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Jak jste celkově spokojen/a s úrovní poskytovaných 
služeb vašeho dodavatele pitné vody a provozovatele 
kanalizace?

Velice spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Zcela nespokojen/a

Jak jste spokojen/a s profesionalitou zaměstnanců 
svého dodavatele pitné vody?

Velice spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Zcela nespokojen/a

53,6 %

42,4 %

4 %

0 %

44,8 %

3,2 %

0,4 %

Stejně jako v minulých letech spo-
lečnost Královéhradecká provozní 
(KHP) zadala průzkum spokoje-
nosti zákazníků se službami, které 
poskytuje. Tento průzkum probíhá 
každoročně, a  to už od  roku 2008. 
Jsou v  něm zařazeni jak indivi-
duální zákazníci, tak bytová druž-
stva a firmy.

A jak letos dopadl? Z celkového počtu 
450 dotazovaných projevilo celkovou 
spokojenost s  úrovní služeb 96 % 
zákazníků. V  porovnání s  minulým ro-

kem tak zůstává celková spokojenost 
u  většiny sledovaných parametrů při-
bližně na stejné úrovni.

Největší spokojenost zákazníci vyjá-
dřili s  plynulostí dodávek pitné vody 
(97 %) a profesionalitou a přístupem 
zaměstnanců společnosti. Práci ode-
čítačů hodnotí kladně téměř 99 % 
dotázaných. Nejvíce preferovanými 
komunikačními kanály jsou internet 
a zákaznická linka a 98 % responden-
tů také ocenilo přehlednost webových 
stránek a 97 % zákaznický portál.

Už tradičně průzkum potvrdil, že nej-
důležitějším parametrem je pro zá-
kazníky kvalita pitné vody, se kterou 
je spokojeno 93 % z nich. Používání 
kohoutkové vody zůstává stejné jako 
v minulých letech, častěji ji pijí ženy 
a respondenti s vysokoškolským vzdě-
láním.

Telefonický průzkum, který provedla 
nezávislá výzkumná agentura IBRS – 
International Business and Research 
Services, se uskutečnil od  13. září 
do 10. října 2021.

ZÁKAZNÍCI ZŮSTÁVAJÍ 

SE SLUŽBAMI KHP SPOKOJENI

Hradecké vodárny se dlouhodobě 
podílejí na  podpoře vzdělávání ve-
řejnosti. Doba „koronavirová“ při-
nesla další možnosti a příležitosti, 
tentokrát se zaměřením na  vyso-
koškolské studenty.

Společnost Královéhradecká provoz-
ní (KHP) poskytla studentům VŠCHT 
Praha, Univerzity Hradec Králové (UHK) 
a  přeshraničně sousedící Univerzity 
Opole (UO) možnost pro distanční vy-
sokoškolskou výuku využít zdarma mo-
derní edukativní prostředek. 

„Jde o vzdělávací program – virtuální in-
teraktivní 3D prohlídku čistírny odpad-
ních vod v Hradci Králové, který prioritně 
slouží ke  školení zaměstnanců Veolia. 
Tento program, využívající špičkovou 

moderní techniku, byl vytvořen IES a na-
točen na hradecké čistírně s odborným 
komentářem manažera technologické-
ho útvaru KHP jako reálného průvodce. 
Studenti vysokých škol tak měli mož-
nost načerpat znalosti z  opravdového 
prostředí provozu, a to i přesto, že epi-
demiologická situace nedovolila vstup 
do  vodárenských objektů,“ představil 
projekt Ing. Jakub Hanzl, generální ředi-
tel společnosti KHP.

Tato virtuální prohlídka popisuje všechny 
stupně čištění odpadní vody a je rozdělena 
na dvě kapitoly: Vodní linka a Kalové hos-
podářství. Součástí Vodní linky je i samo-
statná část věnovaná centrálnímu řízení. 
Jednotlivá 360  ́videa odděluje schema-
tická mapka znázorňující konkrétní bod/
místo výkladu v celém procesu čištění.

VODÁRNY PODPOŘILY VZDĚLÁVÁNÍ 

I V DOBĚ KORONAVIROVÉ

51,6 %




