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Pane řediteli, v současné době je asi jasné, že první otáz-
ka se bude týkat koranovirové situace a jejího dopadu na vaši
společnost?

V prvé řadě bych chtěl zmínit, že se nám podařilo provést
náš podnik vzniklou krizí jak v loňském roce i nyní počátkem
tohoto roku bez zásadních problému v oblasti zaměstnanosti.
Neměli jsme žádné vážné problémy s odstávkou provozů a za
odpovědnost je našim pracovníkům potřeba poděkovat. Doká-
zali jsme se vypořádat i s výpadky dodávek surovin a materiálů.
Co je však velmi závažné, je dramatický nárůst cen surovin
a materiálů.

Z hlediska vlastní-
ho obchodu, tedy to,
co nás živí, samozřej-
mě pociťujeme vliv
koronavirové pande-
mie, i když rok 2020
z hlediska ekonomic-
kých výsledků nebyl
špatný. Problém je, že
my jsme společností,
která je orientována
exportně, vyvážíme
do více než 60 zemí
světa. Koronavirus je
rozšířený po celém
světě, způsobuje ner-
vozitu u investorů, ně-
které projekty se
zpožďují nebo dokon-
ce odkládají. Zároveň
se naše strategické
plány a rozvoj ob-
chodních aktivit za-
měřují také na nové
trhy a rozvojové ze-

mě. Mnohé z nich jsou v této době, bohužel, většinou zeměmi
silně postiženými koronavirovou epidemií. Z tohoto důvodu je
pro ně rozvoj obchodních aktivit a investice do infrastruktury,
která je naším obchodním produktem, druhořadou prioritou.
K tomu je potřeba připočíst pandemií způsobené problémy
v dopravě a obrázek aktuální situace je kompletní. Přes všechny
tyto výzvy můžu říct, že se nám díky kvalitě a obětavosti našich
zaměstnanců daří tyto výzvy zvládat a firma je silná a stabilní.

Čtenáře bude určitě zajímat, jak si stojíte na tuzemském
trhu?

Chtěl bych zdůraznit, že je to náš pohled na vodohospodář-
ský obor a pokud budeme srovnávat poklesy prodejů u nás

s ostatními zeměmi je obdivuhodné, jak se české vodárenské
společnosti dokázaly se vzniklou situací vypořádat. Pokles pro-
dejů byl minimální a musím poděkovat českým „vodařům“ za
přízeň, kterou našim výrobkům a naší společnosti věnují. 

Situaci na trhu ovlivňuje určitě i zostření konkurenčního
boje.

Vyvážíme armatury do více než 60 zemí světa. Máme velmi
dobrý tým odborníků jak u nás v Hodoníně, tak i v Německu
a dalších zemích. Armatury nejenom prodáváme, ale jsme
schopni také poradit na základě celosvětových zkušeností
zákaz níkům s jejich problémy a nabízet řešení a školení pro
zákaz níky i projektanty, a to jak u nás ve fIrmě, tak i u zákaz -
níka. To si myslím je velmi velká konkurenční výhoda. Jsme
k našim zákazníkům otevření, každý k nám může přijet a podí-
vat se, jak armatury vznikají, jak my říkáme „pod jednou stře-
chou“, od vsázky surovin do pecí na slévárně, přes opracování
dílů, montáže, testování až po dokonalé zabalení na cestu
k zákaz níkovi. 

Co nás trápí, je to, že se i na český trh dostávají výrobky,
které neodpovídají normám a předpisům. Jde především o ar-
matury pro pitnou vodu bez řádné certifikace. Tomu se dá jen
těžko cenově konkurovat, pokud musíte vynakládat statisíce ko-
run na certifikaci. A řekněme si upřímně, dnes je to hlavně o ce-
nách. To je však věcí zákazníků, jak si to ohlídají, my zde může-
me provádět pouze osvětu.

Hovoříte o dodržování norem a pravidel, jako by to měl
být handicap pro obchodovaní.

Snažíme se být inovativní a aplikovat na trhu poslední po-
znatky z oblasti ochrany zdraví lidí, jelikož naše výrobky jsou
převážně používány v kontaktu s pitnou vodou. Jako první jsme
před léty na českém trhu například zavedli používaní tzv. anti-
bakteriálních pryží, omezujících růst mikroorganismů, dle ně-
meckých požadavků W270, jenž byly zapracovány do evropské
normy EN 16421, i přesto, že to stále není povinný požadavek
pro náš trh. V současné době sledujeme vývoj požadavků v rám-
ci EU na základě nově schválené směrnice EU o jakosti pitné vo-
dy 2020/2184 a implementování požadavků UBA na němec-
kém trhu. Nová EU směrnice bude nově stanovovat jednotné
minimální požadavky pro materiály ve styku s pitnou vodou pro
všechny země Evropské unie a jistě přinese nějaké změny
i k nám. Několikrát jsem zmínil německé předpisy, mohli by-
chom třeba pro ostatní trhy používat levnější pryž, bez anti
bakteriálního statusu, ale to by bylo proti naší filosofii jednoho
výrobku a jedné kvality. Takže čeští vodaři kupují stejné arma-
tury jako ti němečtí.

Ale jak jsem řekl, hlavním problémem je přetrvávající mož-
nost prodeje a používání levných necertifikovaných armatur.

140 let tradice výroby armatur 
v Hodoníně
Proč jsme si zvolili motto „Nejen vodě udáváme směr“? Zamýšlí se ředitel společnosti VAG s. r. o. Ing. Pavel Janků
a pokračuje: naplněním tohoto motta není jen skutečnost, že vedle vodohospodářství se věnujeme také plynáren-
ství, energetice a průmyslovým podnikům. Jde o to uvědomit si, že výrobní podnik se nemůže shlížet jen ve vlastní
výrobě. Musí se trvale rozvíjet a posouvat, investovat do rozvoje výrobků a technologií.  Musí se dobře starat o své
zaměstnance, musí být přívětivý ke svému okolí především v oblasti ekologie.

Ing. Pavel Janků

A máte v tomto roce nějakou novinku? 
Na jeden nový výrobek jsme opravdu pyšní. Je to další ge-

nerace uzavíracích klapek s dvojnásobnou excentricitou. Spo-
lečnost VAG byla průkopníkem ve výrobě těchto klapek s ex -
centricky uloženým diskem, první klapka tohoto typu byla
vyrobena v roce 1976. 

Nová EKN® H Přírubová klapka se čtyřmi patenty je výsled-
kem hledání řešení, které vychází z praxe. U tohoto výrobku je
to snížení místní ztráty v potrubí a prodloužení životnosti, spo-
lehlivosti. A co je pro naše zákazníky důležité, je cena. Chceme
nabídnout českým vodařům špičkový výrobek za dobrou cenu.
Ta je stejná jako cena předcházejícího typu. Inovace tedy pro
nás není berličkou pro zvýšení ceny, jak to obvykle bývá, a dou -
fáme, že to zákazníci ocení.

Při významných výročích se nejen bilancuje, ale nahlíží se
i do budoucnosti. 

Počátkem roku jsme zpracovali dokument Strategie rozvoje
společnosti do roku 2025. Zde bych chtěl ubezpečit vodáren-
skou veřejnost, že naše společnost se nezavírá, jak někdy o nás
mluví konkurence. 

Jsme součástí nadnárodní skupiny VAG a představujeme
jednu z jejích nejdůležitějších částí. Restrukturalizace, která
u nás probíhala v předchozích letech a kterou dokončujeme, je
zaměřena na zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti naší
firmy a zároveň na efektivní spolupráci a integraci v rámci naší
globální VAG struktury, Tyto kroky vedou k celkové stabilitě
a posílení pozice VAG Hodonín a celé VAG skupiny v rámci svě-
tového trhu s armaturami. Když se dívám do budoucnosti, jsem
optimistou. 

Věříme, že koronavirus nás již nebude trápit a těšíme se na
to, až v Hodoníně přivítáme naše zákazníky a projektanty. Jak
jsem říkal, dveře budou pro ně vždy otevřeny.

(komerční článek)

Když před 140 lety pan Václav Kudrna zakládal místní strojírnu a slévárnu,
by byl jistě spokojený, kdyby věděl, jak další generace s jeho odkazem naloží.

Více o historii společnosti:
www.vag-armaturka.cz
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