatních.

6 PŘEDSTAVUJEME

„V ZVVZ JE POTŘEBA 
PŘISTOUPIT K HLUBŠÍM 
ZMĚNÁM, NEŽ JAK TOMU BYLO 
U PŘEDCHOZÍCH SPOLEČNOSTÍ. 
V TOM JE VÝZVA VĚTŠÍ 
A ZAJÍMAVĚJŠÍ, A ZNAMENÁ 
TO TĚŽŠÍ ROZHODOVÁNÍ, VÍCE 
KOMUNIKACE, TRPĚLIVOSTI 
A DŮVĚRY, NEŽ SE DOSTAVÍ 
VÝSLEDKY.“
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„
“

OBČAS CHODÍM DO VÝROBNÍCH 
HAL, KTERÉ MAJÍ PRO MNE SVÉ 

KOUZLO. A MRZÍ MNE, ŽE VÝROBA 
ZATÍM STÁLE JEŠTĚ NENÍ VYUŽITÁ 

NA PLNÝ POTENCIÁL, KDYŽ VÍM, 
ŽE BY TO MOHLO BĚŽET MNOHEM 

EFEKTIVNĚJI.

musíme získat podporu našich zaměstnanců. V top managementu 
jsou profesionální manažeři, kteří si nemohou dovolit svou práci 
odbýt a všichni chceme udělat maximum pro to, abychom uspěli, 
a  měli z  našeho ZVVZ parádní, konkurenceschopnou a  moderní 
firmu. Všichni se o to snažíme a z tohoto úhlu pohledu je pro mne 
náš současný tým skvělý. Chápu ale, že ve společnosti ZVVZ už 
proběhly za předchozích vedení i změny, které nebyly úspěšné, a že 
bude nějaký čas trvat, než se podaří všechny přesvědčit, že naše 
úsilí ovoce přinese.

Občas chodím do výrobních hal, které mají pro mne své kouzlo. 
A  mrzí mne, že výroba zatím stále ještě není využitá na plný 
potenciál, když vím, že by to mohlo běžet mnohem efektivněji. 
Přál bych si, aby se nám to podařilo co nejdříve a toto přání mne 
motivuje.

Jak se změnil váš přístup k práci proti vašim začátkům? 
Vyvíjí se nějak? Jste moudřejší?

Zkušenosti ze všech zásadních projektů jsou důležité. Vím, jak 
nám fungovala komunikace, a  v  čem jsme se poučili. Dle mého 
je to právě komunikace, co je v rámci týmu zcela zásadní. Další je 
práce s kapacitami, kterých je většinou nedostatek. Jsou to i postoje 
jednotlivců v  týmu, priority. Výsledky našich rozhodnutí budou 
záležet i na nastavení všech kolegů, jak budou pružní a ke změnám 
přistoupí. A  ze zkušenosti z  minulých projektů vím, že je na nás, 
abychom je přesvědčili o smysluplnosti našeho počínání.

Které rozpočty budete navyšovat nebo seškrtávat?
Finanční plán pro příští rok zatím ještě není hotový, tak to až 

v příštím čísle. Na podzim chceme připravit plán na příští tři roky 
včetně výhledu na 2030.

Máte nějaké motto, které v práci často uplatňujete?
Možná své kolegy trochu zlobím tím, že jim často opakuji, že je 

využívat možnosti 21. století, nestát na místě, hledat nové cesty, 
nové technologie. A to i když ta nová technologie není třeba úplně 
dokonalá, ale její přínos je přesto jednoznačný. Máte-li se posunout, 
je třeba být otevřený změnám.

Nejen prací jest člověk živ. Co váš volný čas a rodina?
Volného času moc nemám, věnuji ho hlavně rodině a  dětem, 

kterým je 6 a 10 let. Relaxuji u sportu, chodím běhat, jezdím na kole, 
lyžuji, hraji golf. Baví mne cestování, rád se potápím.

Nejexotičtější potápěčský zážitek?
Asi šnorchlování s  velrybími žraloky v  Mosambiku. Byla to 

potápěčská výprava, při které jsme s  profesionálním fotografem 
sledovali a  fotili keporkaky, a  přitom se nám tam jednou objevili 
u člunu velrybí žraloci. Bylo to úžasné.

 
Děkuji a přeji vám v ZVVZ hodně štěstí i úspěchů.

-DŠ-
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Pan Václav Velek (*1944) pracuje v  milevském závodě od 
r. 1962 na pozici montéra a soustružníka, a příští rok dosáhne 
šedesátileté kariéry, kterou téměř napůl rozděluje Sametová 
revoluce. Pamatuje měnovou reformu, dřevěné boudy na 
místě současných budov, zahájení stavby elektráren Tušimice 
či Vojany, i  překotnou porevoluční privatizaci. Prožil v  ZVVZ 
pestrý pracovní život a zatím se do úplného důchodu stále ještě 
nechystá.

Začněme od začátku. Jak jste se k práci v ZVVZ dostal?
Nebylo to úplně jednoduché. Tady jsem nebyl do učení přijat 
a  různými kličkami jsem se nakonec vyučil jako univerzální 
soustružník ve Škodovce v Plzni. V 50. letech se to ale jmenovalo 
Leninovy závody a  název Škoda se ani nesměl vyslovit. Člověk 
za to mohl dostat i pár facek. Do milevské fabriky jsem nastoupil 
v  roce 1962 na úsek Montáže, protože pozice soustružníka tehdy 
nebyla volná, a pracoval jsem 3 měsíce na elektrárně Tušimice. Pak 
teprve jsem se dostal do dílny, kde se uvolnilo místo a mohl jsem 
k  soustruhu, kde jsem vydržel až do 
vojny. Po ní už jsem v  ZVVZ zůstal. 
Pracoval jsem asi půl roku s pojízdnou 
dílnou a byl jsem poslán do Košic na 
elektrárnu Vojany, abych se otrkal. 
Pak jsem dlouho jezdil a dělal, co bylo 
potřeba. Obsluhoval jsem dvě frézy 
a dva soustruhy.  

Jste pamětník – jak to v roce 1962 
v místním podniku vypadalo?
Při mém nástupu už existovala 
výrobní hala, ale za kolejemi ještě 
stály dřevěné boudy, kde bylo 
zásobování, sklady a dílna. Doba byla 
v tomhle hodně jiná. V pile byla třeba 
zamrzlá voda, tak jsme si na noční 
šichty pořídili naftová kamna, ale 
pořádně to nešlo regulovat, tak jsem 
taky jednou přišel a všude na podlaze 
kolem kamen hořelo, jindy se to zase ucpávalo a netopilo to. Ani 
nebyla žádná šatna nebo možnost se pořádně umýt. V zimě jsme si 
navlékali montérky přes normální oblečení a myli jsme se ve dvou 
plechových vaničkách, do kterých někdo 30 minut před koncem 
šichty vždycky hodil kus žhavého železa, aby se ohřála voda. Jídelna 
ještě také byla dřevěná. Tehdy to takhle bylo normální, ve Škodovce 
třeba ani obědy nikdo neřešil, to nikoho nezajímalo, lidi si nosili 
svačiny.  

Co se v závodě tehdy vyrábělo a montovalo? 
Většinou to byly ventilátory a  filtry do elektráren, cementáren 
a kotelen. Kromě toho se dělalo všelicos, co bylo potřeba, ale hlavně 

ta energetika (Pozn. red. v 60.letech se postavily elektrárny Tušimice, 
Prunéřov, Mělník I., Ledvice,v 70. letech k nim přibývaly jejich další 
bloky, a zprovoznily se Počerady, Dětmarovice, Chvaletice). Ale ty 
technologie se mění, takže teď to není to samé jako tehdy. Dnes 
ještě občas ručně na starém soustruhu vyrábím něco, kvůli čemu se 
nevyplatí programovat nové stroje. 

Na které období vzpomínáte nejraději? 
No nejlepší bylo mládí, to byl člověk ještě naživu, to je jasné. 
Montéři tehdy neměli nějaké veliké peníze, ale nechalo se z  toho 
vyžít. Pomocí družstevní výstavby svépomocí jsme si tehdy taky 
postavili vlastní bydlení. Ve 2. polovině 60.let byla postavena 
budova montáží, závodní jídelna, pracovní podmínky dělníků se 
celkově výrazně zlepšily. 

Chápu, že to nejde v  pár větách dobře popsat, ale když 
bychom se pokusili o pocitové srovnání těch dvou období 
před a po Sametové revoluci z pozice dělníka – jak se vám 

to jeví? Ovlivňovala politika 
nějak vaši práci? 
No, když pracujete na pozici dělníka, 
tak ani ne. Tam buď sekáte latinu 
a  pracujete, a  všechno je v  pořádku, 
nebo neděláte, a  pak je malér. Já si 
z  50.let například pamatuji třeba 
měnovou reformu, kdy se všude 
válely bezcenné peníze, protože 
lidem ani nestálo za to jít s  nimi do 
bankovních ústavu, když kurz na 
osobu byl 301 ku 5. To byl průšvih. 
Ale čistě z pracovního hlediska bych 
neřekl, že jedno období by bylo lepší 
nebo horší. Před revolucí byl možná 
z mého úhlu pohledu větší pořádek, 
všechno nějak více nalajnované. 90. 
léta pak byla dost divoká, hodně 
změn, každý začal pracovat na 
sebe a  chtěl dokázat velké věci, ale 

výsledkem byl občas nefunkční “hurá systém”. Celkově si ale myslím, 
že v každé době jsou lidi, kteří svou prací žijí a dělají ji dobře a tiše, 
a pak lidi, kteří se vezou, a ti bývají nejvíce slyšet. Tehdy i teď byli lidi, 
kteří byli schopní a udělali pro fabriku hodně. Já osobně v tom tedy 
zas tak velký rozdíl nevidím. 

Těšíte se do důchodu?
Uteklo to jako voda. Když mi někdo říká že se těší do důchodu, tak 
mu říkám: „A co v důchodu? To je akorát na stáří.“ Já jsem se v životě 
do důchodu netěšil. Pan vedoucí vždycky přišel, a říká: „Ještě rok.“ 
Pak zase ještě rok, ještě rok, a takhle jsem tu už 15 let přes.

-DŠ- 

VÁCLAV VELEK O 59 LETECH PRÁCE V ZVVZ: 
„BUĎ PRACUJETE, JAK MÁTE, NEBO NE, 
A PAK MÁTE MALÉR. DĚJINY NA TUTO 
JEDNODUCHOU ROVNICI NEMAJÍ VLIV.“

„VYUČIL JSEM SE VE 
ŠKODOVCE, V 50. LETECH SE 
TO ALE JMENOVALO LENINOVY 
ZÁVODY A NÁZEV ŠKODA
SE ANI NESMĚL VYSLOVIT.
ČLOVĚK ZA TO MOHL
DOSTAT I PÁR FACEK.“
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“
Pan Strnad má v ZVVZ odpracováno už 
30 let a zastává pozici výstupní kontroly 
v oddělení Řízení systémů. Mimo to se 
čerstvě stal vlastníkem Zlatého kříže 
ČČK 3. třídy za absolvování 80 odběrů 
krve. Bez nároku na odměnu pomáhá 
zachránit zdraví pacientů darováním 
své vzácně univerzální krevní 
skupiny 0-. Kromě toho hrál aktivně 
fotbal za jihočeské kluby, a nyní už 
pět let trénuje A mužstvo fotbalového 
klubu FC Milevsko. Fandí Realu Madrid 
a přes fotbal rád pomáhá v motivaci 
k pohybu malým dětem i mládeži.

Nejdou tyhle dvě aktivity tak trochu proti sobě? Darování 
krve a hraní fotbalu? 
Ano, je pravda, že když jsem aktivně hrával, tak jsem musel některé 
tréninky bezprostředně po odběru vynechat. Člověk se pár dní cítí 
unavenější, protože úplné obnovení odebraného množství krve 
může trvat až dva týdny. 

Čerstvě máte Zlatý kříž Českého červeného kříže 3. třídy. 
Co bylo impulzem k prvnímu odběru? 
Já ani nevím. Ze začátku to byla spíše zvědavost, a časem mi přišlo, 
že to je to nejmenší, co můžu pro ostatní udělat, tak jsem u toho 
zůstal.
 
Chodil jste darovat krev celou dobu pandemie, kdy jí byl 
nedostatek? 
Ano, chodím celou dobu pravidelně každé 3-4 měsíce, jako jiné roky. 
Covid se mi naštěstí vyhnul a teď už jsem naočkovaný. Mám skupinu 
0 negativní, takže jsem tzv. univerzální dárce krve, protože svou 
krev mohu bezpečně darovat komukoliv s  jinou krevní skupinou, 
ale zároveň jsem ke své smůle zcela neuniverzální příjemce, protože 
sám nemohu dostat jinou skupinu než jen tu svou. Někdy mi tak 
volají z nemocnice i o 14 dní dříve, než bych měl správně termín, 
protože potřebují moji skupinu pro příjemce 0-.

Tak to je důležitá zpráva pro vaše kolegy – kdyby něco, na 
vaši žílu se může připojit kdokoliv.
Ano. 

Už jste někdy vy nebo váš známý transfúzi potřeboval? 
Znáte osobně nějaké příjemce své krve?
Já sám osobně naštěstí ne, ale můj kamarád měl nehodu na kole 

a ten transfúzi dostal. Já přímo nevím, komu přesně moje krev jde, 
to se u krve neřeší. Písecká nemocnice navíc distribuuje odebrané 
konzervy i do dalších zařízení po republice. 

Jaké jsou podmínky pro darování krve, když s tím někdo 
chce začít? 
Člověk by měl být zdravý a mít dobrý krevní obraz, nemělo by mu 
chybět železo a podobně.

Zmínil jste, že jste ihned po odběrech nemohl kvůli únavě 
absolvovat tréninky – kde a pro koho jste hrával? 
Hrával jsem divizi tady v  Milevsku, několik let v  Rakousku, prošel 
jsem i Táborem a Pískem, a před několika lety se vrátil do Milevského 
klubu jako trenér. Udělal jsem si trenérskou licenci, abych měl 
odpovídající kvalifikaci, a od té doby trénuji. 

Koho všeho trénujete? 
Trénuji všechny věkové kategorie: malé caparty od školky, kde 
spíše blbneme a  hrajeme si, místní milevské přípravky i  dospělé 
A  mužstvo v  jihočeském krajském přeboru. Jsem hrdý na to, že 
někteří naši hráči hrají i vyšší a nejvyšší soutěže, jejich odchodu do 
vyšší ligy nebráníme a jsme rádi, že tuto možnost mají.

Pro ty, kteří neznají pyramidu soutěží FAČR – jak vypadá 
krajský přebor? 
To je 5. nejvyšší liga v zemi, kde soutěžíme o prvenství s dalšími 16 
týmy. Vítěz kraje postoupí do divize, odtud do zemské ligy, následně 

Eugen Frajt je vedoucím slovenské pobočky ZVVZ. Vystudoval 
tepelná jádrová energetická zařízení na STU v  Bratislavě 
a  ve svém oboru, propojujícím strojírenství a  energetiku, se 
napříč různými posty a  firmami pohybuje již od roku 1987. Za 
svých 30 let praxe zblízka poznal dost slovenských elektráren 
i  strojírenských firem, přičemž za srdcovku označuje uhelnou 
elektrárnu Nováky. Pro ZVVZ pracuje od ledna 2021 a se svými 
kolegy se snaží dále zvýšit podíl ZVVZ na slovenském trhu.  

 
Jak vaše pobočka funguje a na čem zrovna pracujete?
V  pobočce jsme čtyři, tři pánové a  kolegyně. Sídlíme v  Košicích. 
Kolegyně v  Bratislavě patří pod milevskou centrálu a  my jí 
poskytujeme podporu, když je třeba. Kolega p. Nagy je vedoucí 
montážního střediska a za podpory p. Hajduka zajišťuje s pomocí 
mateřského závodu chod servisní části v U. S. Steel. Moje kolegyně 
p. Árvayová zajišťuje ekonomickou agendu naší pobočky 
a vypracovává nabídky na menší zakázky.

Kdo jsou vaši významní zákazníci a důležité zakázky?
Největším zákazníkem je U.S. Steel Košice, kde máme servisní smlouvy 
na servis filtrů a souvisejících zařízení na železárny U.S. Steelu. Dále

provádíme servis všech již dříve ZVVZ dodaných zařízení po celém 
Slovensku, a  významným zákazníkem je také Slovnaft Bratislava 
ze skupiny MOL, kde máme již delší dobu filtr. Nyní provádíme 
jeho revizi a  opravu, aby plnil funkci elektro odlučovače pro celý 
energetický zdroj Slovnaftu. Pak také Bukóza Holding ve Vranove, 
kde jsme byli požádáni o  zlepšení vlastností odlučování pevných 
částic – tam se zrovna provádí návrh projektu. Kromě těchto velkých 
máme i desítky menších zákazníků, kterým dodáváme náhradní díly. 
Všechny zakázky se týkají zařízení souvisejících s technologiemi na 
čištění vzduchu, včetně dopravy odchyceného popílku, který se buď 
vrací do spalovacího procesu, k dalšímu využití nebo na skládku.

Za svou kariéru jste prošel několika společnostmi, 
ale vždy jste se pohyboval na pomezí energetiky 
a strojírenství – pomáhá vám vaše rozsáhlá síť kontaktů 
získávat nové zakázky?
Mám za sebou 30 let praxe v  energetice a  také práci v  brněnské 
strojírenské firmě na výrobu kotlů Alstom a  v  další slovenské 
strojírenské firmě, kde jsme vyráběli různé strojírenské výrobky  
pro energetická díla. Vloni jsme se i  díky tomu navzájem oslovili 
s  kolegy, se kterými se po 30 letech v  energetice všichni známe,

pokračování na druhé straně...

“ POBOČKA ZVVZ V KOŠICÍCH NA 
TRHU POSILUJE A PŘIPRAVUJE 
SE NA ZELENĚJŠÍ BUDOUCNOST

MIROSLAV STRNAD
FOTBALISTA SE ZLATÝM KŘÍŽEM ČČK

do celostátní 2. a 1. ligy. Opačným směrem můžete naopak sestoupit 
do tříd a nejníže je úroveň okresních přeborů. I když s námi občas 
hrají hráči z vyšších soutěží, standardně působí v krajském přeboru 
amatérští hráči, kteří dělají fotbal ve svém volném čase prakticky 
zdarma.  Ačkoliv finančně není situace klubu ideální, máme velmi 
dobré fotbalové zázemí.

A jak se milevskému A týmu v krajském přeboru daří? 
 Vloni jsme měli našlápnuto k tomu se umístit velmi vysoko, ale kvůli 
pandemii se bohužel přebor nedohrál. V  letošní sezoně máme za 
sebou už několik vítězných zápasů. Uvidíme, jak to pošlape dál. Nyní 
se nám daří mít v A týmu mladé hráče odchované přímo v našem 

klubu, pokud nám takto omlazený tým vydrží, má v horizontu dvou 
let velmi dobrý potenciál. 

Máte nějaké oblíbené světové či české kluby nebo hráče? 
Já nemám vyloženě oblíbené jednotlivce, spíše mne nadchne dobrá 
hra celého mužstva. Někdy si pak člověk přeje, aby to neskončilo 
a byl ještě 3. poločas.  Ze světových klubů mám rád Real Madrid, 
z českých Spartu. Z českých hráčů se mi líbí Hložek nebo záložník 
Sadílek, ale obecně mne více těší dobrý dojem z výkonu celku. 

-DŠ-
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Po roční pauze jsme prezentovali své produkty pro 
zemědělský průmysl na populárním a  prestižním veletrhu 
Země živitelka. Letošek přinesl jednu novinku – poprvé jsme 
si vyzkoušeli venkovní expozici pod širým nebem a  byla to 
zajímavá zkušenost. Nepříznivé deštivé počasí vyvážila vyšší 
návštěvnost. Mohli jsme tak představit naše produkty a služby 
širšímu okruhu návštěvníků než v minulých letech. 

Co jsme prezentovali? 
Expozici jsme v  návaznosti na loňský projekt i  pro tento rok 
uspořádali ve spolupráci s  Tatrou, zastoupenou svým dealerem 
SCV Vysočina, která dodala podvozek pro výměnné nástavby na 
přepravu sypkých hmot nebo digestátu a kejdy. Pro zemědělce se 
jedná o velmi praktické a oblíbené řešení, které umožňuje efektivní 
vytížení nákladního vozu pro převoz různých typů nákladu. 
Konkrétně jsme vystavovali AGRO nástavby určené pro přepravu 
sypkých komodit a tekutých odpadů.  

Co chtějí klienti? 
Největší zájem byl o  přepravníky sloužící farmářům k  obsluze 
bioplynek. Vystavené exponáty i  návštěvníci nám v  letošním 
deštivém závěru léta sice občas zmokli, ale zase jsme měli výhodu, 
že k  nám přišli i  zákazníci, kteří by do specializovaného pavilonu 
nezavítali. Potvrdil se trend posledních let, že provozovatelé 
preferují vyšší kvalitu a  českou značku s  dostupným servisem 
a  s  možností úprav na míru a  komunikace v  češtině. Získali jsme 

tedy cennou zpětnou vazbu pro směřování do dalších let – důraz 
na co nejvyšší kvalitu a spolehlivý servis. 

Jak to dopadlo a kam putovaly přepravníky dále? 
Hned po skončení Země Živitelky jsme celou expozici přesunuli 
do Brna, kde bude představena na výstavě Animaltech. Konkrétní 
výstupy nám dovolují celou akci hodnotit jako úspěšnou. 
Z  obchodního hlediska nám několik klientů potvrdilo zařazení 
nákupu nových přepravníků do investic na příští rok a ti další s námi 
výhledově počítají. Z  hlediska budování a  posilování značky jsme 
ocenili, že jsme se mohli představit širšímu publiku a  také ukázat 
konečný výrobek i našim zaměstnancům a jejich rodinám, kteří nás 
tu navštívili. Je to pro nás všechny motivující. Během roku máme na 
dílnách časté diskuze o tom, jak věci udělat co nejlépe a nejkvalitněji, 
a je uspokojivé vidět, že společný produkt tohoto úsilí funguje, a že 
to má smysl. Pro příští roky bychom proto byli rádi, kdyby do našeho 
stánku zavítalo co nejvíce zákazníků, ale i více kolegů.

Josef Pecka a Jana Urbanová, obchod Přepravníky

AGRO NÁSTAVBY ZAUJALY NÁVŠTĚVNÍKY 
ZVVZ STÁNKU NA ZEMI ŽIVITELCE 

Když to chceme prodat,
musí to být vidět.

a  nyní se snažím všechny tyto zkušenosti zúročit při získávání 
a realizaci nových zakázek pro ZVVZ.

Jak funguje vaše spolupráce s milevskou centrálou?
Montážní kapacity si zajišťujeme v  okolí U.S. Steelu, abychom 
byli schopni kdykoliv nastoupit. Z mateřského závodu využíváme 
specialisty na revize a technickou podporu. Do mateřského závodu 
zadáváme výrobu náhradních dílů, ale zakázky si sháníme sami 
všude na Slovensku.  Já jsem osobně v pobočce teprve od ledna, 
tak je pro mne trochu brzy hodnotit, jak moc budeme letos úspěšní, 
ale můžu říci, že máme za první pololetí 50 % úspěšnost v získávání 
zakázek, a že pozoruji jejich nárůst.

Před nástupem do své pobočky jste strávil 5 měsíců 
v milevské centrále. Proč? Jaký to na vás udělalo dojem?
To nebylo o dojmech. Byl jsem osloven, abych se podíval zvenku 
na nastavení vnitřního fungování jednotlivých společností 
v  rámci ZVVZ GROUP. Snažili jsme se ve spolupráci s  technickým 
ředitelem ZVVZ MACHINERY, a.s. a  technickým ředitelem ZVVZ-
Enven Engineering, a.s. najít místa, kde mohou tyto dvě jednotky 
optimálně spolupracovat tak, aby se k  realizaci obchodních 
případů co nejméně využívala třetí strana mimo ZVVZ GROUP. Já 
jsem poskytoval konzultační služby v oblasti technické organizační 
a ekonomické. Některá námi navržená řešení se již zavedla částečně 
nebo úplně do praxe.

V čem vidíte hlavní smysl své práce?
Mne moje práce baví, jinak bych ji nedělal. Mám radost, když je 
zakázka hotová. A zakázka je hotová, až když ji klient zaplatí. Pokud 

tedy vše proběhne úspěšně, a peníze přijdou na účet, mám dobrý 
pocit z dobře odvedené práce.

To je pragmatický přístup. Myšlenka čistšího ovzduší vás 
tolik nemotivuje? 
Ale čistý vzduch je samozřejmě důležitý, to je jasné. 

Když jsme u  toho, co říkáte na současný velký tlak na 
snižování uhelných emisí a zavírání uhelných elektráren?
Plány EU mi přijdou smělé. Na Slovensku jsme sice těsně před 
dokončením 3. a 4. bloku v Mochovcích, které zdvojnásobí kapacitu 
elektrárny na víc jak 1800 MWe, což kapacitně výpadek uhelných 
elektráren vykrývá, ale jaderná energetika má omezení v  tom, že 
výkon jádra není možné flexibilně ve špičce navyšovat. Budeme 
tedy pro tento účel stále potřebovat špičkové bloky.

Znamená to něco pro vaši pobočku?
Určitě ano. Dekarbonizace energetiky nás motivuje – a  zároveň 
také dává prostor – k  hledání dalších produktů, kterými můžeme 
své portfolio do budoucna obohatit a přizpůsobit se tak vývoji trhu 
a  budoucím potřebám našich zákazníků. Ostatně to tak i  máme 
vytčeno ve strategii ZVVZ GROUP uveřejněné v  minulém čísle 
Zpravodaje. Věřím, že i  do budoucna budou všechny snahy naší 
pobočky směřovat k  tomu, aby ZVVZ GROUP jako celek přispívalo 
k procesu efektivnějšího čištění znečisťujících látek v ovzduší i vodě 
a zároveň k rozvoji a provozu tzv. čisté energetiky.

Děkuji za poučný rozhovor a přeji, ať se daří.
-DŠ-
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JAK RYCHLE BUDE 
SNIŽOVAT EMISE 
RUSKO? 

CO2
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PROJEKTY EU NÁM 
UMOŽŇUJÍ SE ZDARMA 
VZDĚLÁVAT Rozkývané počasí plné těžko předvídatelných rozmarů 

i  extrémních projevů v  podobě přívalových dešťů, prudkých 
bouřek, tornád, arktických mrazů, tropických veder či dlouhého 
sucha – taková je nová realita, které po celé planetě aktuálně čelíme 
zřejmě v  důsledku klimatických změn. Mezinárodně byla přijata 
opatření na zmírnění ničivých dopadů založená na snižování emisí 
skleníkových plynů. To může přinést nové obchodní příležitosti pro 
společnosti, které se snižováním emisí zabývají, a to jak lokálně, tak 
globálně. 

O  tom, co vše pro snížení uhlíkové stopy dělají EU a  USA se 
dočteme denně v řadě médií, ale jak se k  tomuto problému staví 
vlády na východ od našich hranic? K  takovým informacím se 
dostává o něco hůře. Zeptali jsme se tedy přímo u zdroje - našich 
kolegů z ruské dceřiné společnosti ZVVZ-Moskva. 

“Ochrana životního prostředí hraje v  našem moderním životě 
obrovskou roli. Aktivní růst průmyslových podniků a průmyslových 
odvětví nepochybně znamená zvýšení emisí různých druhů. 
Všechny rozvinuté průmyslové země v  současné době provádějí 
své vlastní programy zaměřené na snižování škodlivých emisí 
z  výroby a  zlepšení situace v  oblasti životního prostředí obecně. 
A Rusko není výjimkou. 

Federální projekt “Čistý vzduch” chce do r. 2030 snížit emise 
o polovinu

V současné době probíhá v Rusku federální projekt „Čistý vzduch“. 
Cílem tohoto projektu je drasticky snížit úroveň znečištění ovzduší 
ve velkých průmyslových centrech, včetně snížení celkového 
objemu emisí znečišťujících látek do ovzduší v nejvíce znečištěných 
městech nejméně o  20 procent. Vyhláška prezidenta Ruské 
federace načrtla další cíl - snížit do roku 2030 emise nebezpečných 
znečišťujících látek na polovinu. 

Podle Rosstatu (ruská federální statistická služba - pozn. red.) činil 
podíl znečišťujících látek v plynném a kapalném stavu v roce 2019 
v Rusku 94,5 % všech látek znečišťujících ovzduší. A to s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že v  souvislosti s  pandemií byly výrazně sníženy 
emise z mobilních zdrojů (silniční a železniční doprava). Dynamika 
emisí látek znečišťujících ovzduší ze stacionárních zdrojů úzce 
souvisí s  rozvojem průmyslového sektoru v  zemi. Průmyslová 
výroba vzrostla o  2,3 %, zatímco emise ze stacionárních zdrojů 
vzrostly o 1,3 %. Největším znečišťovatelem životního prostředí se 
staly průmyslová výroba a těžba. 

Ruská vláda se zaměřuje především na 12 průmyslových center 
Federální projekt je zaměřen na zlepšení environmentální situace 
ve 12 velkých průmyslových centrech, a  to ve městech: Bratsk, 
Krasnojarsk, Lipetsk, Magnitogorsk, Mednogorsk, Nižnij Tagil, 
Novokuzněck, Norilsk, Omsk, Čeljabinsk, Čerepovec a Čita. Historicky 
klíčovými zákazníky společnosti ZVVZ-M LLC byly a zůstávají velké 
podniky a holdingy (zejména hutní kombináty, hliníkárny, úpravny 
rudy, tepelné elektrárny apod.) ve výše uvedených ruských městech. 

S  přihlédnutím k  současnému federálnímu projektu a  dekretu 
prezidenta Ruské federace musí všechny podniky, zejména velké, 
modernizovat své systémy čištění a zachycování emisí. Na základě 
toho můžeme s  jistotou říci, že ruský trh bude po mnoho let 
potřebovat vysoce kvalitní zařízení na čištění plynných i  tuhých 
znečišťujících látek.

Ekaterina Jakuševa, ZVVZ – M, překlad ruského textu M. Levý

14 VZDĚLÁNÍ A ROZVOJ

V  měsíci srpnu se společnosti holdingu ZVVZ GROUP 
zapojily do projektu Jihočeské hospodářské komory 
Vzdělávání zaměstnanců členských firem II, který umožní 
nejen zvýšit kvalifikaci zaměstnanců, ale současně 
i  výrazně snížit náklady na vzdělávání a  usnadní 
administrativu spojenou s jejich obstaráváním. 

Jihočeská hospodářská komora společně s příslušnými 
členy managementu a  personálním oddělením ušila na 
míru tzv. akademie pro vybrané skupiny zaměstnanců 
– obchodníky, mistry a střední management ve výrobě/
montážích a top management. 

Akademie jsou zaměřeny především na rozvoj měkkých 
a  manažerských dovedností, ale okrajově se dotýkají 
i  právních znalostí nebo obsluhy PC (mistři). Mají za 
úkol vytvořit nové návyky účastníků zvyšující efektivitu 
jejich práce. Program je výjimečný způsobem získávání 
kompetencí, který je zaměřen na vytváření trvalých 
pozitivních změn v myšlení a chování lidí.

Náplň kurzu je rozdělena do samostatných výukových 
bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení 
látky při řešení příkladů, případových studií a  návrhů 
variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci 
cvičení je část programu věnována i  sebepoznávání 
účastníků a plánování jejich osobního i profesního růstu.

Celkem je do těchto akademií zapojeno 37 
zaměstnanců, kteří se vzdělávání budou účastnit do 
konce roku, někteří z nich až do jara 2022. 

Projekt je financovaný z  prostředků výzvy č. 110 
Operačního programu Zaměstnanost, která je podpořena 
finančními prostředky z  Evropského sociálního fondu 
a celkový objem přidělený našim společnostem činí cca 
1,5 mil. Kč.

Kromě projektu JHK využíváme k  spolufinancování 
vzdělávacích aktivit i  projekt Podpora odborného 
vzdělávání zaměstnanců II známý pod zkráceným názvem 
POVEZ II. Tento projekt je více administrativně náročnější 
a  spolupracujeme na něm s  Úřadem práce, který hradí 
jak část nákladů na vzdělávací aktivitu, tak také mzdové 
náklady účastníků za dobu strávenou na vzdělávací akci.  
V rámci tohoto projektu jsme v letošním roce proškolili 2 
kurzy na software využívaný v technickém úseku – Revit 
a  Solid Edge. Proškoleno bylo 6 zaměstnanců a  celková 
suma získaná na dotacích činila 134 tis. Kč.  V  říjnu by 
mělo proběhnout další školení, a to na Autodesk Inventor. 
Nyní je v přípravě žádost o finanční prostředky na školení 
PLANT 3D pro 3 projektanty ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Ing. Hana Klukáčková, personalistka



Na zahájení topné sezóny 2021-2022 je teplárna ZVVZ ENERGO 
po plánované letní údržbě připravena.

Příprava na nadcházející topnou sezónu je dokončena. Společnost 
ZVVZ ENERGO, s.r.o. v letních měsících realizovala plánované opravy 
a investiční akce, jejichž cílem je zkvalitnění dodávek tepelné energie 
a zajištění spolehlivosti dodávky tepla během zimního vytápění.

Ve výtopně došlo, jako každoročně, k  důsledné kontrole 
technologických zařízení provozu kotelny, k  opravám vyzdívek 
kotlů, opotřebovaných dopravníkových pásů, roštů vč. výměny 
jednotlivých opotřebovaných segmentů, výměně ložisek, a dalším 
drobným servisním zásahům. Nedílnou součástí příprav na topnou 
sezonu jsou rovněž pravidelné revize tlakových částí kotlů. Byly 
dokončeny provizorní opravy, které nebylo možné vzhledem ke 
kontinuální dodávce tepla finalizovat během topné sezóny. 

Mezi hlavní investiční akce letošního roku patří výměna 
předehříváku vody kotle K5 a výměna filtračních hadic na odlučovači 
kotle K2. Právě na výměně filtračních hadic spolupracujeme s firmou 
ZVVZ-Enven Engineering a.s.

Opravy a pravidelná údržba se během letošní odstávky týkaly také 
teplovodních, horkovodních a TUV rozvodů včetně výměníkových 
stanic systému CZT mimo areál ZVVZ.

Technologie pro zásobování teplem je nepřetržitě v  provozu 
celoročně, 24 hodin denně, vyjma plánované každoroční pětidenní 
odstávky. Pečlivou údržbou, diagnostikou a  cílenými investicemi 
do jednotlivých zařízení se snažíme předejít případným haváriím 
a  zajistit spolehlivost a  kvalitu dodávek tepelné energie. Přestože 
nelze závadám zcela zabránit, je možno je touto cestou alespoň 
minimalizovat. Případné poruchy, k  nimž během zimy dochází, 
mohou být odstraněny během několika málo hodin díky zkušenému 
a  spolehlivému týmu zaměstnanců výtopny. Díky jejich plnému 
nasazení odběratelé případné poruchy ani nepocítí. Pro zdárný 
průběh nadcházející topné sezóny činíme tedy maximum.

Troufám si říci, že na nadcházející topnou sezónu jsme připraveni 
a naše důsledná práce se projeví na jejím klidném průběhu. Chceme, 
aby naši zákazníci měli vždy zaručenou tepelnou pohodu na nejvyšší 
úrovni, a právě to centrální systém zásobování teplem umožňuje.

Josef Hájíček, ředitel ZVVZ ENERGO, s.r.o.

AŽ SE ZIMA 
ZEPTÁ, CO 
JSI DĚLAL 
V LÉTĚ...
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NAHLÉDNUTÍ DO KRONIKY PRACOVNĚ-
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA LET MINULÝCH

Při vyklízení kanceláře odborů byla objevena kronika ČSM 
zachycující 60.-80. léta činnosti tohoto svazu v závodu ZVVZ. 
Listovat si jejími ručně psanými a  ilustrovanými stránkami 
znamená zajímavý návrat až do roku 1962, kdy se současná 
podoba závodu teprve utvářela, a  kdy mmj. do závodu 
nastoupil také pan Václav Velek, který zde dodnes pracuje (viz 
rozhovor na straně 9 tohoto čísla). Z pravidelných záznamů si 
uděláme představu především o  tom, na kterých událostech 
byl postavený tehdejší “teambuilding”. Nejsou to jen obligátní 
prvomájové průvody a oslava MDŽ, ale také společné zájezdy 
do zahraničí, dětské dny a aktivní podpora sportu.

Pro představu přikládáme autentický záznam o podpoře sportu:

Volnočasové aktivity a rok 1981
Naše společnost byla v  oblasti sportu vždy velmi aktivní. Na 

podzim roku 1981 uspořádala zdejší Sportovní komise v  čele 
s předsedou, panem Milošem Vojtou, dvě události.

První akcí, která byla uspořádána, byl tradiční cyklokrosový 
závod. Tento závod „O putovní pohár CZU SSM“ se konal ve dnech 
7. a  14. října 1981. Do Milevska se v  těchto dnech sjelo mnoho 
závodníků jak z  blízkého, tak vzdálenějšího okolí. Přítomní byli 
účastníci z Tábora, Jindřichova Hradce, Příbrami, Jihlavy, Českého 
Krumlova, a  nechyběli ani domácí závodníci. Uspořádání tohoto 
závodu se uskutečnilo ve spolupráci s oddílem cyklistiky TJ ZVVZ 
Milevsko. Naše společnost zabezpečila kromě putovního poháru 
a věcných cen také pomoc při stavění tratě a po skončení závodu její 
úklid. Celý závod byl považován všemi účastníky za velmi zdařilý.

Další sportovní akcí, na jejíž organizaci se zdejší sportovní 
komise podílela, byl dlouhodobý turnaj v  nohejbalu trojic. Tento 
turnaj se hrál v  měsících říjnu až prosinci. Účast na turnaji byla 
taktéž hojná. Celkem se turnaje účastnilo 14 trojic, které mezi 
sebou vybojovaly vyřazovacím způsobem vítězství. Vítězi celého 
turnaje se stali pan Ing. U. Dušek, R. Třeský a J. Kolín.

-DŠ-

V Kronice ČSM nechybí ani úsměvné pelíškovské hodnocení nástěnek.
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•  ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
•  OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU
•  OBSLUHA ZAKRUŽOVACÍCH STROJŮ
•  OBRÁBĚČ
•  OPERÁTOR NC
•  KLEMPÍŘ

•  PRÁVNÍK
•  OBCHODNÍK
•  PROJEKTANT
•  KONSTRUKTÉR
•  KALKULANT/ROZPOČTÁŘ
•  TECHNOLOG
•  SERVISNÍ TECHNIK
•  ÚČETNÍ

Bližší specifikaci a požadavky na jednotlivé pozice naleznete zde: https://www.zvvz.cz/cs/kariera

Za doporučení nového zaměstnance a při splnění daných podmínek
poskytuje společnost odměnu ve výši 15 000,- Kč !!!

  DO NAŠICH TÝMŮ

 HLEDÁME POSILY

 NA TYTO

POZICE:



Společnost připravila pro své zákazníky anketu, aby zjistila, 
jak se jí daří plnit očekávání svých strávníků.

 • Anketa se vyplňuje a  vyhodnocuje elektronicky a  bude 
probíhat celoročně

 • Dotazník umožňuje strávníkům adresovat nejen pokrmy, ale 
celkovou službu (personál, čistotu, průběh výdeje apod.)

 • Možnost volby z 13 světových jazyků 
 • Restaurace / zákazník má přiřazen vlastní unikátní QR kód, 

přes který se strávník připojí přímo na anketu jídelny, v níž se 
nachází

Připojení na anketu: 

 • načtením QR kódu fotoaparátem na mobilu 
 • přes bezplatnou aplikaci na mobilu (např. NeoReader Barcode 

Scanner, QR Code Reader)
 • prolinkováním na web: https://smonitor.io/U03557

Anketa obsahuje: 
 • 3 základní otázky zaměřené na celkovou spokojenost 

s poskytovanou službou
 • 7 doplňujících otázek (nepovinné; zaměřené na konkrétní 

aspekty služby jako kvalita jídla, čistota, personál a pod.

COMPASS GROUP CHCE VĚDĚT,
ZDA JSOU ZÁKAZNÍCI SPOKOJENI

Naskenujte QR kód a zapojte se do ankety! 

CAFETERIE BENEFITY CAFÉ
Zaměstnanecké benefity můžete čerpat kdykoli a odkudkoli díky internetové Cafeterii Edenred Benefity Café. 

Volnočasové aktivity a Cafeterie
 • Přejete si využít benefit k osobnímu rozvoji? V Cafeterii si můžete vybrat od cizích jazyků až po programování.

 • Máte v plánu si po práci zasportovat? Využijte benefit na kurzy jógy, plavání nebo třeba taneční lekce.

 • Chcete udělat něco pro zdraví? Použijte benefit na nákup nových brýlí, dentální hygienu či rehabilitace.

 • Je libo strávit odpočinkový víkend v hotelu s wellness? I takový zážitek si můžete díky Cafeterii dopřát.

Jaké jsou výhody Cafeterie?
Prostřednictvím Cafeterie můžete vybírat ze široké nabídky 
volnočasových aktivit bez jakýchkoliv dalších srážek (daň z příjmů, 
sociální a zdravotní pojištění). 

Novinka – Benefit na fakturu 
Nebaví vás kontrolovat seznam partnerských míst, kde můžete svůj 
benefit využít? Se službou Benefit na fakturu tato starost odpadá. 
Nic vám tedy nebrání využít benefit na volnočasové aktivity i mimo 
partnerskou síť. Za vystavení jedné faktury zaplatíte poplatek 50 Kč 
a můžete vyrazit rovnou za dobrodružstvím.
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