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Poslední den v měsíci únoru 
byl ukončen účetní audit 
výsledků roku 2015, který 
definitivně potvrdil historicky 
nejlepší výsledky společnosti 
Fatra.

Tržby dosáhly hodnoty téměř 
3,6 mld. Kč, což znamenalo překro-
čení plánu o cca 5 % a plánovaný zisk 
byl výrazně překročen. Zisk před 
zdaněním byl meziročně překročen 
o necelých 10 %. S ohledem na rozdíl 
v základu daně a potažmo samotnou 
dani z  příjmů byl dosažený zisk po 
zdanění o  cca  5 % nižší než v  roce 
2014.

Zajímavou informací je také mezi-
roční průměrný růst počtu zaměst-
nanců o  45 osob s  fyzickým stavem 
zaměstnanců k 31. 12. 2015 ve výši 1 140 
osob. Velmi slušně se podařilo naplnit 
plán investic, kdy jsme proinvestovali 
214 mil. Kč. Protože v  minulém čísle 
novin se jednotliví ředitelé detailně vě-

novali událostem roku 2015, nyní se za-
měříme na budoucnost, a to konkrétně 
na plán společnosti pro rok 2016.

Na konci měsíce ledna  2016 jsme 
projednali a  obhájili plán roku 2016, 
který byl následně formálně potvrzen 
rozhodnutím jediného akcionáře spo-
lečnosti. Tvorba plánu je složitý několi-
kaměsíční proces, při kterém je potřeba 
provázat všechny činnosti a dílčí plány 
až po hlavní výkazy společnosti, tj. vý-
kaz zisků a ztrát a  rozvahu. Plán roku 
2016 jsme vytvořili v  souladu s  naší 
novou strategií do roku 2020.

Co se týká číselného vyjádření, úro-
veň zisku před zdaněním je stanovena 
na 300 mil. Kč. Důležité je, že jsme ob-
hájili rozpočet plánu investic a  oprav, 
který nám umožní plánovaný rozvoj 
společnosti. V těchto položkách máme 
alokováno cca 450 mil. Kč.

V investiční oblasti bude klíčovou akcí 
roku zahájení výroby na nové dvoumet-
rové válcovací lince, která nahradí dnes 
již demontovanou linku Comerio I. Dále 
budou pokračovat investice do energe-

ticky úsporných opatření v  rámci do-
tačních projektů Ekoenergie. Částečně 
budou také z  dotačních prostředků 
vybudovány nové laboratoře v  b. 27 
v  Chropyni a  zahájena vlastní výroba 
vstřikování v  b. 300 taktéž v  chropyň-
ském areálu. Významnou obnovovací 
investicí je rekonstrukce VN rozvodů 
v Napajedlích. Velmi důležitým úkolem 
je letos příprava investice do nové vál-
covny. Úkolů a výzev, které nás čekají 
v roce 2016, je spousta. Jsem si jistý, že 
si se všemi budeme vědět rady.

Plán roku 2016 hodnotím jako am-
biciózní, ale při dodržení výkonnosti 
poslední dvou let určitě splnitelný. Dou-
fám, že nás nepřibrzdí žádné nepředví-
datelné vnější geopolitické vlivy, neo-
čekávané prudké výkyvy cen surovin 
a měnových kurzů ani havárie klíčových 
výrobních zařízení. Jsem přesvědčen, 
že díky poctivé každodenní práci nás 
všech „fatráků“ budeme moci i letošní 
rok vyhodnotit jako velmi úspěšný.

návštěva čínského 
partnera
FATRAFOL posiluje pozici v Číně

energetika 
chropyně
Rok 2015 a 2016 očima ředitele

co se vám 
v poslední 
době v práci 
podařilo a měl 
jste z toho 
radost?

hlAVNí TéMA / Ing. pavel čechmánek

veletrh domotex
Úspěšná prezentace našich 
podlahovin
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Bc. Michal 
PlICKa,
prodejce HIF

„Ve společnosti 
Fatra jsem no-
váčkem a  půso-
bím zde druhý 

měsíc. Za tuto dobu jsem stihl poznat 
většinu kolegů z  obchodního oddělení 
a  zjistit, že ve Fatře pracuje mnoho 
schopných a zkušených odborníků. Mu-
sím také zdůraznit, že i „mladá krev“ má 
ve Fatře dveře otevřené. Já jsem dostal 
příležitost ukázat svůj talent, obchod-
ního ducha, ale i svou osobnost mimo 
pracovní prostředí, což si myslím, že je 
velké plus pro upevnění vztahů v kolek-
tivu obchodního týmu. Pod vedením 
pana J. Veselého fungujeme jako tým 
obchodníků, který se skládá jak z kolegů 
s  letitou praxí, tak z  několika začáteč-
níků, a každý z nás ví, co má dělat.
Poděkování patří i mému kolegovi Petru 
Tůmovi, který mi vstřícně a trpělivě zod-
pověděl všechny moje dotazy a pomohl 
mi zorientovat se. Získal jsem práci, při 
níž nesedím na jednom místě, neopa-
kuji něco do zblbnutí, ale komunikuji 
s  různými typy lidí, vyřizuji technické 
záležitosti, odpovídám na dotazy 
a  jsem k  dispozici aplikátorům našich 
materiálů.
Když shrnu první dva měsíce mého fun-
gování na pozici oblastního zástupce, 
musím říct, že jsem velice spokojen a za 
sebe můžu práci ve společnosti Fatra jen 
doporučit.“

Bc. Martin
JElíNEK,
vedoucí odboru 
logistiky

„V  poslední 
době se nám 
zadařilo hned 
dvakrát. Jednak 

ve výběrovém řízení vybrat dodavatele 
přepravních služeb, který nám poskytne 
optimální poměr kvality a ceny. Nebyla 
to práce jednotlivce, ale celého týmu 
odpovědných pracovníků.
Týmová spolupráce se kladně projevila 
také v průběhu inventur úseku logistiky 
a zjištěné drobné nesrovnalosti byly ná-
sledným spouštěčem pozitivních změn.“

aktuality

Europoslanec ve Fatře
Dne 5.  2.  2016 navštívil Fatru poslanec 
Evropského parlamentu JUDr. Pavel Telička 
(nestraník za aNO 2011), diplomat, hlavní 
vyjednavač přistoupení ČR k  EU, první 
eurokomisař za ČR a lobbista. Dnes je však 
především zpravodajem výboru Evrop-
ského parlamentu ITRE (Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku). Pan europoslanec si 
s týmem svých asistentů prohlédl výrobní 
provozy a  pak byl při společné diskuzi 
se zástupci Fatry seznámen s  recyklační 
politikou naší společnosti a novými směry 
v této oblasti. Jednou z nich je i dotační pro-
jekt Epsilon, kterým se Fatra ve spolupráci 
s UTB Zlín a VUT Brno snaží o širší využití 
vlastních i externích odpadních polymerů. 
Panu Teličkovi byly za Fatru předány návrhy 
k případné změně evropské legislativy zo-
hledňující širší využití druhotných surovin 
a snížení produkce odpadů.

Ing. Michael Tupý

Vážení spolupracovníci, dovolte 
mi využít příležitosti, které se mi 
dostalo, a  rozloučit se s  Vámi po 
sedmi letech působení ve Fatře. 
Nastoupil jsem v nelehké době, kdy 
bylo nutno v důsledku krize hledat 
úspory ve všech oblastech fungo-
vání společnosti, včetně snižování 
počtu zaměstnanců. Propuštěným 
jsme pomáhali najít nové pracovní 

uplatnění a zároveň jsme se museli 
naučit ve změněných podmínkách 
efektivněji pracovat.

To bylo zvládnuto velmi dobře 
a díky pozitivním změnám na trzích, 
kde Fatra působí, byly dosaženy 
v letech 2014 a 2015 výborné hospo-
dářské výsledky.

Odcházím tedy v  době, kdy se 
Fatře a  všem zaměstnancům daří, 

kdy se rozbíhají nové investice, za-
vádí efektivní systémy řízení, kdy je 
jasné budoucí směřování.

Bylo mi ctí zde pracovat. Přeji 
hodně úspěchů, budu na Fatru a lidi, 
které jsem poznal, rád vzpomínat.

Leoš Klofáč

Oprava linky Buzuluk
Nároky na kvalitu povrchu našich technic-
kých fólií jsou vysoké, proto jsme na počátek 
letošního roku naplánovali střední opravu 
linky Buzuluk, jejíž součástí byla i výměna 
přebroušených válců 3 a 4. Pro tuto opravu 
jsme si vybrali specializovanou firmu Bauer 
z  Německa. Na renovaci byly odeslány 
náhradní válce, které jsme měli k dispozici.
aby mohla firma Bauer udělat precizní 
brus, který se provádí na zahřátém válci 
při teplotě 180 °C, museli nejdřív na obou 
válcích opravit drobné obvodové defekty 
a omačkané povrchy čepů.
Renovované válce byly u  nás zkontrolo-
vány a následně na ně byla nainstalována 
ložiska, každé o váze 150 kg. Montáž ložisek 
musela zajistit minimální vůli mezi jejich 
komponenty tak, aby byly splněny náročné 
požadavky na technologii linky.
Potom následovala demontáž 3. a 4. válce 
a ostatních součástí. Manipulace s takovou 
tíhou nebyla vůbec jednoduchá, neboť 
hmotnost jednoho válce je cca 7 tun - tedy 
žádný drobeček.
Pokračovali jsme montáží přebroušených 
válců a ostatních demontovaných prvků na 
původní místa.
Souběžně s opravou čtyřválce probíhal na 
lince Buzuluk ve spolupráci s firmou SKF Os-
trava další zásah, a to seřízení rovnoběžnosti 
válečků chladicí dráhy a navíječky.
Celý proces byl velmi složitý, ale úspěšný, 
a zhruba po třech týdnech mohla být linka 
Buzuluk znovu zprovozněna. Pracovníci stře-
diska generálních oprav a údržby válcovny 
zde opět předvedli svoje schopnosti.

Ing. Zdeněk Rozsypálek

Jménem svým, vedení firmy a všech 
zaměstnanců akciové společnosti Fa-
tra děkuji panu Dr. leoši Klofáčovi za 
jeho sedmileté působení v manažer-
ské pozici personálního ředitele. Po 
celou dobu jeho činnosti ve Fatře byl 
výraznou oporou vedení společnosti 
a  byl také aktivně k  dispozici všem 
zaměstnancům. Přeji mu hodně 
zdraví a  štěstí v  další etapě jeho ži-
vota a doufám, že se ještě setkáme. 
Vždy jej rádi ve Fatře uvidíme, i když 
už ne jako aktivního kolegu. Děku-
jeme a ať se daří!

Současně přejeme hodně štěstí 
jeho nástupci panu Martinu Hrad-
skému, který nastoupil 1. 2. 2016 na 
pozici personálního manažera a na-
hradí pana Klofáče.

pOdĚkOVáNí perSONálNíMu ředITelI
2015 - VÝROBNÍ A LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel
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V  profesionálním světě 
podlahovin je třetí týden 
v novém roce neodmyslitelně 
spojen s veletrhem Domotex 
v Hannoveru.

Čtyřdenního svátku designu, inovací 
a  nových trendů se letos zúčastnilo 
přes 45 000 návštěvníků, kteří ve dnech 
16.–19. 1. 2016 obdivovali ve dvanácti 
halách expozice 1 441 vystavovatelů 
z 59 zemí celého světa. Oproti číslům 

z  minulých let šlo o  výrazný nárůst, 
k čemuž určitě přispěla i absence téměř 
paralelně pořádaného veletrhu Bau 
v Mnichově.

„It is your flooring.“ To bylo heslem 
letošní výstavní expozice společnosti 
Fatra v Hannoveru.

Své podlahoviny jsme prezentovali 
na již tradičním místě v hale 6 a velmi 
netradičně ve zbrusu novém designu. 
Starý stánek už přestával stačit jak 
kapacitně, tak i svým pojetím, a proto 
jsme se letos rozhodli pro změnu. Roz-

šířili jsme plochu stánku, finální návrh 
designu jsme nechali na architektovi, 
a tak jsme mohli přivítat stávající i nové 
potenci ální zákazníky na pohovce 
uprostřed nápaditě řešeného obýva-
cího pokoje nebo okolo praktických 
barových stolků.

Prezentace podlahovin byla pojata 
ve velmi čistém a  elegantním duchu, 
k čemuž dopomohly i nové stojany Fa-
traClicku nebo kolekce Fatra lINO.

luxusní vinylové dílce i  plovoucí 
podlahy z Fatry zastupovaly osvědčené 
značky Thermofix, Imperio a FatraClick, 
které si svoji popularitu vydobyly 
kvalitou a oblíbenými dekory. V  letoš-
ním roce byla také rozšířena nabídka 
o netrpělivě očekávanou kolekci pod-
lahových lišt. Zákazník si tak bude moci 
vybrat podlahu a přímo k ní sladit i lišty.

Mimo prezentaci lVT na našem 
stánku mohli návštěvníci nepřímo 
zhlédnout výrobky z Fatry i na stáncích 
našich obchodních partnerů, kterým 
dodáváme vinylové polotovary pro 
další zpracování. V  rámci segmentu 
podlahovin se jedná o nejdynamičtěji 
se rozvíjející sektor, díky kterému jsou 
naše výrobní kapacity zcela vyprodány.

Tato skutečnost byla jedním z důleži-

tých faktorů, ovlivňujících rozhodování 
o investici do projektu „Nová válcovna“. 
Jedná se o dvě válcovací a jednu lami-
nační linku, což přinese navýšení kapa-
city výroby podlahových krytin a hyd-
roizolačních fólií o přibližně 10 mil m2 
ročně. aktuálně finišují stavební úpravy 
pro instalaci první válcovací linky a celý 
projekt by měl být završen v průběhu 
roku 2019 zprovozněním nové moderní 
laminační linky v šířce dvou metrů.

a jaké nové trendy že přinesl letošní 
Hannover? Poptávka po lVT podla-
hách neklesá, naopak neustále roste, 
přičemž v  minulém období oblíbené 
bělené dřevěné vzory začínají nahra-
zovat dekory v  přírodních odstínech 
a rustikálním stylu, velmi často v extra 
dlouhých prknech i patinované. Druhý 
možný směr naznačuje návrat klasické 
parketové a někdy až mozaikové pod-
lahy seskládané z poměrně drobných 
dílců.

ať budou trendy do budoucna jaké-
koliv, Domotex si stále zachovává po-
věst nevýznamnějšího podlahářského 
veletrhu Evropy zaměřeného na profe-
sionální návštěvníky, a my jsme rádi, že 
zde významnou roli hrajeme i my.

ObChOdNí úSek / Ing. Tomáš Nádeníček

Fatra na Domotexu v novém
aktuality

Pokrok u míchání batchů
Koncem roku 2013 byla zahájena moder-
nizace mísicího centra přípravy barevných 
polosměsí (batchů). Stávající míchací boxy 
byly technicky zastaralé a nevyhovovaly 
současným potřebám. Proto bylo roz-
hodnuto o jejich rekonstrukci a vytvoření 
jednoho míchacího boxu navíc.
Další fází bylo zlepšení procesu vlastního 
míchání směsí. Chropyňská strojírna pro 
nás postupně vyrobila tři nové dvourych-
lostní planetové míchačky v provedení i do 
prostředí EX (s nebezpečím výbuchu).
Dvě míchačky nahradily původní nevy-
hovující jednorychlostní míchačky a třetí 
byla nainstalována do nově vytvořeného 
míchacího boxu.
Všechna tři zařízení jsou osazena novým 
typem rámových míchadel se stěrkou 
pro stírání hmoty u obvodu nádoby. Mají 
zvýšenou rychlost vertikálního pohybu 
ramene s  míchadly a  zmodernizovaný 
pohon a převodovku.
Součástí projektu bylo i zavedení poloau-
tomatického dávkování kapalných surovin, 
zakoupení nových vah, výměna odsávání 
za účinnější a instalace nové klimatizace. 
Všechny uvedené změny přispěly ke 
snížení prašnosti a  celkovému zlepšení 
pracovního prostředí.
Hlavním cílem této náročné investice, 
která byla dokončena v lednu letošního 
roku, bylo zvýšení produktivity při míchání 
polosměsí a usnadnění celého pracovního 
procesu. Doba míchání se u nových mícha-
ček zkrátila téměř o polovinu při zachování 
stejné kvality promísitelnosti.

Libor Oharek

BO PET - oprava linky A

V závěru loňského roku proběhla na lince 
a v Chropyni plánovaná výměna tažného 
řetězu na šířkovém dloužení (řízený proces 
roztahování fólie na potřebnou šířku). Ve 
výběrovém řízení byla jako dodavatel 
vybrána tuzemská společnost Řetězy 
Vamberk.
Protože se blížil konec roku a  výrobce 
měl svoje kapacity téměř zaplněny, celou 
dodávku pro nás musel rozdělit do tří po-
stupných fází tak, abychom byli schopni 
dodržet plán najetí výroby v novém roce. 
Oprava probíhala hekticky a vyskytly se 
i drobné problémy - např. při spojování 
jednotlivých částí řetězu a  klapek bylo 
nutno vyměnit několik vadných ložisek.
I navzdory těmto obtížím se nám poda-
řilo plánovaný termín opravy dodržet 
a v pondělí 4. ledna 2016 jsme mohli spus-
tit zkušební výrobu. Další oprava na této 
lince je naplánována na druhou polovinu 
letošního roku, kdy bude nutno vyměnit 
původní úchytné klapky řetězu.

Michal Hrubý

V závěru loňského roku pro-
běhlo vyhodnocení ankety 
„Pomáháme srdcem 2015“ 
Nadace AGROFERT. 

Cena je určena zaměstnancům skupiny 
aGROFERT, kteří se dobrovolně, aktivně 
a bez nároku na odměnu angažují v ob-
lasti sociálních služeb, výchovy a mimo-
školních aktivit dětí a  mládeže  apod. 
Dva zaměstnanci skupiny obdrželi 
finanční odměnu ve výši 20 000 Kč ur-
čenou primárně na další rozvoj jejich 
dobrovolnické činnosti. V rámci tohoto 
ročníku byl oceněn za dlouhodobou 
práci pro mládež náš zaměstnanec 
Pavel Hána, který působí v občanském 
sdružení SaM Napajedla - Sdružení ak-
tivit Mladých.

Pavle, mohl bys blíže čtenářům před-
stavit Vaše sdružení?

Jsme parta lidí z Napajedel, co svůj 
volný čas nevěnuje jen sobě, ale i dru-
hým. Od 1. 9. 2009 fungujeme jako ob-
čanské sdružení SaM Napajedla. Naše 
činnost je zaměřena na volnočasové 
aktivity dětí a mládeže. V průběhu škol-
ního roku probíhají pravidelné sobotní 
schůzky, nechybí ani výlety a „víken-

dovky“. O prázdninách pak letní tábor. 
Uspořádali jsme také mnoho akcí pro 
širokou veřejnost, např.  Živý betlém, 
Den matek, vánoční besídky, olympiády 
pro děti. Na nejrůznějších akcích často 
spolupracujeme i s jinými organizacemi 
v Napajedlích. Náplní sobotních setkání 
jsou společné hry důležité pro rozvoj 
osobnosti dětí jak po stránce fyzické, 
tak také duševní. Za příznivého počasí 
se snažíme co nejvíce pobývat venku 
na čerstvém vzduchu. Součástí našich 
setkání bývá tvořivá a  také sportovní 
činnost. Děti se hravou a  poutavou 
formou seznamují s  hodnotami důle-
žitými pro život každého člověka, jako 
je přátelství, laskavost, slušnost, dobré 
vztahy ke kamarádům a rodičům apod.

Jak sdružení SAM vzniklo?
Naše činnost začala v roce 2003, kdy 

jsme společně s dětmi uspořádali první 
společné odpoledne s přípravou na Ve-
likonoce. Tato akce měla velice dobrý 
ohlas, proto jsme začali organizovat 
další schůzky s  odpoledním progra-
mem pro děti.

V tom roce se uskutečnil i první námi 
pořádaný letní tábor. Tehdy jsme také 
získali pro svou činnost prostory v bý-

valém klášteře v Napajedlích, kde jsme 
začali pravidelně fungovat.

Máte vymyšleno, jakým způsobem 
využijete odměnu?

Chceme dokoupit nějaké hry a vyba-
vení do klubovny, pořídit oddílová trika 
a přispět na provozní náklady akcí.

Jaké akce chystáte v nejbližší době?
Kromě pravidelných schůzek plá-

nujeme exkurzi do Experimentária, 

což je vědecko -technický park při SPŠ 
Otrokovice, ve kterém se děti seznámí 
s  nejrůznějšími pokusy a  technologi-
emi. Jako každý rok chystáme na začá-
tek letních prázdnin tábor, tentokrát ve 
vikingském stylu.

Děkuji za rozhovor a  přeji Vám 
všem za celou redakční radu mnoho 
úspě chů.

Mgr. Adéla Mořická

rOZhOVOr / Ocenění „pomáháme srdcem“ 

P o  ú s p ě š n é  r e a l i z a c i 
l o ň s k é h o  d i v a d e l n í h o 
představení „Baťa Tomáš, 
živ ý “ navazujeme i  letos 
na spolupráci s Městsk ým 
divadlem Zlín. 

Pro letošní rok je zamluveno předsta-
vení zbojnického muzikálu Ernesta 
Brylla a Katarzyny Gärtner „Malované 
na skle“, které se uskuteční v termínu 
3.  5. 2016 v 18:00 hod. jako ocenění 

pro vybrané zaměstnance společ-
nosti Fatra. 
Titul v přebásnění Jaromíra Noha-
vici a v hudebním aranžmá Josefa 
Fojty z kapely Hradišťan slibuje 
originální hudební zážitek vytvo-
řený mísením hudebních žánrů od 
bigbítu, rock´n´rollu až po reggae. 
Bližší informace k organizaci budou 
upřesněny.

Mgr. Adéla Mořická

kulTurA / „Malované na skle“ 
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Pro činnost výrobního zařízení 
jsou velmi důležité informace 
o  jeho provozním a  technic-
kém stavu. Významným ná-
strojem pro jejich získávání je 
vibrační diagnostika.

Zjednodušeně řečeno se jedná o  me-
todu, která měří vibrace rotujících částí 
strojů a  přitom vyhodnocuje aktuální 
stav stroje a  jeho provozuschopnost. 
Obrovskou výhodou této techniky je, 
že potřebné informace dokáže získat 
z daného zařízení za provozu, bez jeho 
demontáže.

Vibrace vznikají namáháním stroje 
a  jsou využívány k posouzení objektiv-
ního technického stavu. Podle výsledků 
měření je pak možné stanovit, která 

část zařízení má být předmětem oprav. 
Včasná identifikace možné závady je zá-
kladním předpokladem pro strategické 
plánování oprav.

Ve Fatře používáme vibrodiagnostiku 
již od roku 1990. Doposud se ale jednalo 
o jednorázová měření, kdy bylo možné 
zjistit pouze okamžitý stav zařízení. 
Předpověď vzniku poruchy byla velmi 
zdlouhavá a s ohledem na počet provo-
zovaných zařízení téměř nemožná.

Před dvěma roky proto vedení naší 
společnosti rozhodlo tento stav změnit 
a  zavést novou moderní vibrační dia-
gnostiku.

Ve výběrovém řízení byly osloveny 
firmy specializující se na aplikace vibrač-
ních diagnostik. Požadovali jsme dodání 
měřicího přístroje, vyhodnocovacího 
programu, nainstalování snímacích 

bodů, vytvoření vizuálních tras a  na-
stavení celého systému vyhodnocení 
měření tak, aby bylo povědomí o stavu 
strojů v horizontu měsíců, týdnů a hodin.

Vítězem výběrového řízení se stala 
firma CMMS, s. r. o., Praha. Během pro-
since  2015 nám tento dodavatel na 
vybraná zařízení nainstaloval celkem 
181 klasických a 64 snímacích bodů na 
nepřístupná místa. Každé místo bylo 
pro nezaměnitelnost měření označeno 
R -FID bodem, který vysílá do čtečky 
kódů identifikační údaj o poloze měře-
ného místa na stroji. Identifikace mě-
řicího místa je tedy jedinečná a  téměř 
nezaměnitelná.

Po sběru dat ze všech jednotlivých 
zařízení budou tyto údaje zpracovány 
pomocí software, který hromadně na zá-
kladě mezních hodnot daných normou 

vyhodnotí stav jednotlivých zařízení. 
S  prvním vyhodnocením monitorova-
ných strojů počítáme v březnu tohoto 
roku.

Do budoucna máme v úmyslu rozšířit 
počet měřicích bodů na další důležitá 
zařízení. Pravděpodobně se bude jed-
nat o kombinaci pochůzkového měření 
a systému on  -line pro měření na nepří-
stupných místech.

Pravidelným monitoringem zařízení 
se nejen prodlouží provozuschopnost 
stroje, ale využitím této metody i ome-
zíme neplánované výpadky ve výrobě 
a  předejdeme nežádoucím finančním 
ztrátám.

OdbOr hlAVNíhO MeChANIkA / Josef Sátora

Komfort pro naše stroje

Pracovní jubilea

25 odpracovaných let
Jurčíková Radmila stř. 171 000
Kedrová Monika stř. 150 000
Žilinek Jan stř. 235 000

30 odpracovaných let
Dočkalková Svatava stř. 951 000
Oulehlová anna stř. 272 000
Řezníček Petr stř. 908 100
Sudolská Hana stř. 115 000
Špačková Jana, Ing. stř. 933 000
Švec Rostislav stř. 908 100

35 odpracovaných let
Šottnerová Miroslava stř. 235 000

Odchody do důchodu
Paprčka Jiří stř. 115 000
Matysík Miroslav stř. 908 000

Všem zaměstnancům, kteří odešli do 
důchodu, děkujeme za léta strávená 
poctivou prací ve Fatře a přejeme jim pevné 
zdraví, spokojenost a spoustu životního 
elánu a optimismu do dalších let.

jubilea

Reprezentační ples
V sobotu 23. ledna 2016 se uskutečnil 
v  napajedelské sokolovně třetí spo-
lečný reprezentační ples společnosti 
Fatra a města Napajedla.

I v letošním roce jsme 
v Napajedlích přivítali naše 
nejvěrnější zákazníky z řad 
maďarských aplikačních 
firem, které se nejaktivněji 
podílely na rozvoji a prodeji 
našich v ýrobků značk y 
FATRAFOL v roce 2015.

Po jednotlivých prezentacích a pro-
hlídce našeho výrobního závodu 
v Napajedlích se téměř 40 účastníků 
přesunulo do wellness hotelu Horal, 
ležícího v malebném prostředí Beskyd 
ve Velkých Karlovicích. Tady za účasti 
obchodního ředitele Ing. Dušana Uhra 
proběhlo slavnostní předání certifi-
kátů TOP 10 aplikačních firem. Fatra 

tak ocenila své nejlepší odběratele, 
mezi nimiž nechyběly takové firmy, 
jako Europass 90 Mély nebo Hydro-
proof Magas, které se umísťují mezi 
nejlepšími každým rokem.

Sezóna hydroizolačních fólií 
Fa TRa FOl je již v Maďarsku v plném 
proudu a my pevně věříme, že za pod-
pory svých maďarských obchodních 

přátel i letos dosáhneme minimálně 
stejně dobrých výsledků jako v roce 
loňském.

ObChOdNí úSek / bc. pavel Vojtek

Péče o dlouholeté zákazníky

aktuality

Na začátku měsíce února 2016 
nás v Napajedlích navštívil 
čínský partner, odběratel 
hydroizolačního systému 
Fatrafol, firma Shandong Star 
Construction Systems Ltd., se 
kterou budujeme dlouholeté 
partnerství.

Spolu s majitelem této firmy panem 
Jingde Wu a jeho obchodníky přices-
tovali také zástupci asociace single-ply 
systému na čínském trhu (asociace pro 
jednovrstvou střešní krytinu) v čele 

s prezidentem této asociace panem Zhu 
Dongqing.

Společného jednání se zúčastnil i náš 
generální ředitel Ing. Pavel Čechmánek 
a finanční ředitel Ing. luděk Kramoliš. 
Zástupci společnosti Shandong nás se-
známili se současnou situací na čínském 
trhu v oblasti PVC/TPO hydroizolačních 
fólií, možnostmi dalšího prohloubení 
naší dosavadní úspěšné spolupráce a 
posílení pozice značky Fatrafol v nad-
cházejícím období roku 2016.

Prohlubujeme spolupráci s Čínou

ObChOdNí úSek / bc. pavel Vojtek

Ples tradičně zahájili starostka města 
Napajedla Ing. Irena Brabcová 
a generální ředitel Fatry Ing. Pavel 
Čechmánek.

Následoval tanec.

Pro vysílené tanečníky byl připraven 
raut.

Nechyběla bohatá tombola.
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Naší základní činností je vý-
roba energií a  poskytování 
služeb s tím souvisejících všem 
odběratelům v chropyňském 
areálu i obyvatelům města. 

V rámci neustálého zlepšování těchto 
služeb pravidelně investujeme nemalé 
částky nejen do rekonstrukce a moder-
nizace energetických zařízení, ale i do 
rozvoje kvality areálu. Naše mateřská 
společnost Fatra Napajedla nás v této 
činnosti významně podporuje.
V  loňském roce jsme mj. pokračovali 
v  rekonstrukci dalších elektrorozvo-
den VN v Chropyni. Cílem bylo nejen 
stávající rozvodny nahradit moderními 
technologiemi, ale zároveň vyřešit pro-
blémy, které vznikly prodejem budov 
v chropyňském areálu, kdy se některé 
rozvodny najednou ocitly v objektech 
cizích společností. Jedná se tedy i o pře-
sun rozvoden do vlastních prostor. Takto 
jsme např. přestěhovali rozvodnu, která 
se nacházela v prostorách Svitapu.

Významnou investicí loňského roku 
byla i rekonstrukce účelové komunikace 
v části od nákladní vrátnice po hlavní 
křižovatku včetně podkladové vrstvy 
a souběžné kanalizace.

Vozovku jsme rozšířili a  u  její části 
vybudovali odstavné parkoviště.

Další úspěšnou akcí bylo přepojení 
rozvodů na pitnou vodu, která bude 

využívána od letošního roku i  pro 
hydranty. Souhlas HZS Kroměříž s od-
stavením rozvodů povrchové vody 
(tzv.  požárního vodovodu) nám byl 
udělen a od poloviny roku 2016 budou 
požární potřeby zabezpečovány tímto 
rekonstruovaným rozvodem pitné vody.

Začali jsme se také zabývat novými 
aktivitami, které plánujeme dále roz-
víjet. Ke své základní činnosti výrobce 
a  distributora energií jsme si přibrali 
provoz a  servis výměníkových stanic 
a  vzduchotechnických zařízení. Jako 
první jsme převzali vzduchotechniky 
na b. 22 v Napajedlích, kde jsme hned 
na počátku při převzetí řešili havarijní 
stav větrání prostoru Erem. Postupně 
budeme přebírat další zařízení a i tam, 
kde to bude potřeba, navrhneme jejich 
úpravy či rekonstrukce.

Naši pracovníci již několik energe-
ticky úsporných opatření navrhli. V loň-
ském roce se je podařilo vyprojektovat 
a postoupit k realizaci v roce letošním. 
Jedná se o  návrh na rekonstrukci 
vzduchotechniky u výroby PPF, využití 
odpadního tepla z okruhu chlazení na 
b. 44, rekonstrukci osvětlení na budově 
BO PET v Chropyni a samozřejmě dopro-
vodné akce, jako je třeba rekonstrukce 
oken na budovách č. 35 a č. 24 v Napa-
jedlích (součástí bude i výměna vnitř-
ních a venkovních parapetů + žaluzie).

V  současné době máme rozpraco-
vaný projekt, který řeší strategické 

změny koncepce elektrorozvoden VN 
v Napajedlích. Jedná se o rekonstrukce 
rozvoden v různých hladinách napětí 
(VN, NN) tak, aby byly zajištěny vždy 
potřebné dodávky energie pro jednot-
livé provozy a hlavně možnost napojení 
budoucích nových provozů. Součástí 
této rekonstrukce bude samozřejmě 
i výměna zastaralých rozvodů v ener-
gokanále. Stávající rozvody jsou již 
zastaralé a navíc kapacitně naplněné, 
bez možnosti napojení nových strojů.

a protože k práci patří i zábava, v loň-
ském červenci jsme na hřišti v Kvasicích 
uspořádali celofiremní sportovní den. 
Na této akci měli možnost blíže se 
poznat všichni pracovníci obou areálů 
a prohloubit vzájemné vztahy v soutěž-
ních týmech.

Využívám této příležitosti k  tomu, 
abych poděkoval všem, kteří se podí-
leli na výše uvedených činnostech, ať 
už přímo nebo nepřímo jako podpora 
výkonných oddělení. Mám na mysli 
oddělení ekonomické, obchodní nebo 
dispečerské. Za podporu děkuji i pra-
covníkům z Fatry.

letos připravujeme i takové projekty, 
které budou sledovány z důvodu vý-
razných výdajů. Tyto investice budou 
představovat moderní řešení s hospo-
dárným a bezpečným provozem. Jedná 
se o akce „Nová válcovna“, „Comerio I“, 
„laboratoře“, „Metalizace“ a „Vstřiko-
lisovna“. Některé jejich části budeme 

následně přebírat do provozu nebo 
budou předmětem sledování spotřeb 
energií.

Z vlastních investic Energetiky mů-
žeme zmínit rekonstrukci nákladního 
výtahu v b. 110 v Chropyni nebo vzo-
rové oplocení areálu ve dvou různých 
provedeních. Nejvýznamnější akcí je ale 
rekonstrukce hlavní regulační stanice 
plynu v areálu Chropyně. Její současný 
neutěšený stav by se měl zásadně 
změnit jak po stránce technické, tak 
architektonické.

V  rámci areálu jsme tzv.  lokálním 
distributorem a musíme zdokonalovat 
el. soustavu dle platných zákonů. S tím 
je spojena investice do rekonstrukce 
přípojek některých odběratelů a vybu-
dování jak nového jištění, tak měření 
spotřeby.

V souvislosti s poskytováním nových 
služeb můžeme zmínit např. využívání 
lokátorů tras podzemních vedení 
(úspěšně odzkoušeno při hledání ka-
belu veřejného osvětlení na parkovišti 
v  Napajedlích), vyhledávání poruch 
na potrubních rozvodech kamerovým 
systémem či poskytování údajů z ener-
getického dispečinku na webu.

Pro zkvalitnění práce našich tech-
nických pracovníků, kteří řídí současně 
provozy obou areálů, bychom chtěli 
zavést systém dispečinkových video-
konferencí. Tento způsob předávání 
informací by měl přispět k  jednodu-

chému předávání aktuálních informací 
všem osobám zainteresovaným na 
řešení provozu, poruch, investic i jiných 
činností. Tato technika nám umožní pro-
pojit osoby v daném čase, a to nezávisle 
na tom, ve kterém areálu se právě na-
cházejí. Tento systém dokáže provádět 
i záznamy z porad a třeba i připojit jiné 
osoby prostřednictvím internetu.

ani s použitím sofistikované techniky 
však nelze všechna zařízení řídit dálkově 
např. z domova. Proto se musíme i na-
dále potkávat na svých pracovištích 
a  operativně řešit všechny problémy 
vyplývající z provozu.

Zvládnout všechny výše uvedené zá-
měry nebude určitě jednoduché. Můžu 
ale za všechny pracovníky Energetiky 
Chropyně slíbit, že se budeme snažit.

eNergeTIkA ChrOpYNĚ / Vít Macháň

Rok 2015 a 2016 očima ředitele

2015 - VÝROBNÍ A LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚSoučasná podoba chropyňského areálu (vizualizace)

inFormace

Hledáte pro své děti 
vhodnou střední školu 
s výhledem jistoty 
zaměstnání? 
SPŠ Otrokovice nabízí pro školní 
rok 2016/17 možnost studia v oboru 
„Gumař plastikář“ a „Aplikovaná 
chemie“. Během studia budou někteří 
žáci vykonávat odborný výcvik a praxi 
na pracovištích společnosti Fatra.

Informace:
SPŠ Otrokovice, pí libuše Jan dou šová 
tel. 577 925 078, 733 122 348  
www. sp so trokovice.cz
Fatra, a. s., Napajedla, p. Martin 
Hrad ský, tel. 577 502 430

FatraFatra
PANTONE 293 C

Fatra
Cyan 100 %
Magenta  65 %
Yellow 0 %
Black 8 %

Fatra
Cyan 100 %
Magenta  65 %
Yellow 0 %
Black 8 %

bavíme se

„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“
„Ále, protože jsem romantik.“
„a kvůli tomu máš tak krátké uši?“
„No jo, včera jsem zasněně poslouchal, 
jak zpívá skřivan, a přeslechl jsem kom-
bajn.“


