
Nafukovací lodička

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SpO leč NOS TI  fatra,  a .s . ,  č lena koncernu

Vůb e c p opr vé v  histori i 
se společnost Fatra,  a.   s. , 
v   rá m c i  r o z š i ř ov á n í  o b -
c h o d n íc h  a k t i v i t  s  hyd -
r o i z o l a č n í m i  f ó l i e m i 
FA TRAFOL, zaměřila na trhy 
Jižní Amerik y, jme novitě 
Brazí lii. 

Po studiích trhu a jednotlivých kontak-
tech s brazilskými firmami po telefonu či 
e-mailu již bylo třeba, aby i Brazílie viděla, 
že spojení Fatra a kvalitní evropské hyd-
roizolační fólie k sobě bezesporu patří.

Bylo tedy nadmíru jasné, že veletrh 
Feicon BATIMAT, probíhající ve dnech od 
10. do 14. března 2015 v jihobrazilském 
São Paulu bude tím, kde začneme. Jeden 

z mnoha důvodů, proč právě tento veletrh, 
kterého v Evropě pod stejnojmenným 
označením proslavila především francouz-
ská metropole, bylo obrovské renomé coby 
největšího veletrhu stavebních materiálů 
v Jižní Americe a také fakt, že na již 21. 
ročníku pořadatelé opět očekávali více 
než 100.000 návštěvníků z řad stavebních 
firem, obchodníků, architektů i projektantů. 
Pro Fatru to tedy byla ideální příležitost. 

Po zvládnutí organizačních záležitostí 
a logistiky propagačních materiálů násle-
dovala pečlivá a nakonec i úspěšná stavba 
stánku FATRA. To, že i firma ze střední 
Ev ropy má šanci na úplně jiném kontinentu, 
a že Fatra v rámci hydroizolačních fólií 
FATRAFOL má co nabídnout, nám hlavně 
ukázalo více než 700 aktivně dotazujících 

se návštěvníků a celková odezva po skon-
čení veletrhu.

V rámci pak již předem dohodnutých 
jednání s brazilskými obchodními a 
aplikačními firmami sbírala Fatra cenné 
údaje o trhu hydroizolací a také možných 
obchodních příležitostech. Ačkoliv se zcela 
zásadními specifiky trhu hydroizolací v Bra-
zílii a taktéž konkurencí, která nikdy nespí, 
je nutné počítat, bylo na veletrhu navázáno 
hned několik velmi zajímavých kontaktů, 
které budeme nadále aktivně rozvíjet. 

Úspěšný veletrh Feicon BATIMAT byl jen 
prvním krůčkem. Fatra má potenciál, chce 
růst a trhy Jižní Ameriky jsou proto velmi 
zajímavé.

Řada nafukovacích hraček byla rozšířena 
o novou hračku. Tentokrát se jedná 
o vodní hračku - nafukovací lodičku. 
Loďka se vyrábí ve třech různých 
barevných variantách. Předností loďky 
je komora, která se naplní vodou a 
tím se loďka stane stabilnější. Loďka 
je dílem designérů Anny a Jerryho 
Kozových a stejně jako ostatní hračky 
je možné ji zakoupit na našem e-shopu 
www. efatra. cz.

Optimalizace 
vstřikOvNy
Letos odstartoval projekt na 
zefektivnění fungování vstřikovny 
v Chropyni. 

hasičský 
záchraNNý sbOr
50. výročí založení 
profesionálního požárního 
sboru Fatra Napajedla .

hlAVNí TéMA  / Bc. pavel Vojtek, prodejce

NOvá kOlekce 
thermOfix
Společnost Fatra, a. s., představila 
novou kolekci vinylových 
podlahovin.
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Veletrh Feicon BATIMAT v São Paulu

noviny fatra

aktuality

slavíme 80 let
1935 - 2015

Oslavy proběhnou 6. června 2015 v areálu společnosti 
Fatra a zámku Napajedla

Fatra slaví narozeniny! 
Dovolte, abychom Vás u příležitosti 80. výročí založení společnosti 
Fatra srdečně pozvali na oslavy, které se uskuteční dne 6. 6. 2015 
v areálu společnosti, na zámku a v muzeu v Napajedlích. 

PROGRAM OSLAV 6. 6. 2015

Areál společnosti Fatra, a. s., Napajedla

9:00 ~ úvodní slovo generálního ředitele Fatra, a. s. a zástupce koncernu 
AGROFERT

9:30 – 13.00 ~ dopoledním programem provází moderátor Marek Toman
11:00 – 12:00 ~  Olga Lounová s kapelou

Doprovodný program:
• prohlídky výrobních provozů,
• program pro děti (soutěže, atrakce, dětský koutek),
• ukázka požární techniky.

Pro zaměstnance společnosti Fatra, a.s., bude zajištěno občerstvení ZDARMA! 

Zámek Napajedla 

12:50  ~  zahájení odpoledního programu – moderátor Martin Hrdinka

13:00 – 13:45 ~  Magic Hadaš – kouzelnická show pro děti

14:00 – 15:00 ~  Sestry Havelkovy s orchestrem

16:00 – 17:00 ~  ANNA K & BAND

17:00 – 18:00 ~  Magic Hadaš – kouzelnická show pro děti

Doprovodný program:
• program pro děti (animační programy, dětská dílnička, škola kouzel, 

balónková show), 
• výstava veteránů,
• živé kostýmové obrazy, 
• projížďky kočárem,
• komentované prohlídky zámku Napajedla.

Muzeum Napajedla

9:00 – 17:00 ~ prohlídka expozice Fatra

Fotbalové hřiště TJ Napajedla

8:00 – 12:00 ~ fotbalový turnaj

Všichni jste srdečně zváni!
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Dne 17. března 2015 se ve 
Fatře uskutečnilo společné 
jednání hlavních partnerů 
Regionální sektorové dohody 
Zlínského kraje a Sektorové 
dohody Chemie ČR. 

Cílem tohoto setkání bylo, navzájem 
se informovat o přístupu k řešení roz-
voje vzdělávání mládeže v  rámci ČR 

v oboru chemie, resp. rozvíjení lidských 
zdrojů pro odvětví gumárenské a plasti-
kářské výroby v regionu a účinně v této 
oblasti spolupracovat. 

V tomto smyslu byly předneseny re-
feráty Mgr. Richarda Koubka, zástupce 
Svazu průmyslu a Ing. Ladislava Špačka, 
CSc., zástupce Svazu chemického prů-
myslu. V diskusním vystoupení perso-
nálního ředitele společnosti Continental 

Barum, s. r. o.,  Ing. Petra Dostála, perso-
nální ředitelky společnosti MITAS, a. s., 
PhDr. Milady Kincové a ředitele Plasti-
kářského klastru Ing. Jaroslava Toufara 
byla zdůrazněna potřeba, aby sektorové 
dohody napomohly: 
•	 plánovat potřeby lidských zdrojů 

pro odvětví gumárenské a plastikář-
ské výroby a byly přístupné všem 
relevantním aktérům trhu práce na 
regionální i celostátní úrovni,

•	 v informování veřejnosti o hospodář-
ských výsledcích a rozvojových cílech 
odvětví chemie, resp. gumárenských 
a plastikářských firem v regionu,

Vedoucí odboru školství PhDr. Stani-
slav Minařík a Ing. Ivo Benda jednatel 
společnosti Greiner, hovořili o tom, že 
by sektorové dohody měly zajistit:
•	 podporovat střední/technické školy 

při realizaci jejich vzdělávacích pro-
gramů a při získávání studentů pro 
studium chemie na vysokých školách, 
resp. při uplatnění absolventů v od-

větví gumárenských a plastikářských 
výrob,

•	 ovlivnit kvalifikační strukturu a kvalitu 
absolventů technických škol a vol-
ných pracovních sil prostřednictvím 
nástrojů dalšího vzdělávání podle 
potřeb zaměstnavatelů v kraji. 
Účastníci jednání se na závěr dohodli 

na spolupráci při realizaci obou sekto-
rových dohod. Od Sektorové dohody 
Chemie ČR se očekává, že bude v rámci 
svého bodu 4. Chemie včera, dnes a zí-
tra, popularizovat výsledky Regionální 
sektorové dohody Zlínského kraje 
s využitím médií s celorepublikovou 
působností. Taktéž bude v rámci svého 
partnerství s ministerstvy, zaměstna-
vatelskými svazy, odbory a asociacemi, 
vytvářet příznivé podmínky pro realizaci 
RSD Zlínského kraje. Společnost Conti-
nental Barum, s. r. o., společnost Fatra, 
a.  s., a Zlínský kraj souhlasí s tím, že 
budou generálními partnery Sektorové 
dohody chemie ČR.

pe RSONÁlNí ÚSe K / Dr. leoš Klofáč, personální ředitel

Společné jednání partnerů 
sektorové dohody

Představení strojní 
údržby 
Středisko strojní údržby bylo obnoveno 
v roce 2012, kdy byla skupina strojařů 
převedena z mateřské společnosti 
Fatra, a. s. Pracovníci vykonávají činnosti 
v oborech zámečnictví, topenářství, 
instalatérství, provádí chemické čistění 
výměníků, drobné stavební práce, 
práce vysokozdvižnou plošinou, údržbu 
komunikací areálu atd. V minulém roce se 
pracovníci podíleli na přípravě investic jak 
pro Fatru, tak pro Energetiku Chropyně. 
Prováděli údržbové práce v rámci areálu, 
na topných systémech sídliště Chropyně a 
díky získané mobilitě v podobě dodávko-
vého vozu také v areálu společnosti Fatra 
v Napajedlích.
V současné době se snažíme rozšiřovat 
pole působnosti a zajišťovat činnosti 
zaměřené na specializované obory. Naši 
pracovníci byli proto vyškoleni na montáže 
měřidel a např. na montáž vzduchotech-
niky. Středisko je postupně vybavováno 
novou technikou, která je standardní 
výbavou montážního vozidla. 
V letošním roce, v rámci strategie firmy, nás 
čeká přestěhování z budovy č. 48 do zre-
konstruovaného objektu č. 10, kde budou 
soustředěna všechna oddělení Energetiky. 
V tomto objektu bude zřízeno místo pro 
svařování, sklady materiálu, dílnu i sociální 
zázemí vč. kancelářských prostor.
Naším cílem je poskytovat co nejrychlejší 
a nejkvalitnější servis jak Energetice, tak 
dalším zákazníkům.

Albín Řihošek
vedoucí oddělení strojní údržby

Počet pracovních úrazů 
(PÚ) s pracovní neschop-
ností (PN) nad 3 kalendář-
ní dny

2

Počet zameškaných kalen-
dářních dnů

231

Počet PÚ na 1 milion 
odpracovaných hodin (cíl 
stanovený pro rok 2014 
– 6,8)

4,2

Počet PÚ bez PN nebo s 
PN do 3 dnů

11

Společnost Fatra předsta-
vila novou kolekci viny-
lových podlahovin, která 
obsahuje celkem 52 moder-

ních dekorů v imitaci dřeva, 
kamene a nově i koberce.

Z široké nabídky věrně imitující 
dřevěné vzory si vybere opravdu 

každý. Zcela nové jsou například 
vzory Dub selský, Ořech bělený, 
Dub caramel či chocolade, Jabloň 
divoká, Borovice history, milk, nebo 
mediterian. Dokonalý vzhled pro-
půjčuje těmto dekorům vylepšené 
vrásnění dezénu, které je k nero-
zeznání od pravé přírody. Na první 
pohled i dotek nemáte šanci po-
znat, co je vinyl a co dřevo.

Vzory kamene byly rozšířeny o 3 
nové dekory – v odstínech šedé 
jsou to Břidlice stříbrná a Břidlice 
kov. Jemný světle béžový odstín 
má vzor Mramor, který v interiéru 
navodí pocit čistoty.

Novinkou celé kolekce jsou také 
2 dekory v imitaci koberců – Weave 
a Stripe. Weave je svou stříbrnoše-
dou barvou a zajímavým dekorem 
přímo stvořen pro minimalistické 
interiéry. Harmonický textilní de-

kor, který je díky svému tlumenému 
vzhledu ideální kombinovat se dře-
vem v barvě jeho béžových pruhů, 
se potom nazývá Stripe.

Thermofix díky své konstrukci 
patří mezi nejkvalitnější vinylové 
heterogenní podlahoviny na světě. 
Fatra při výrobě využívá receptur, 
které neobsahují f talátová změk-
čovadla.  Nové dekor y podlah 
Thermofix tento zákazníky vyža-
dovaný trend splňují, čímž dochází 
k významnému vylepšení produktu 
po stránce zdravotní a hygienické. 
Vinylové dílce se vyrábí v rozměru 
900 x 150 mm u imitace dřeva 
a 900 x 300 mm, či 450 x 450 mm 
u imitace keramické dlažby a tex-
tilu. Nový katalog luxusních vinylo-
vých dílců Thermofix je již nyní ke 
stažení na internetových stránkách 
www. fatrafloor.cz

MARKeTING / Ing. Jitka Sehnalová, specialista marketingu

Nová kolekce vinylových dílců 
Thermofix

Pracovní úrazovost 
v 1. čtvrtletí roku 2015
Určitě každý potvrdí, že zdraví je to 
nejcennější, co máme. S dobrým zdravím 
vedeme plnohodnotný život. V opačném 
případě se život stává strastí nejen pro nás 
samotné, ale i naše okolí. Přesto někteří při 
vyslovení bezpečnost práce obracejí oči 
v sloup s pocitem, že oni sami vědí nejlépe, 
jak se ochránit. Říkají si „co pořád ten 
bezpečák prudí a upozorňuje na věci, které 
mě fakt nebaví dodržovat“.
Každá pracovní činnost představuje vyšší či 
menší míru rizika, kterou lze do určité míry 
eliminovat. Někdy však riziko nelze zcela 
vyloučit. Naší společnou snahou by mělo 
být riziko úrazu snížit na nejnižší možnou 
úroveň. Pokud si návyky bezpečné práce 
budeme umět vypěstovat, pak už nám 
nepřijdou tak zatěžující.

Oldřich Grebeň
vedoucí oddělení BOZP

eNergetika
chrOpyNě

Stejně jako každý rok i  letos 
oceňovala Fatra ve dnech 
9. – 11. února TOP 10 nejaktiv-
nějších a na celém maďarském 
trhu nejúspěšnějších aplikač-
ních firem v rámci hydroizolač-
ních fólií FATRAFOL.

Bývá již dobrým zvykem, že Fatra ve 
spolupráci s výhradním partnerem pro 
maďarský trh firmou Fatra Izolfa Zrt., při-
praví pro své věrné zákazníky originální 
program. Ani tento rok nebyl výjimkou. 

Bezmála 40 zástupců z TOP 10 firem 
z celého Maďarska si prohlédlo výrobní 
závod Fatra a to včetně linek, na kterých 
se vyrábí právě ty hydroizolační fólie 
FATRAFOL, které se tolik těší oblibě na 
maďarském trhu. V nedávno velmi zda-
řile inovovaných jednacích místnostech 
společnosti Fatra, a. s., proběhlo také 
zhodnocení obchodních výsledků za rok 
2014 a byly nastíněny některé vize a cíle 
pro rok letošní.

Celá akce pak vrcholila na hotelu ve 
Velkých Karlovicích, kde obchodní ředi-

tel společnosti Fatra, a. s., Ing. Dušan Uher 
předal TOP 10 firmám ocenění. Aby však 
byla celá akce náležitě završena, připra-
vila Fatra pro maďarské zákazníky několik 
překvapení a to v podobě jednoduchých 
kolektivních her a úkolů (např. například 
puzzle FATRAFOL, soutěž v zatloukání 
hřebíků aj.). 

Ačkoliv obchodní výsledky a celkový 
podíl na trhu v Maďarsku patří v rámci 
hydroizolačních fólií FATRAFOL mezi ty 
velmi potěšující a každoročně rostoucí, 

míříme rozhodně výše, a to stát se abso-
lutní jedničkou na trhu.

OBChODNí ÚSeK  / Bc. pavel Vojtek, prodejce

Certifikace TOP 10 maďarských 
aplikačních firem

iNfOrmace
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ODBORY / Zdeňka Mekysková, předsedkyně ZO OS eChO,  
fatra, a. s., Chropyně, energetika Chropyně, a. s

Na návštěvě v Klokánku
V březnu letošní ho roku 
jsme navštívili  kroměříž-
sk ý K lok áne k a  přive z l i 
d ě t e m  s p o u s t u  h r a č e k 
a sladkostí. 

Chtěli jsme, stejně jako Nadace 
AG RO FERT, podpořit Fond ohro-
žených dětí, do kterého zařízení 
Klokánek spadá. Po dohodě s paní 
ředitelkou paní Bc. Eliškou Petrucho-
vou jsme navštívili děti, které se do-
staly do Klokánku z různých důvodů. 
Většinou jsou to smutné osudy jak 
dětí, tak i rodičů. Do Klokánku jsou 
přijímány děti, kterým zemřeli rodiče 
a děti, které nemohou zůstat ve svém 
dosavadním prostředí z důvodů so-
ciálního ohrožení. Zejména týráním, 
zanedbáváním, pohlavním zneužívá-
ním, domácím násilím, alkoholismem 
či drogovou závislostí rodiče, bytovou 

krizí anebo např. i proto, že v době 
hospitalizace rodiče v nemocnici není 
nikdo, kdo by se o dítě postaral. Děti 
jsou do Klokánku umisťovány vzhle-
dem ke své nepříznivé životní situaci. 
Často zažívaly v předešlém období 
těžká traumata. Jedná se o sociálně 
ohrožené děti od 0 do 18 let. Starší 
(do 26 let věku) jsou zde umísťováni 
v případě pobytu více sourozenců, 
přípravy na budoucí povolání nebo 
z důvodu mateřství a potřeby do-
hledu a pomoci při péči o dítě.
Klokánek funguje jako standardní ro-
diny. Děti bydlí v bytech maximálně 
po čtyřech a starají se o ně vždy 
dvě stejné tety, které se střídají po 
týdnu. To znamená, že teta s dětmi 
v bytě bydlí i přes noc, společně vaří, 
perou, učí se do školy, hrají si, hos-
podaří s finančními prostředky atd. 
Děti tak nemusí trávit dobu v ústa-

vech, než se jejich situace vyřeší, 
než se mohou vrátit zpět do své 
biologické rodiny, anebo pokud 
to už není možné, než je pro ně 
nalezena trvalá náhradní rodina. 
Klokánek poskytuje nejen vhodné 
podmínky pro zajištění základních 
potřeb včetně vzdělání a sociální 
podpory, ale rovněž se intenzivně 
věnují komplexnímu rozvoji dětí.
Zajímavé bylo vyprávění „tety“ 
o tom, v jakém stavu většinou děti 
do Klokánku přicházejí a jaké jsou 
jejich další osudy. Příjemné bylo 
zjištění, jak kvalitní peče se dětem 
v Klokánku dostává Děti odchází 
z Klokánku spokojené a připra-
vené na další život. Přejeme těmto 
dětem hodně štěstí v dalším životě 
a my všichni nebuďme lhostejní ke 
svému okolí! 

Dne 24. 3. 2015 se konala již 
tradičně Konference ZO OS 
ECHO Fatra, a. s., Napaje-
dla. Zúčastnili se jí pozvaní 
hosté, členové PRO, úsekoví 
důvěrníci a řadoví členové 
odborové organizace. 

Hosty konference byli představi-
telé vedení naší akciové společnosti  
finanční ředitel Ing. Luděk Kramoliš 
a personální ředitel Dr. Leoš Klofáč. 
Konferenci zahájila a řídila paní Marta 
Mlýnková. Dle programu proběhla 
volba mandátové a návrhové komise. 
Předseda mandátové komise Ctibor 
Smolka seznámil přítomné o vý-
sledku celkové účasti, která byla 84 %. 

Zprávu o činnosti ZO za rok 2014 
přednesla předsedkyně Jana Hrabi-
cová. Ve zprávě mimo jiné zhodnotila 
význam a důležitost kolektivního 
vyjednávání. Výsledkem vyjednávání 
na letošní rok je např. nová forma 
vyplácení příspěvku na penzijní 
připojištění, nárok na příspěvek na 
dvě stravy po odpracování směny 
delší než 11 hod., navýšení 1% do 
mzdy, odměna za splnění HV před 
zdaněním a zvýšení příplatku za 
práci o sobotách a nedělích na 15 Kč. 

Dále byla schválena a zaměstnancům 
vyplacena mimořádná odměna 5 000 
Kč za dosažené hospodářské výsledky 
v roce 2014.

Přítomni byli obeznámeni se sta-
vem členské základny, která má 372 
členů a 76 registrovaných důchodců 
odborářů. Podrobně byly ve zprávě 
zhodnoceny všechny jednotlivé usku-
tečněné akce a činnosti. Pro rok 2015 
jsou tyto detailně rozepsány v kata-
logu činností a aktivit PRO. 

Finanční ředitel Ing. Luděk Kra-
moliš ve svém vystoupení zhodnotil 
výsledky plnění plánu z minulého 
roku. Poté byli přítomni seznámeni 
s ekonomickými výsledky Fatry od 
počátku letošního roku, které jsou 
zatím opravdu příznivé. Personální 
ředitel Dr. Leoš Klofáč seznámil od-
boráře s plněním KS za minulý rok, 
s počtem zaměstnanců, s vývojem 
a průměrem jednotlivých mezd a se 
sociálním programem – čerpání 
sociálního fondu, čerpání nákladů 
v rámci péče o zaměstnance, životní 
a pracovní jubilea, dárcovství krve, 
vzdělávání.

Zpráva o hospodaření ZO OS ECHO 
Fatra za rok 2014, návrh rozpočtu na 
rok 2015 a úprava pravidel o hospo-

daření přednesené hospodářkou paní 
Marií Verbíkovou byly přijaty a odsou-
hlaseny přítomnými bez připomínek. 
Zprávu revizní komise o kontrole po-
kladních dokladů a čerpání rozpočtu 
za rok 2014 přečetla předsedkyně 
revizní komise paní Marta Mlýnková. 
Při kontrole nebyly shledány žádné 
chyby a účetní dokumentace je ve-
dena pečlivě a přehledně. Tato zpráva 

byla přítomnými delegáty odsouhla-
sena bez připomínek.

Závěrem poděkovala Jana Hrabi-
cová všem přítomným delegátům 
a hostům za milou účast a jejich 
podporu při práci a popřála všem 
hodně úspěchů v osobním i pracov-
ním životě.

ODBORY / Jana hrabicová, předsedkyně ZO OS eChO, fatra, a. s., 
Napajedla

Konference ZO OS ECHO 
Fa tra, a. s., Napajedla

Pracovní jubilea 
v měsí cích březnu a 
dubnu 2015

15 odpracovaných let
Janík Josef stř. 908200
Pelikánová Marie stř. 171000
Sup Jaroslav stř. 933000

20 odpracovaných let
Kolomazník Jiří stř. 260000
Samsonek Stanislav stř. 170010
Svobodová Lenka stř. 207020
Svozílek Jaroslav stř. 945000
Ulman Jaroslav stř. 115000
Veselý Antonín stř. 103310
Vrzala Vlastimil stř. 175000
Zámečník Zdeněk stř. 908100

25 odpracovaných let
Žochová Pavla  stř. 272000

30 odpracovaných let
Stránský Miroslav stř. 115000
Ševčík Dalibor stř. 115000

35 odpracovaných let
Rybecká Jiřina stř. 173000

40 odpracovaných let
Sedlák Miloslav stř. 951100

Poděkování za vykonanou práci pro akci-
ovou společnost Fatra s přáním, aby jejich 
další léta byla prožita v klidu, spokojenosti 
a v dobré životní pohodě patří zaměstnan-
cům, kteří v měsíci bžeznu a dubnu ukon-
čili pracovní poměr z důvodu odchodu do 
důchodu.

Grebeníček Miroslav stř. 106010
Juračková Anna stř. 272000
Odstrčilík Zdeněk stř. 951600
Špeniková Marie stř. 115000
Vičánek Bedřich stř. 106010
Vojtěch Josef stř. 272000
Zámečník Josef stř. 951800

ODBOR ISř / Ing. Adam hrňa, procesní inženýr

Optimalizace vstřikovny
V letošním roce probíhá na 
naší vstřikovně v Chropyni 
projekt s názvem Optimali-
zace vstřikovny. Tento pro-
jekt je řešen ve spolupráci 
s externí společností United 
Plastics a jedná se komplex-
ní optimalizaci, která má za 
cíl zvýšení efektivity výroby.

Racionalizační opatření se však 
netýkají pouze samotné výroby, ale 
dotknou se i všech ostatních pod-

půrných procesů. Po úvodní analýze 
současného stavu, která proběhla na 
konci minulého roku, byly hlavní akti-
vity soustředěny na dosažení přínosů 
v těchto oblastech:
•	 odstranění zdroje znečištění provo-

zu vytvořením pravidel pro externí 
a interní logistiku vstupních mate-
riálů přes předávací a čistící zónu 
a provádění pravidelného úklidu 
výrobní haly

•	 optimalizace a stabilizace časový 

cyklů jednotlivých vstřikolisů s cí-
lem dosažení přímých úspor

•	 standard pracovišť jednotlivých 
strojů (dokumentace, prostory 
pro manipulační jednotky, pravi-
delný úklid stroje, zapisování dat 
z výroby)

•	 dosažení materiálových úspor (zvý-
šení podílu regranulátu v receptuře, 
snížení množství batchů,…)

•	 návrhy na nové uspořádání 
pra co viště pro minimalizaci pohy-

bů, zlepšení egronomie a odstraně-
ní činností nepřidávající hodnotu.

Projekt je pro společnost Fatra oje-
dinělý jak z pohledu formy spolupráce, 
tak z rozsahu a komplexnosti řešené 
problematiky. Bude probíhat celý rok 
a je pro nás výzvou a příležitostí k vy-
zkoušení nových forem spolupráce.

Účast na semináři 
V rámci projektu Sociální dialog 
v chemickém průmyslu ČR, který byl 
zajišťován OS ECHO a Svazem che-
mického průmyslu ČR se uskutečnil ve 
dnech 16. - 18. 3. 2015 v hotelu Bezděz 
seminář Kolektivní vyjednávání a soci-
ální dialog v praxi. Seminář byl určen 
pro členy chemické a energetické sekce 
OS ECHO. Z naší základní organizace se 
této akce zúčastnili delegovaní členové 
a to předsedkyně ZO Jana Hrabicová, 
předsedkyně ZR č. 4 Martina Krsičková, 
předsedkyně ZR č. 5 Danuše Zapletalová 
a inspektorka BP při ZO Magdaléna 
Plachá. První část byla věnována tématu 
„Kolektivní vyjednávání v působnosti OS 
ECHO“ Další téma „Kolektivní vyjedná-
vání na podnikové a odvětvové úrovni, 
prezentační dovednosti a zvládání zátě-
žových situací a stresu v procesu změn“ 
prezentoval PhDr. Miloslav Hrubý, kde 
zdůraznil nejčastější zátěžové situace 
v procesu kolektivního vyjednávání, 
způsob relaxace a zvládání psychických 
zátěží v průběhu vyjednávání. Mgr. Jan 
Horecký obeznámil přítomné účastníky 
s obsáhlým tématem „Sociální dialog 
v praxi, novela zákoníku práce a limity 
kolektivního vyjednávání.“ Program 
semináře byl velmi zajímavý a dobře 
zorganizovaný. Každý zúčastněný obdr-
žel certifikát o absolvování.

Jana Hrabicová
předsedkyně ZO OS ECHO

Fatra, a.s., Napajedla

jubilea

OdbOry
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Chceme být jedničkou potravinářské logistiky
Rozhovor s Petrem Novákem, 
ředitelem AGF Food Logistics, 
a. s. 
AGF Food Logistics je mladý 
člen koncernu Agrofert. V čele 
logistické společnosti od jejího 
vzniku v roce 2013 stojí Petr 
Novák. Zkušený logistik, který 
umí s dopravou přímo čaro-
vat. Během dvou let dokázal 
vytvořit přepravní společnost 
stojící na pevných základech 
a s obrovským budoucím poten-
ciálem. Díky jedinečnému distri-
bučnímu systému a zkušeným 
zaměstnancům se Petr Novák 
netají ambicí vytvořit z AGF 
Fo od Logistics lídra potravinář-
ské dopravy v České republice. 
Vize Petru Novákovi nechybí, 
logistikou totiž doslova žije.

Do roku 2013 si dopravu řešil každý 
výrobní závod sám. Proč vlastně spo-
lečnost AGF Food Logistics vznikla? 

Cílem bylo sjednotit logistické služby, což 
mělo přinést synergické efekty a zajistit vyš-
ší efektivitu v oblasti distribuce. V letošním 
roce plánujeme k zákazníkům přepravit 
téměř 120 tisíc tun výrobků masné výroby 
a lahůdek. To už si žádá hledání optimál-
ního řešení přepravy. Právě centralizace 
logistiky takový úkol značně usnadňuje.

A v čem se to konkrétně projevilo? Před-
pokládám, že vozíte zboží zákazníkům 
stejně jako dřív. 

To máte pravdu, ale rozdíl je podstatný. 
Dříve si přepravu zajišťoval každý výrobní 
závod sám. K zákazníkovi nejprve přijelo 
zboží třeba ze společnosti Kostelecké 
uzeniny a následně třeba ze společnosti 
Masozávod Krahulčí. Trasy se zbytečně 
překrývaly a zákazníci nechápali, proč vše 
vozíme zvlášť. Proto jsme dospěli ke dvěma 
zásadním rozhodnutím: musíme obnovit 
zhruba 2/3 vozového parku a vyvinout 
distribuční systém, který celou dopravu 
zefektivní. To se podařilo. I přes tyto nemalé 
investiční náklady jsme nezvýšili samotnou 
cenu za dopravu pro výrobní závody. Kvali-
ta služeb se přitom výrazně zvedla.

Vaší hlavní činností je přeprava potravi-
nářských výrobků. Jakých konkrétně? 

Základ tvoří výrobky masné divize - tedy 
uzeniny a maso. Pak následují lahůdky. Ten-
to druh zboží pro svoji přepravu vyžaduje 

speciální vozový park. Jde přitom o velké 
objemy přepravy, které nejsou v České 
republice úplně běžné. Letos navíc plá-
nujeme zahájit distribuce másla a tvarohu 
pro Mlékárnu Hlinsko. Zásadní informací 
je, že distribuce fresh a ultrafresh zboží, což 
je rychle se kazící zboží, musí proběhnout 
velmi rychle. To je naše specializace. Na 
přípravu a všechny činnosti máme šest, 
sedm hodin.

To je velice krátká doba. Co vše musíte 
stihnout? 

Nejlepší bude asi konkrétní příklad. Den-
ně v 15 hodin se ve výrobních závodech 
v celé České republice uzavírají zákaznické 
objednávky. My potom musíme napláno-
vat trasy rozvozu výrobků k zákazníkům, 
vrátit je do 90 minut zpět do výrobních 
závodů a ve 22 hodin už nakládáme. Ko-
nečným odběratelům výrobky předáváme 
druhý den od 6 hodin ráno do 11 hodin 
dopoledne. Ale to není vše. S výrobky jdou 
k zákazníkům i vratné obaly, jejichž eviden-
ci musíme zajistit. Těchto obalů evidujeme 
15 druhů. Každý měsíc jich převezmeme 
do distribuce přes 500 tisíc kusů. Za každý 
z nich neseme odpovědnost. Zároveň od 
zákazníků přebíráme finanční hotovost 
a musíme zajistit řádné vypořádání doda-
cích listů. Těch měsíčně evidujeme přes 81 
tisíc. Vrácení dodacích listů garantujeme do 
48 hodin od provedení distribuce. Závazky 
v takových objemech a složitosti bychom 
bez propracovaného systému a kvalitních 
zaměstnanců nezvládli.

Mluvíte o distribučním systému. Proč je 
tak jedinečný? 

V systému dokážeme naplánovat neje-
fektivnější trasu pro rozvoz výrobků. Před 
naším vznikem se doprava řídila pomocí 
pevných tras. Jenže ty neumožňovaly re-
agovat na každodenní změny objemu či 
struktury objednávek. Dnes s sebou řidiči 
vozí tablety s navigací a přesně vědí, kam 
mají jet i v jakém pořadí mají zboží vykládat. 
Díky tabletům vidíme i to, zda vykládka 
proběhla včas, zda zásilka dopadla dobře 
či zda došlo k odchylkám a proč. Řidič dnes 
přijede k zákazníkovi, předá mu zboží, po-
tvrdí dodací listy, vybere peněžní hotovost, 
vyřeší vrácení obalů či reklamace a vše 
zaznamená do systému v tabletu. Během 
5 minut se data projeví online a zákazník 
je na portálu vidí. Ale tím to nekončí. U nás 
hraje důležitou roli čas a teplota. Pro její on-

line sledování jsou všechny vozy vybaveny 
teplotními čidly. Nákladní prostor je navíc 
vybaven senzory, které do systému přenáší 
údaje o každém otevření dveří. Umíme si 
tedy spojit teplotu ve voze se všemi zastáv-
kami a udělat si obrázek o celé přepravní 
trase. Tím se bráníme vysoké spotřebě 
pohonných hmot, krádežím obalů či zboží. 
Našim zákazníkům tak nabízíme naprosto 
bezpečnou distribuci.

O takový systém distribuce mají zájem 
určitě i podniky mimo koncern Agrofert. 
Máte už externí zákazníky? 

Tento projekt měl v první fázi jeden prio-
ritní cíl, a to sjednotit distribuci potravin fi-
rem ve skupině Agrofert. O zákazníky mimo 
koncern máme zájem. Už nyní velmi spo-
radicky poskytujeme část služeb externím 
zákazníkům, které jsme převzali společně 
s výrobními společnostmi. Ale letošní rok 
můžeme označit za první ostrý start, kdy 
budou naše služby konfrontovány s celým 
logistickým trhem. S některými potenci-
álními zákazníky udržujeme dlouhodobé 
vztahy a víme, že je náš servis zajímá. To, co 
umíme nabídnout, totiž na trhu skutečně 
chybí. My bychom rádi v průběhu 2 až 3 let 
dosáhli 25 % podílu externích zákazníků. 

Každý růst je ale otázkou kapacity. Doká-
žete pokrýt oblast celé České republiky? 

Už nyní působíme celoplošně. Naší 
hlavní výhodou je, že dokážeme uspokojit 
potřeby i velmi malých odběratelů na 
jakémkoliv místě v ČR. Mluvím o menších 
prodejnách třeba na vesnicích, což dnes 
téměř nikdo neumí. Základnu tvoří 6 vlast-
ních a 2 externí cross-docková centra. Pro 
představu to jsou vlastně takové nízké skla-
dy s mnoha rampami, kde dojde ve velmi 
krátké době k přeložení zboží z velkých na 
malá auta, která dovezou zboží koncovému 
zákazníkovi. O samotnou dopravu se stará 
flotila 91 vlastních vozidel, s nimiž najede-
me 5,5 milionu kilometrů ročně. Dalších 
zhruba 25 vozidel si najímáme od externích 
dopravních společností. Pro budoucí růst 
jsme samozřejmě připraveni zajistit kapa-
city. Nabízí se případný nákup dalších aut, 
ale velkou příležitost vidím ve spolupráci 
s malými lokálními dopravci.  Pokud se tyto 
menší subjekty úzce nespojí s velkými logi-
stickými hráči, mohou z trhu časem úplně 
zmizet nebo se stanou předmětem prodeje. 
Vzájemná spolupráce s menšími dopravci 
tedy skýtá velké příležitosti. Já bych je proto 

velice rád oslovil. Podmínkou však zůstává 
splnění našich přísných kritérií.

V logistice se pohybujete přes 20 let. Co 
Vás na ní tak přitahuje? 

Její složitost a fakt, že mám šanci tvořit 
něco výjimečného. To mě lákalo hlavně na 
nabídce nastoupit do AGF Food Logistics. 
Dnes si troufám říct, že jsme vytvořili tak 
propracovaný systém distribuce, že na trhu 
není nikdo, kdo by uměl něco podobného. 
Nemluvím přitom jen o České republice. 
Sledujeme také trhy na Slovensku a v Ma-
ďarsku. I tam naše služby snesou přísná 
srovnání. Myslím, že jsme si tím u konku-
rence získali respekt.

Z vašeho popisu vypadá AGF Food Lo-
gistics jako robustní firma. Kolik máte 
zaměstnanců? 

Personálně nejsme tak objemní. Je nás 
celkem 180. Tým se skládá z bývalých za-
městnanců výrobních závodů koncernu 
Agrofert a z logistiků z trhu. Vhodnou kom-
binací těchto dvou skupin zaměstnanců 
jsme rychle spustili profesionální logistické 
služby vysoké kvality. V terénu využíváme 
sdílených pozic, takže řidič je i skladníkem. 
Díky tomu cross-dockové centrum může-
me obsluhovat třeba jen se třemi lidmi. 

Hlavním tématem logistiky je v sou-
časnosti klesající počet řidičů. Jak se to 
v budoucnu dotkne Vaší společnosti?

Pravdou je, že řidičů ubývá. Je jich přitom 
omezený počet a už teď údajně chybí 5 až 
10 tisíc řidičů. A každý další rok jich ubyde 
kolem 2 %. Hrozí situace, že se určité zboží 
k zákazníkovi vůbec nedostane. Do bu-
doucna se tedy nemusí řešit pouze otázka, 
jak zboží dostat k zákazníkům za určité 
náklady, ale i to, zda se ho vůbec podaří 
doručit. V tom ale máme podmínky všichni 
stejné a nechci si na toto stěžovat. Řešení 
existuje. Stačí správně využívat kapacity. 
Spolupráce logistických společností je 
stále velmi omezená, logistika jako celek 
generuje obrovské množství tzv. prázdných 
kilometrů, kdy kamion nic neveze a pouze 
se přesouvá. Na trhu se musí objevit lídr, 
který kapacity sjednotí a lépe je využije. 
Máme ambici se této role ujmout. Logis-
tiku totiž čeká několik let růstu. Tento obor 
byl dlouhodobě podinvestovaný a stal se 
pro mnohé první oblastí, kde se dá šetřit. 
Toto období je u konce. AGF Food Logistics 
má skvěle vyřešenu dopravu chlazeného 

i mraženého zboží, v blízké budoucnosti 
vyřešíme i přepravu „suchého“ zboží. 
Určitě chceme zůstat v sektoru potravin 
a v něm se i díky našemu systému můžeme 
stát vůdčím subjektem. Nyní nás čeká to 
nejdůležitější. Uzavřít strategickou spolu-
práci s vytipovanými logistickými subjekty 
a vhodnou formou oslovit externí trh se 
zajímavou službou, kterou, jak jsem pře-
svědčen, máme.
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Historie hasičského záchranného sboru
ÚSeK lOGISTIKY / Ing. Jan Krumpholz, vedoucí odboru hZSp

Letošní rok je pro Fatru vý-
znamný, neboť oslaví 80 let od 
svého založení. Pro hasiče je 
rok 2015 rovněž velmi důležitý, 
protože slaví 50 let od založení 
profesionálního hasičského 
sboru.

První zmínky o hasičské jednotce 
se datují od roku 1936, tedy jeden rok 
po založení Fatry. V té době se jednalo 
o dobrovolnou hasičskou jednotku, kte-
rá se sdružovala pod Československým 
svazem požární ochrany a ve které bylo 
zapojeno celkem 48 členů (39 mužů - 
hasičů a 9 žen –zdravotnic). Pro zvýšení 
akceschopnosti členů požárních sborů 
jim byly přednostně přiděleny byty, ve 

kterých bylo instalováno zvonkové po-
plachové zařízení, ovládané z vrátnice 
n.p. Fatra Napajedla. Základním krédem 
dobrovolných hasičů v této době bylo 
věrně a obětavě sloužit své vlasti, pomá-
hat svým bližním a chránit mateřskou 
společnost před požáry a jinými nebez-
pečenstvími.

V šedesátých letech minulého století 
došlo k poměrně výraznému růstu jak 
v oblasti průmyslu, tak v ostatních odvět-
vích. V této souvislosti docházelo v řadě 
podnicích k profesionalizaci jednotek 
požární ochrany. V lednu 1965 vznikl 
závodní požární útvar, v jehož čele stál 
velitel p. Josef Houšť. Dodnes se ve ve-
dení hasičské jednotky vystřídalo celkem 

6 velitelů. Závodní požární útvary zaují-
maly zvláštní místo mezi jednotkami jako 
jedna z nejvyspělejších složek požární 
ochrany s vysokými nároky na odbornou, 
mravní, fyzickou a psychickou kvalitu 
jejich příslušníků. Vybavení těchto jed-
notek odpovídalo požárnímu nebezpečí 
prostředí a provozů, ve kterých působili. 

U příležitosti kulatého výročí založení 
profesionální požární jednotky ve Fatře, 
se uskutečnilo dne 30. 4. 2015 přátelské 
setkání bývalých i současných zaměst-
nanců naší jednotky na zámku v Napa-
jedlích, a to za přítomnosti managmentu 
Fatry, představitelů odborové organizace 
a vedení HZSP.


