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ENERGETICKÝ 
SLOUPEK 
Topná sezóna začala
Topné období začíná 1. září a končí 31. květ-
na následujícího roku, kdy průměrná denní 
teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stup-
ňů Celsia a současně není pravděpodobné 
brzké oteplení. 

Tento stav nastal, a tak tým pracovníků ve-
dený panem Ing. Bajajou postupně začal s 
najížděním topení. To znamená kompletní 
prohlídku topného systému, vyčištění filtrů 
a v případě výskytu netěsností i vypuštění 
topného systému, opravu, napuštění, tlako-
vou zkoušku a opětovné uvedení do topné-
ho provozu.  

Mnohé naše provozy využívají odpadní 
teplo ať už napřímo sálající z výrobního za-
řízení, nebo přenesené pomocí tepelného 
čerpadla, které pak vytápí prostory i v jiných 
budovách. Tím šetříme náklady i životní pro-
středí. K dosažení teplené pohody na našich 
pracovištích v zimním období však musíme 
dodávat i teplo, které nakupujeme nebo vy-
rábíme ze zemního plynu. 

Pro optimalizaci spotřeby tepla k otopu je 
důležité mít správně nastavené termohlavi-
ce na radiátorech, aby se zamezilo zbytečné-
mu plýtvání. Prosím proto všechny zaměst-
nance o kontrolu nastavení termostatických 
hlavic radiátorů na jejich pracovištích dle 
níže uvedeného doporučení v souladu se 
směrnicí OS15.

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického 

managementu

Spolupráce na vývoji s externími pracovišti
V dnešní době si jen málokterý podnik může 
dovolit vyvíjet nové výrobky výhradně vlast-
ními silami. Vedoucí odboru výzkumu a vývoje 
Ing. Martiny Manové jsme se proto zeptali, jaké 
jsou možnosti a zkušenosti s externí spoluprací 
ve vývoji. 

Odborné znalosti i technické možnosti externích 
vývojových pracovišť využíváme poměrně často. 
V podstatě jsou možné dvě formy spolupráce - krát-
kodobá, tj. zadání konkrétního úkolu jako měření, 
analýza, rozbor vzorků apod., a dlouhodobá v rámci 
společně řešeného vývojového projektu. V loňském 
roce byly ukončeny dva projekty, kdy jsme měli 
možnost dlouhodobě spolupracovat hned s něko-
lika externími vývojovými pracovišti. 

Jeden projekt se jmenoval „Centrum pokročilých po-
lymerních a kompozitních materiálů“, interně jsme 
ho označovali zkratkou CK1 (Centrum kompetence 
1), druhý „Centrum alternativních ekologicky šetr-
ných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků 
pro průmyslové aplikace“, zkráceně Alterbio.

Názvy projektů působí dost složitě, co si pod 
nimi máme představit?
Projekt CK1 byl postaven na volném sdružení ně-
kolika firem, které si definovaly vývojové směry a 
řešily je společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlí-
ně. Kromě Fatry se jednalo se o firmy SPUR a.s., Zlín 
Precision s.r.o., Polycasa s.r.o. a 5M s.r.o. Spolupráce 
byla zahájena v září 2012 a pokračovala až do konce 
loňského roku.

Projekt Alterbio měl poněkud jiný charakter. Nosi-
telem projektu byla firma SYNPO, a.s., která kolem 
sebe shromáždila několik dalších partnerů. Společ-
ně byl definován výzkumný směr a každý z partnerů 
přispěl k vývoji svou odborností. Na řešení se aktiv-
ně podílely firmy Centrum organické chemie s.r.o. 
(COC), Biomedica, spol. s r.o., Inotex spol. s r.o. a Fa-
tra, dále Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita 
Palackého v Olomouci a také Státní zdravotní ústav. 
Projekt začal v lednu 2014 a trval až do prosince 
2019.

Čeho se projekty konkrétně týkaly?
V projektu CK1 jsme se drželi tří hlavních vývojo-
vých směrů. První z nich byl vývoj směsí na bázi 
polyolefinů pro výrobky do stavebnictví jako al-
ternativa k  PVC produktům. Konkrétně se jednalo 
o hydroizolační fólie z termoplastických elastomerů 
a polyolefinické podlahoviny. 

Druhé téma se týkalo paropropustných fólií a la-
minátů, záměrem bylo zlepšit vybrané vlastnosti 
našich produktů. Měli jsme možnost ověřit nové 
materiály vyrobené z  přírodních zdrojů, tzv. Green 
PE - polyetylen vyrobený z etanolu fermentací růz-
ných zemědělských surovin jako je cukrová třtina a 
kukuřice. Souběžně jsme se snažili zhodnotit uplat-
nění biologicky rozložitelných a kompostovatelných 
materiálů, které jsou považovány za ekologickou al-
ternativu standardních materiálů. 

Třetí téma má vazbu na naše BO PET fólie, testovala 
se celá řada nových typů nánosů pro zlepšení povr-
chových vlastností fólií a rozšíření jejich další uplat-
nitelnosti. Kromě toho byla velká část práce věnová-
na možnostem řízení koeficientu tření PET fólií při 
současném dosažení nízkého zákalu. Fólie s nízkým 
zákalem mají velký potenciál na trhu.

Na co byla zaměřena spolupráce v projektu Al-
terbio?
Společnost Synpo se zabývá vývojem v oblasti syn-
tetických polymerů a nátěrových hmot. Centrum 
organické chemie se již nějaký čas věnuje ftalocy-
aninům, což je skupina chemických sloučenin se 
zajímavými vlastnostmi a možnostmi uplatnění. 
Vzhledem k tomu byl projekt zaměřen na vývoj an-
timikrobiálních prostředků na bázi ftalocyaninů a 
jiných látek s antimikrobiálním účinkem. 

Cílem bylo ověření jejich aplikovatelnosti a funkč-
nosti v různých výrobcích, jako jsou laky (Synpo), 
kosmetické přípravky (Biomedika), textilie (Inotex) a 
plastové výrobky (Fatra). Shodou okolností jsou nyní 
výrobky s antimikrobiální ochranou velmi žádané 
vzhledem k celosvětové situaci s COVID-19.

A jak konkrétně probíhala spolupráce s externí-
mi pracovišti? 
S Univerzitou Tomáše Bati bylo každé jednotlivé 
téma zahájeno rešerší odborné literatury, stanovili 
jsme si etapy úkolů a rozdělili úkoly. Snaha byla ma-
ximálně využít odborné zaměření pracovníků uni-
verzity zapojených do projektu, přitom byla mož-
nost využít technické vybavení Centra polymerních 
systémů. Samozřejmě i u nás probíhala řada testů 
jak v laboratořích, tak zkoušky realizované přímo ve 
výrobě. Všechny výsledky z rozborů, analýz a výrob-
ních zkoušek byly společně diskutovány. 

Na základě závěrů se pak upřesňoval další postup 
vývoje receptur směsí, roztoků pro nánosování, 
výběr aditiv, úprava technologických postupů a po-
dobně. Hledaly se rovněž nové postupy zkoušení a 
kombinovaly se různé analytické metody. Do řeše-
ní úkolů byli aktivně zapojeni i studenti, na vybra-
ných směsích nebo fóliích prováděli časově náročná 
měření a sledovali závislosti vybraných parametrů. 
Výsledky pak využili v rámci svých bakalářských a 
diplomových prací.

V projektu Alterbio probíhaly hlavní vývojové čin-
nosti ve společnostech Synpo a COC. Fatra byla 
v roli ověřovatele funkčnosti výstupů. Zkoušeli jsme 
uplatňovat antimikrobiální přípravky ve směsích 
pro extruzi a válcování fólií, v tiskových formulacích 
a nanášet speciální laky jako povrchovou úpravu 
podlahovin a izolačních fólií.

Jaké byly hlavní přínosy? Podařilo se dosáh-
nout nějakých konkrétních výsledků, které by-
chom mohli uplatnit v našich výrobcích?
Výsledků a výstupů spolupráce je celá řada, i když 

ne všechny najdou bezprostřední využití, což se ve 
vývoji někdy stává. Mezi výstupy projektu CK1 patří 
receptura hydroizolační fólie na bázi směsi PP elas-
tomeru s přírodním retardérem hoření, paropro-
pustná fólie z biodegradovatelného materiálu na 
bázi polymléčné kyseliny, PET fólie s akrylátovým, 
polyuretanovým či antistatickým nánosem, master-
batch se speciálně vybraným oxidem křemičitým 
zajišťující kluznost PET fólií při nízkém zákalu. 

Z výsledků projektu Alterbio lze uvést speciální laky 
pro úpravu střešních izolačních fólií se samočisticím 
efektem, konkrétně se jedná o vodouředitelný lak 
odolný špinění a probarvený lak vhodný k aplikaci 
na střešní PVC izolace k vytvoření reklamních sdě-
lení. Dále pak UV tvrditelný lak pro interiérové apli-
kace s přídavkem ftalocyaninů s využitím v podla-
hových krytinách pro dosažení odolnosti bakteriím 
a plísním. Mimo zmíněné aplikace je možné ftalo-
cyaniny využít k přípravě inkoustů pro flexotiskové 
techniky, aplikací by pak byla paropropustná fólie 
s  antimikrobiální ochranou využitelná ve zdravot-
nictví. Ty nejhodnotnější výstupy jsou chráněny 
užitnými vzory.

Považujete externí spolupráci za přínosnou?
Určitě ano. Díky projektům jsme mohli poznat, jak 
vědci na těchto pracovištích pracují. Jejich systém 
práce se v mnohém liší od naší. Ve Fatře máme na 
každý výrobkový segment jednoho vývojového pra-
covníka. Ten musí být schopen zvládnout testování 
nových surovin, řešení požadavků zákazníků i vývoj 
nových výrobků, přitom spolupracuje při reklama-
cích, potížích ve výrobě, sleduje legislativu a změny 
norem. 

Podobně jsou na tom technologové, kteří se na vý-
voji také v nemalé míře podílejí. Dělí svůj čas mezi 
aktuální technologické problémy, ověřování nových 
receptur, inovace výrobků, přípravu podkladů pro 
investice aj. 

Naproti tomu vědci ve výzkumných centrech jsou 
osvobozeni od činností spojených s výrobou. Mo-
hou se vývojovým úkolům věnovat déle, specializo-
vat se v činnostech, jít více do chemické podstaty 
materiálů, kombinovat analytické techniky. Vzhle-
dem k tomu mají jiný úhel pohledu na řešené pro-
blémy a mohou přicházet se zajímavými podněty. 

Na straně podniků je pak schopnost výsledky tech-
nologicky ověřit a dotáhnout do praxe. Souhrnně 
se dá říct, že jsme během projektů navázali dobré 
externí vztahy a víme, na koho a s čím se můžeme 
v dalším období obracet.

Ing. Martina Manová
vedoucí odboru výzkumu a vývoje
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AKTUALITY 
Nákladní brána v Chropyni
V souvislosti s implementací systému AEO 
byl v průběhu letošního roku upraven 
prostor nákladní vrátnice areálu Chropyně. 

Historicky byl problém s nedostatkem místa 
před branou a zejména ve chvílích, kdy do 
areálu přijíždělo nové neznámé auto, se vrát-
nice ucpávala a občas se tvořily delší fronty.
Tento problém pomohlo vyřešit vytvoření 
nového odstavného pruhu pro parkování a 
vybudování speciálního okénka a nového 
pracoviště pro registraci vozidel.

Vjezd do areálu je nyní více plynulý a nově 
se registrující vozidla již neblokují průjezd 
branou.

Podlahové krytiny a online prodej
České nákupní chování se mění. Pomalu, 
ale jistě jsou lidé tlačeni mnohem více do 
nákupů v online prostředí, a to i u produktů, 
u nichž bychom to v minulých letech moc 
nečekali. Jedním z nich jsou také podlaho-
vé krytiny. Ano, v určité míře jde o hazard, 
kdy se spoléháme na přesné zobrazení de-
korů na našich monitorech, ale okolnosti nás 
k tomu pomalu nutí.

Koronavirová krize prokázala, že prodávat 
online je bezpečnější, ať už se jedná o potra-
viny nebo mulčovací kůru.

A protože podlahové krytiny nejsou v onli-
ne obchodu žádným nováčkem, rozhodl se 
segment podlahových krytin ve spolupráci 
s  marketingovým oddělením připravit no-
vou kolekci vinylových plovoucích podlah, 
určených pouze pro online prodej. 

Spotřebitelům nabídneme vinylové dílce 
s PUR vrstvou na HDF nosiči se zvýšenou 
odolností proti vlhkosti a kročejovým útlu-
mem 16 dB. Podlahová krytina ponese 
název Fatra Step a možnost jejího nákupu 
bude pouze v e-shopech. Předpokládaný 
termín pro uvedení produktu na trh je leden 
2021.

Poděkování zaměstnancům
Letos jsme z důvodů všem jasných nemohli 
oslavit 85. výročí založení naší společnosti, 
proto se vedení rozhodlo jako připomínku 
tohoto významného jubilea a poděkování 
za dobře odvedenou práci předat zaměst-
nancům dárek. Pro každého byl pořízen ba-
toh a jako malý bonus do něj přidáno balení 
vitaminu C.

Vedení společnosti Fatra děkuje svým za-
městnancům za poctivý a zodpovědný pří-
stup i loajalitu a všem přeje pevné zdraví.

Sbírejte hliník pro Charitu
Všichni dobře víme, že „Hliník se odstěhoval do 
Humpolce“, ale i přesto je ho kolem nás stále 
dost. Hliník (Al) je třetím nejrozšířenějším prv-
kem na zemi. V přírodě se vyskytuje ve slouče-
ninách. 

Nejznámější rudou je bauxit. Výroba hliníku je 
energeticky náročná a vede ke zvyšování množství 
skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu 
oteplování. V naší republice připadá na jednoho 
obyvatele 1,2 kg hliníkového odpadu za rok. Když 
to vynásobíme počtem obyvatel, tak to znamená 
12 000 tun hliníkového odpadu ročně jen u nás (po-
řád tvrdím, že matematika je „svinstvo“). Hliník je 
přitom recyklovatelný stále dokola bez ztráty kvali-
ty. Energie vynaložená na recyklaci tvoří jen 4 - 5 % 
z energie výroby hliníku „nového“.

Kde se s hliníkem v našem okolí nejčastěji setká-
váme? 
Alespoň pár příkladů: nápojové plechovky, fólie od 
jogurtů, termixů, čokolád, tuby od léčiv, žaluzie, pří-
bory, plechy, soudky, stanové konstrukce, lehátka. 

Jsme-li na pochybách, jde-li opravdu o hliník, pou-
žijeme magnet. Hliník totiž není magnetický.

Charita sv. Anežky Otrokovice pomáhá lidem, kte-
ří  se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, se-
niorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez 
domova apod. A právě tady probíhá už 8. rokem 
projekt „Hliník pro Charitu“. 

Nejdříve byly do této akce zapojeny školy, aby si 
děti uvědomily, že se netřídí jenom plasty a papír. 
Postupně se přidaly i firmy. Nutno dodat, že odvoz 
a následné zpracování zajišťuje od roku 2012, tedy 
od doby vzniku tohoto nápadu, akciová společnost 

Metalšrot Tlumačov. Ta hliníkový odpad nejen vyku-
puje a následně zpracuje, ale cenu výkupu zdvojná-
sobí a zašle pro potřeby otrokovické Charity. Finanč-
ní dar, který se podaří shromáždit, je vždy určen na 
konkrétní dobrou věc. Nyní byla s žádostí o spolu-
práci oslovena i naše společnost. 

Protože tento projekt považujeme za zajímavé 
propojení zájmu o životní prostředí s pomocí po-
třebným, rozhodli jsme se zúčastnit. V současnosti 
připravujeme rozmístění nádob pro sběr hliníku 
v Napajedlích i Chropyni. 

Podstatné je, aby v nádobách byl opravdu jen hli-
ník. Chystáme se oslovit vedoucí provozů, aby nám 
pomohli vytypovat vhodná sběrná místa. A pak už 
nebude nic stát v cestě tomu, abychom se společně 
do této akce zapojili. Budeme to dělat pro životní 
prostředí, čili i pro sebe samotné, a také pro ty, kteří 
potřebují naši pomoc.

Josef Tomaštík
technik odpadového a paletového hospodářství

Vzděláváme se online
Asi nám dáte za pravdu, že doba koronavirová 
má velký vliv na život nás všech. Moderní tech-
nologie naštěstí i v době, kdy není možné školit 
a vzdělávat účastníky osobně, nabízí celou řadu 
možností, jak se vzdělávat online. 

Patří mezi ně i e-learning. Ten nám poskytuje flexi-
bilní a dostupné vzdělávání. Klíč je v tom, že zaměst-
nanci nechodí na školení, ale školení za nimi.

Nově je do prostředí e-learningu, které jste si mohli 
v předchozích měsících vyzkoušet, zařazen „kurz“ 
s názvem PPZeL - Prohlášení a poučení zaměstnan-
ce k využívání aplikace e-learning. Tento kurz byl 

pro školení našich zaměstnanců vytvořen v souvis-
losti s využíváním aplikace e-learning a stanoviskem 
Compliance Officem a příslušných oddělení centrály 
Agrofert, a. s.

S tímto prohlášením se prokazatelně seznámí všich-
ni zaměstnanci, kteří mají zřízený firemní email a 
současně přístup k internetu. Na firemní email těm-
to zaměstnancům bude zaslána automatická po-
zvánka k absolvování tohoto samostatného kurzu. 
V rámci absolvování se zaměstnanec seznámí s pra-
vidly, vytiskne prohlášení, podepíše a odevzdá na 
personálním oddělení. 

Pravidla pro využívání aplikace e-learning: 
-  Absolvovat předepsané kurzy.
-  Samostatně vypracovat testy.
-  Nevyužívat automatické systémy pro vyplňová-

ní testů.
-  Nepřenechávat přístupové údaje jiným osobám.

Toto prohlášení je jednorázový úkon, který je platný 
pro všechny další absolvované kurzy. Dalšími plá-
novanými kurzy bude aktualizovaný Etický kodex 
- Compliance. 

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista

Zřízení oddělení průmyslového inženýringu
Od října letošního roku vzniká ve Fatře nové od-
dělení průmyslového inženýringu, které bude 
hiearchicky spadat pod výrobní úsek. Oddělení 
bude personálně obsazeno jedním vedoucím 
pracovníkem a dvěma průmyslovými inženýry.

Rozsah činností, způsob zakotvení průmyslového 
inženýringu v organizační struktuře Fatry a celková 
koncepce nového oddělení byla zpracována a od-
souhlasena vedením společnosti. V obecné rovině 
se budou pracovníci nového střediska zabývat ná-
sledujícími aktivitami: 

- participace na projektech externích konzultač-
ních společností, 

- postupné přebírání kompletní agendy kolem 
zlepšovatelství, 

- správa, rozvoj a zpracování reportů z výrobního 
informačního systému MES v Napajedlích, 

- aktualizace standardů a dohled nad jejich dodr-
žováním, 

- hledání dalšího potenciálu ve výrobních a ob-
služných úsecích, 

- odstraňování plýtvání a činností nepřidávají-
cích hodnotu.

Průmyslový inženýring bude zřízen jak pro závod 
v  Napajedlích, tak i v Chropyni. Hlavním smyslem 
oddělení nebude „pouze“ hledání úspor. 

Rádi bychom se stali partnerem pro ostatní úseky 
tak, abychom mohli společnými silami přicházet 
s  nápady, jak dělat věci lépe, neboť to samé zcela 
jistě dělá i naše konkurence, kterou se nesmíme ne-
chat předběhnout. 

Ing. Roman Jánoš
vedoucí oddělení průmyslového inženýringu

Propojujeme studentům teorii s praxí
Podniky pro zachování svého chodu nutně po-
třebují především příslušníky nastupující ge-
nerace. Stále více firem proto spoléhá na hlubší 
spolupráci s odbornými školami a své budoucí 
zaměstnance si samo vychovává.

Ve Fatře jsme již pátým rokem navázali spolupráci se 
Střední průmyslovou školou v oblasti odborné pra-
xe žáků 2. a 3. ročníků oboru chemik (dříve gumař-
-plastikář) a 2. ročníků obor elektrikář. V rámci studia 
žáci absolvují týden školní docházku a další týden 
následuje praxe ve výrobních střediscích, kde se jim 
věnují určení instruktoři.

Pondělní dopoledne patří teoretické části výuky. 
Další dny se studentům věnují instruktoři ve výrob-
ních střediscích a laboratořích. Učni si tak mohou 
vyzkoušet práci s granulátem, u lisované podlaho-

viny, ve svařovně i na lince Briem u izolačních fólií, 
u svařovaných výrobků (hračky a pláštěnky), vytla-
čovaných profilů, paropropustných fólií a v našich 
laboratořích.

Mají status učně na praxi. Pokud se student rozhod-
ne po absolvování studia nastoupit do Fatry, stává 
se firemním žákem a k odměně za produktivní práci 
má ještě stipendium.

Studenti se v rámci odborných praxí snaží. Instruk-
toři odborného výcviku je dlouhodobě hodnotí 
kladně. Velkou nevýhodou systému je ovšem jejich 
věk - nemohou vyzkoušet práci u všech linek z dů-
vodu bezpečnosti práce. Do dnešního dne prošlo 
praxí v naší společnosti 30  žáků oborů chemik a 
2 žáci oboru elektro.

V letošním školním roce 2020/21 máme u nás na 
praxi 2 druháky, a to chemika a elektrikáře, a 2 tře-
ťáky - chemiky. Protože se o ně dělíme se společ-
ností Barum, SPUR, Megat a Konform Plastik, dojde 
v dalším pololetí k jejich výměně. Ve druhém polo-
letí očekáváme 1 žáka 3. ročníku a 3 žáky 2. roční-
ku. 3 žáky - chemiky jsme mohli v letošním roce po 
absolvování školy přivítat v řadách našich zaměst-
nanců.

V rámci spolupráce s SPŠ polytechnickou ve Zlíně, 
SŠ COPT Kroměříž a SŠ Mesit Uh. Hradiště jsme v Na-
pajedlích umožnili praxi žákům 3. ročníku oboru 
elektro a v Chropyni to byly obory instalatér a me-
chanik-seřizovač. 

Blanka Hrabinová
personalistka
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Zhodnocení optimalizačních akcí v Chropyni
Je to již více než rok, kdy jsem měl možnost se-
známit vás s probíhajícími projekty, na kterých 
jsme pracovali v Chropyni především v segmen-
tu speciální výrobky. Jelikož se od té doby hod-
ně věcí změnilo, rád bych vám vše podstatné ve 
stručnosti shrnul v tomto dalším článku.

Nebudu zacházet příliš do detailů, ale pro osvěže-
ní paměti uvedu, že jsme se v rámci zlepšování za-
měřovali na projekty související přímo s vybranými 
pracovišti (výroba, technická kontrola, logistika aj.). 
Druhá část akcí se týkala zjednodušení v oblasti in-
formačních toků. Hlavním cílem veškerého našeho 
snažení byla redukce nákladů, zlepšení přehledu, 
pořádku a ergonomických aspektů na konkrétních 
pracovištích. 

Za období zhruba 1,5 roku jsme rozběhli celkem 20 
hlavních projektů, z toho se nám do tohoto září po-
dařilo dotáhnout 13 akcí. Zbývající činnosti jsou buď 
těsně před dokončením, nebo se jejich realizace 
protáhne o něco déle, než bylo původně zamýšleno. 
Pojďme se společně podrobněji podívat na to nej-
důležitější, co nás na cestě za zlepšováním potkalo a 
co nás dále ještě čeká.

Co se nám podařilo zrealizovat? 
• Zavedli jsme Shop Floor Management v 7 vý-

robních oblastech.
• Pro 5 středisek jsme rozběhli systém řízení po-

řádku „5S“.
• Zoptimalizovali jsme vstupní kontrolu materi-

álu.
• Provedli jsme zeštíhlení organizační struktury.
• Rozběhli jsme automatizaci výroby ramínek na 

budově 300.

• V součinnosti s úsekem TPV jsme vytvořili vlast-
ní výrobní databázi.

• Zmapovali jsme možnosti v oblasti rychlejších 
výměn nástrojů.

Na čem se bude pracovat dál? 
• Dokončíme zadání pro výběrové řízení na vý-

robní informační systém (MES). 
• Provedeme finalizaci zlepšení v základním in-

formačním systému podniku (SAP).
• Vytvoříme nové plánovací oddělení.
• Doladíme plnohodnotný rozjezd naší vlastní 

nástrojárny.
• Přemístíme pracoviště lepení palet do spodní-

ho patra.
• Začneme tisknout ULL štítky přímo ve výrobě. 

Jen pro pořádek uvádím, že každá z výše uvedených 
odrážek nemusí znamenat čistě a jen jeden hlavní 
projekt, ale může se dle časové náročnosti členit 
i  na několik akcí. Realizace veškerých změn přine-
se firmě z dlouhodobého hlediska úsporu nákladů 
a další kvantitativně nevyčíslitelná zlepšení např. 
v oblasti BOZP či pracovního prostředí. 

Do konce září 2020 budeme pracovat na dokončení 
vybraných projektů v rámci interního týmu Fatry a 
od nového roku se předpokládá rozjezd dalších čin-
ností za spolupráce některého z externistů ze spo-
lečnosti API. Od října tohoto roku se bude na pro-
jektech spolupodílet také nově vytvořené oddělení 
průmyslového inženýrství, které zde bude působit 
jak pro potřeby závodu v Napajedlích, tak i provo-
zovny v Chropyni. O tom ale více v dalším článku.

Závěrem bych rád poděkoval všem aktivním spolu-
pracovníkům, kteří si vybrané projekty vzali za své, 
pracovali na nich nebo je z velké části řídili a dotáhli 
je do zdárného konce. Věřím, že tímto naše vzájem-
ná spolupráce nekončí a že v podobném duchu bu-

deme pokračovat na dalších aktivitách, které jsou 
stále ještě před námi. 

Ing. Roman Jánoš
vedoucí oddělení průmyslového inženýringu

Úprava pravidel pro výplatu mimořádných odměn
Po zavedení nového mzdového systému od 
1. dubna 2020 upravujeme a sjednocujeme od 
1. listopadu 2020 pravidla pro výplatu mimo-
řádné odměny a odměny za dlouhodobé zastu-
pování pro zaměstnance.

Mimořádná odměna je po základní mzdě a varia-
bilní (motivační) části mzdy třetí komponentou sys-
tému odměňování. Slouží k ocenění mimořádného 
pracovního výkonu, který nebylo možno předem 
naplánovat.

Tato mimořádná odměna se dělí na operativní od-
měnu („rychlé peníze“) a odměnu za mimořádný vý-
kon, které se vzájemně liší svojí výší, schvalovacím 
procesem a frekvencí vyplácení. 

Operativní odměna je navrhována v případě, že je 
potřeba rychle reagovat na ocenění mimořádnosti 
(např. pomoc při výrobních zkouškách). Je primárně 
určena pro dělnickou skupinu zaměstnanců. Jedná 
se o nástroj pro vedoucí středisek, kteří nyní můžou 
ocenit mimořádnou aktivitu zaměstnanců.

Odměnu navrhuje přímý nadřízený a schvaluje ve-
doucí měsíčně.

Odměna za mimořádný výkon bude navrhována za 
ocenění mimořádné činnosti v oblasti růstu společ-
nosti, zlepšení kvality, hledání úspor, zlepšení efek-
tivity, příp. při řešení nepředvídatelných situací či při 
spontánních návrzích na zlepšení interních procesů 
s výrazným dopadem na chod společnosti. Tento 
typ odměny bude vyhodnocován měsíčně nebo 
čtvrtletně, návrh dává přímý nadřízený, na vědomí ji 
berou členové porady vedení a schvaluje ji mzdová 
komise, tj. generální ředitel společně s personálním 
ředitelem.

Další novinkou v systému odměňování je odměna 
za zastupování. Dosavadní praxe přerozdělování 
variabilní složky mzdy při nemoci zaměstnance se 
ruší. Za zástup v době dlouhodobé nepřítomnos-
ti zaměstnance nebo za zastupování neobsazené 
pozice bude vyplácena odměna v případě, že tato 
doba bude delší než 4 týdny. 

Odměna pak bude zaměstnanci náležet od prvního 
dne zastupování až do dne jeho ukončení.

Podrobná pravidla budou uvedena v aktualizované 
směrnice OS 56 Odměňování. V případě potřeby 
bližších informací či jakéhokoliv dotazu se můžete 
kdykoli obrátit na personální úsek.

Systém odměňování se chystáme i nadále upravo-
vat tak, aby byl motivační, srozumitelný, jednodu-

chý a transparentní. Aktuálně se věnujeme pravi-
dlům pro vyplácení motivační složky mzdy a změny 
plánujeme uskutečnit s platností od 1. ledna 2021. 

Zároveň bych chtěl připomenout, že se pomalu blíží 
proces hodnocení dlouhodobého výkonu zaměst-
nanců, o kterém vás budeme průběžně informovat.

Mgr. David Čuda
personální ředitel

Fatra zdvojnásobuje roční prodej do Brazílie
Segment hydroizolačních fólií FATRAFOL patří 
mezi ty, které dokáží expandovat i mimo evrop-
ské trhy. A nejen že dokáží expandovat, ale do-
konce je i aktivně vyhledávat.  

Naše hydroizolační fólie FATRAFOL dokážou být ob-
chodně zajímavé i na zámořských trzích, ba dokon-
ce i na těch opravdu až velmi exotických. Důkazem 
toho je naše dlouhodobá kooperace se zákazníky 
v Brazílii. 

Naše spolupráce musí častokrát čelit i nepříjemným 
externím vlivům, které s sebou export do Brazílie sa-
motné přináší. Přesto se nám ji už pátým rokem daří 
kontinuálně prohlubovat. Tento rok vnáší do naší 
spolupráce tu nejpříjemnější část, a to více než dvoj-

násobné navýšení objemu prodeje hydroizolačních 
fólií a systému FATRAFOL. V rámci poslední expedice 
dvou kontejnerů našeho materiálu do Brazílie v září 
tohoto roku jsme zajistili jak navýšení objemů pro-
deje u standardních produktů již dříve dodávaných, 
tak i nových barev fólie a systémových doplňků, 
přesně dle požadavků koncových zákazníků. 

A jsou to právě tyto novinky v našem produktovém 
portfoliu, díky kterým budeme moci ještě více zacílit 
residenční část trhu, zejména v oblasti velkých měst 
v Brazílii, kterými jsou světoznámé São Paulo či Rio 
de Janeiro. 

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF

Sledování trendů v databázi, kterou vytvořil Ing. Pavel Řihošek z úseku TPV

         Historie cyklového času výrobku
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Nástrojárna pro údržbu vstřikovacích forem v Chropyni
V rámci výrobního programu segmentu Speciál-
ních výrobků, tedy výroby vstřikovaných díl-
ců, které můžeme vidět v obchodních domech 
IKEA, řešíme mnoho úkolů souvisejících s údrž-
bou a opravami vstřikovacích forem, v nichž se 
výrobky pro IKEA vyrábějí.

Mimo jiné bylo zacíleno na zlepšení provozního 
stavu vstřikovacích forem a zpružnění jejich pe-
riodických oprav, které v současné době řešíme 
dodavatelsky. Cílem je minimalizovat prostoje tak, 
abychom dosáhli lepší připravenosti nástrojů do 
výrobních cyklů, zlepšení jejich provozního stavu a 
snížení nákladovosti jejich provozu. V průběhu le-
tošního roku se začala realizovat výstavba nového 
pracoviště nástrojárny pro údržbu vstřikovacích fo-

rem, která vyrostla ve výrobních prostorách budovy 
č. 300 provozovny Chropyně. Pracoviště bude vyba-
veno zařízením pro pravidelnou údržbu a základní 
opravy vstřikovacích forem. 

Vzhledem k povaze servisovaných celků bylo nut-
né zejména zajistit bezpečnou manipulovatelnost a 
obslužitelnost forem, jejichž hmotnost dosahuje až 
10 tun. Pro tyto účely byla pořízena inspekční jed-
notka, která tyto požadavky splňuje, a navíc dává 
možnost částečných a rychlých zásahů do vnitřních 
sestav forem. 

Nástrojaři budou mít dále k dispozici vybavení pro 
servis, čistění a mazání vnitřních sestav forem. Bu-

dou schopni otestovat tlakovými zkouškami chladi-
cí, temperační, pneumatické i hydraulické okruhy a 
provést případné opravy jejich průtoků a těsnosti. 
Dále budou vybaveni zařízením pro ověření funkce 
termoregulace a dalšími prostředky pro základní vý-
měny normovaných součástí a dílců.

Jelikož jsme do současnosti takto odborné pracoviš-
tě neprovozovali, bylo nutné znalosti a odborníky 
na danou problematiku získat. Vzhledem k vysokým 
nárokům, velké šíři technických a technologických 
znalostí, řemeslných dovedností a preciznosti, s níž 
je práce nástrojaře spojena, se nejedná vůbec o leh-
ký úkol, který jsme se rozhodli splnit. 

Zmiňované znalosti, schopnosti a zkušenosti je po-
třeba nabrat a dále prohlubovat. K tomu nám také 
napomáhá již probíhající zaškolování nástrojařů 
u stávajícího dodavatele servisních služeb, který je 
i  významným výrobcem forem nejen pro nás, ale 
například i pro automobilový průmysl.
 
Tak jako mnoho ostatního i plány realizace nového 
pracoviště ovlivnila současná situace a došlo k posu-
nům v termínech postupného rozběhu nové nástro-
járny. V současnosti probíhají dokončovací práce na 
výstavbě pracoviště a již v říjnu začnou novou ná-
strojárnou servisované formy procházet.
     
 

Radomír Zbořil
 vedoucí strojní údržby

Podzim na silnicích
Podzim je tady a s ním nepředvídatelné počasí, 
rychlý soumrak, plískanice či hrozba nenadálé-
ho sněžení, kluzké vozovky v důsledku spada-
ného listí nebo ranních námraz. To je jen část 
problémů, do kterých se řidič může na podzim 
dostat.

Podzimní podmínky představují pro řidiče a jejich 
auta mnohem větší výzvu než suché, teplé a dlouhé 
letní dny. Jízda je náročnější s mnoha nástrahami. 
Počasí a nízké teploty hrají stále větší roli. 

Rozednívat se bude čím dál později, stmívat na-
opak dříve. Je třeba počítat i s častějším výskytem 
ranních oparů, mlh, případně s vydatnými dešti. 
Horší vizuální podmínky nastávají také při přechodu 
mezi dnem a nocí. Podzimní a zimní dny tak mno-
hem více prověří řidičské dovednosti i připravenost 
techniky. Ze statistik vyplývá, že jízda za snížené vi-
ditelnosti je výrazně rizikovější a pravděpodobnost 
dopravní nehody je čtyřikrát vyšší.

Krizové situace, které řidiče mohou potkat, by měl 
nejen umět zvládat, ale také jim předcházet, napří-
klad dodržováním správné přípravy vozidla před 
jízdou.

Přezujte včas zimní pneumatiky
Kdo dojíždí sadu letních pneumatik, docela riskuje. 
Sjetý dezén a především stáří pneumatik mohou 
dostat řidiče do problémů kvůli nízké přilnavosti. 
Zatímco v létě bývá tepleji a silnice jsou především 
suché, podzimní provoz se odehrává stále častěji na 
vlhké a kluzké silnici.

Například spadané mokré listí a bláto natahané na 
silnice zemědělskou technikou může klouzat stejně 
„dobře“ jako sníh a led, proto zvažte, zda nepřezout 
na kvalitní zimní pneumatiky dříve. V říjnu a listo-
padu se jen výjimečně dostávají teploty přes 20 °C, 

takže zimní pneumatiky tolik netrpí na rychlé opo-
třebení vlivem vysokých teplot. Lépe také odvádí 
vodu a především si velmi dobře poradí s blátem.

Zkontrolujte světla a mlhovky
Klíčové je také funkční osvětlení. Řidič by měl mít 
především seřízená světla. Kvůli krátícím se dnům 
stále častěji jezdíme v šeru nebo ve tmě a nyní vedle 
zásady „být viděn“ také potřebujete sami vidět.
Seřízený kužel světel pomůže lépe vidět například 
chodce u krajnice, ale také překážky na silnici. Po-
kud není vůz vybaven automatickým nastavením 
sklonu světlometů, nezapomeňte při jízdě s nalože-
ným kufrem upravit sklon světel, abyste neoslňovali 
ostatní řidiče.
 
Samostatnou kapitolou jsou mlhová světla. Ranní 
mlhy samozřejmě volají po jejich používání, ale ne-
zapomeňte také mlhovky vypnout, když nebezpečí 
mlhy pomine. Mlhovka oslňuje a například při jízdě 
po dálnici je nepříjemná a fixuje pohled ostatních 
řidičů, kteří pak přehlédnou třeba rozsvícená brzdo-
vá světla.

Připravte se na ranní námrazu
Řidič by měl také počítat s tím, že ráno již může auto 
pokrývat lehká námraza. Zkontrolujte svou zimní 
výbavu a preventivně již doplňte do ostřikovačů ne-
mrznoucí směs .

Na podzim a v zimě potřebujeme velmi často ostři-
kovat čelní sklo, vyměňte staré stírací lišty za nové. 
Šmouhy na čelním skle lámou světlo a značně to pak 
snižuje bezpečnost, neboť je výhled řidiče omezen. 
Pamatujte také, že se mnohem rychleji špiní světla, 
tak je nezapomeňte pravidelně čistit.

Jízda za snížené viditelnosti vyžaduje zvýšenou po-
zornost. Řidiči by měli zpomalit, zvětšit vzdálenost 
od vozidel před nimi a radši vůbec nepředjíždět. Zá-
kon o silničním provozu stanoví, že řidič smí jet jen 
takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo 
na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Chodci a cyklisté
Příchod podzimu se týká také cyklistů a chodců, 
kteří jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější. Vi-

dět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na 
silnicích, které platí pro všechny účastníky silničního 
provozu. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. 

Reflexní prvek je zkrátka nutnost, kterou musí být 
každý chodec za snížené viditelnosti vybaven, po-
kud se pohybuje mimo chodník a veřejné osvětlení. 
Jinak mu mimo jiné hrozí i pokuta, a to až dva tisíce 
korun.

Cyklisté - zvláštní skupina lidí, kteří si často myslí, 
že silnice, po které se právě řítí, jim celá patří. A to 
je samozřejmě velký omyl. Je třeba si uvědomit, že 
pokud na kole vjedete na silnici, stáváte se naplno 
účastníkem silničního provozu a platí pro vás stejná 
pravidla jako pro všechny ostatní. 

Cyklisté jsou povinni jet na pravém okraji vozovky a 
do středu přejet jen v případě vyhýbání se překážce 
(může se jednat třeba o kanál).

A co se týká zběsilé jízdy po přechodech pro chod-
ce, tady se jedná o přestupek. Přechod pro chodce 
je určen pouze chodcům a cyklisté mají povinnost 
sesednout a své jízdní kolo tlačit vedle sebe. To jsou 
nešvary, se kterými se setkáváme celoročně.

Před podzimem je dobré své kolo zkontrolovat, 
v jeho výbavě nesmí chybět dvě funkční na sobě 
nezávislé brzdy, odrazky a pláště pneumatik nesmí 
vykazovat jakékoliv deformace.

Pravidlo „být viděn“ platí u cyklistů obzvlášť. Pama-
tujte, že se rozhodně vyplatí investovat do nákupu 
reflexních prvků. Mohou vám totiž zachránit život.

Přejeme vám všem bezpečnou jízdu.
redakce
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Získejte odměnu za nového 
„fatrováčka“.

 
Pomozte nám najít vhodné zaměstnance 
do našich řad. Pokud někoho znáte, dů-
věřujete mu a jste přesvědčeni, že pro nás 
bude přínosem, neváhejte a předejte na 
něj kontakt personálnímu oddělení.

V případě, že se Vámi doporučený zaměst-
nanec osvědčí, můžete obdržet odměnu

až ve výši 15 000 Kč
za zaměstnance kategorie D.

Více si o této možnosti přečtěte v Rozhod-
nutí ředitele PÚ č. 04, vydání 2.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
• ELEKTROMONTÉR
• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
• TECHNIK STUDIA IZOLACÍ

Více informací naleznete na:
www.fatra.cz/kariera

BAVÍME SE 
Potkají se dvě duše v ráji:
„Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na 
zemi?“
„Byl to hlas mé ženy.“
„A co ten její hlas říkal?“
„Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš 
úplný anděl.“

Domlouvají se Angličan, Ir a Skot, že si uspo-
řádají piknik.
Angličan: „Já vezmu chlebíčky.“
Ir: „Já vezmu pití.“
Skot: „A já vezmu bratra!“

„Bolí mě ouško,“ stěžuje si slečna na lavič-
ce svému milému. Ten ji políbí na ucho a 
ptá se: „Ještě bolí?“ „Ani trošku!“ Za chvíli ji 
zase bolí za krkem. Mladík ji tam políbí a je 
po bolesti… Starší pán, který sedí vedle na 
samém kraji lavičky, se nakloní k mladíkovi 
a ptá se: „Promiňte, ale hemeroidy náhodou 
neléčíte?“

Na policejní akademii vysvětluje plukov-
ník rovnici. 5 - 7 + 2 = 0. Nikdo nechápe… 
Plukovník: „Dobře tedy, příklad. V autobusu 
je 5 policajtů, sedm jich vystoupí. Kolik poli-
cajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázd-
ný?“

Před školou stojí Pepíček a brečí. Přijde kně-
mu paní učitelka a ptá se, proč brečí. „Proto-
že před chvílí šel do školy pan ředitel, upa-
dl na naší klouzačce a zlomil si nohu.“ „No 
tak nebreč, on se brzo uzdraví.“ „Já vím, ale 
všichni kluci ze třídy to viděli, jenom já ne.“

Bezpečnostní certifikace AEO
V souladu s certifikací AEO byla v rámci řízené 
dokumentace vydána Příručka řízení bezpeč-
nosti dodavatelského řetězce (PV 21). Její pří-
lohou je Bezpečnostní desatero, které se stá-
vá součástí vstupní školicí dokumentace pro 
všechny zaměstnance, proto jej zde uvádíme 
v plném znění.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
Společnost Fatra, a. s., se zavázala dodržovat přísná 
kritéria v oblasti bezpečnosti a zabezpečení doda-
vatelského řetězce. Politika bezpečnosti je závazná 

pro všechny zaměstnance společnosti, a to bez 
ohledu na zastávanou funkci, pozici či roli. Všichni 
zaměstnanci společnosti Fatra, a. s., nesou v soula-
du s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpo-
vědnosti za případné porušení pravidel, s nimiž byli 
seznámeni.

Každý zaměstnanec společnosti Fatra, a. s., je 
povinen dbát těchto zásad a doporučení:

1. Dodržuje veškeré vnitřní předpisy a směrnice 
upravující oblast bezpečnosti a zabezpečení 
dodavatelského řetězce.

2. Dodržuje zásadu čistého stolu, prázdné obra-
zovky a odpadkového koše bez citlivých infor-
mací (např. smlouvy, ceny, osobní listy apod.).

3. Dodržuje platný klíčový režim a používá přede-
psané označení zaměstnanců.

4. Pro příchody a odchody na/z pracoviště použí-
vá pouze určené vstupy.

5. Dodržuje pravidla zabezpečení informačních 
systémů, pravidla bezpečnosti na internetu, 
zabezpečení elektronické pošty a dalších způ-
sobů elektronické výměny informací.

6. Nesděluje informace třetím stranám a chrání in-
formace a dokumenty společnosti Fatra i našich 
smluvních partnerů.

7. Dodržuje bezpečnostní pravidla pro přenosná 
počítačová zařízení a jiné nosiče informací.

8. Oznamuje svému přímému nadřízenému jaké-
koliv pohyby neznámých osob na svém praco-
višti a veškeré bezpečnostní incidenty, které se 
v prostorách firmy vyskytnou.

9. Pokud jako poslední opouští své pracoviště, 
odpovídá za uzamčení a zabezpečení daného 
pracoviště, za vypnutí elektrických spotřebičů, 
uzavření oken a zhasnutí světel.

10. Podrobuje se pravidelnému vzdělávání v ob-
lasti bezpečnosti dodavatelského řetězce a 
bezpečnosti informací.

Aglomerace - zpracování vratných materiálů
Sériová výroba BO PET folií v Chropyni, při kte-
ré vzniká vratný materiál, byla zahájena v roce 
1994. Přepracování vratného materiálu z PET 
polymeru je odlišné od zpracování dalších po-
lymerů, se kterými se ve Fatře setkáváme. Pů-
vodně byla využívána běžná technologie extru-
ze drti fólií s následným vytlačováním strun a 
sekáním strun do formy granulátu. 

U této technologie docházelo přepracováním drti 
fólií do taveniny ke žloutnutí výsledného regranu-
látu a tím k degradaci polymeru. V zájmu zachování 
vyhovující kvality vratného materiálu po přepraco-
vání byl v roce 1997 odzkoušen a zaveden odlišný 
postup zpracování drti z BO PET fólií - tzv. aglome-
race.

Byla pořízena linka Pallmann s výkonem od 200 do 
480 kg aglomerátu za hodinu, využívající techno-
logii výše zmiňované aglomerace. V principu jde 
o natavení lístků drti fólií cca 8 x 8 mm a spékání na-
tavených částí drti. Natavení a spékání drti probíhá 
bez přívodu vnějšího ohřevu. Drť se stláčí šnekem 
do sbíhavé štěrbiny, kde dochází k intenzivnímu 
tření zejména mezi lístky drti. Vzniklé teplo vyvolá 
natavení drti a rostoucí stlačování ve štěrbině způ-
sobí spékání drti do shluků. Tyto shluky jsou dále 
podrceny na nožovém mlýnu do podoby přibliž-
ně oválných částic s hrubým povrchem o rozměru 
od 2 do cca 7 mm. Pro jednotlivé oválné částice se 
používá název aglomerie, materiál se souhrnně na-

zývá aglomerát. Tento materiál má díky minimální 
tepelné degradaci velmi dobré vlastnosti - bez pro-
blémů lze aglomerát zpracovat ve 100% objemu do 
nových výrobků.

V průběhu posledních 15 let se na provoze BO PET 
postupně zvyšoval objem výroby barevných fólií, 
které se vyrábí společně s fóliemi bez zabarvení, 
tzv. transparentními fóliemi. Chod výroby BO PET 
fólií vyžaduje průběžné zpracování vratných ma-
teriálů ve čtyřsměnném provozu. V zájmu udržení 
chodu výroby bylo nutné často přecházet z výroby 
barevných aglomerátů do výroby transparentních 
aglomerátů. S tím, jak přibývalo přejezdů mezi 
barevnými variantami drtí, spojených s čištěním 
aglomerační linky, se postupně snižovala kapacita 
zpracování vratných materiálů. Z tohoto důvodu 
se vratné materiály zpracovávaly externě, což bylo 
zhruba trojnásobně dražší oproti internímu zpraco-
vání.

Situace byla vyřešena nákupem další aglomerační 
linky s výkonem až 650 kg/hod. Stará linka byla vy-
členěna pro barevné materiály, nová linka pro čiré, 
nebarevné materiály. 

Nová linka byla začleněna do stávajících prostor 
provozu aglomerace BO PET. Instalace a zprovozně-
ní proběhlo v měsících 6 - 8/2020.  Linka má velmi 
spolehlivé řízení procesu zpracování vratného ma-
teriálu a byla bez problémů zprovozněna. V součas-
nosti je využívána v 4 směnném provozu.  

Ing. Zdeněk Bajgar
technolog BO PET

FATRAFOL proniká do Severní Ameriky
To, že se tvrdá práce vždy musí ve finále vypla-
tit, dokonale zapadá i do našich obchodních ak-
tivit na trzích v USA a Kanadě. 

Ačkoliv se to ani nezdá, jsou to již téměř 3 roky, kdy 
jsme poprvé v rámci našich hydroizolačních fólií 
FATRAFOL vystavovali v kanadském Torontu, které 
jsme zvolili jako první odrazový můstek pro cílený 
„mapping“ obou těchto trhů. Od té doby jsme se 
snažili o co nejaktivnější obchodní přístup s jasným 
cílem: oslovit co nejvíce potencionálních zákazníků. 

I přes někdy až zásadní rozdíly v rámci vnímání hyd-
roizolačních materiálů tamními zákazníky se podaři-
lo našemu hydroizolačnímu systému FATRAFOL za-
ujmout a dojít až do finální fáze, kterou je realizace 
konkrétní spolupráce. Z hlediska našeho portfolia je 

více než potěšující, že to byly nejen hydroizolační fó-
lie, které zaujaly koncové zákazníky v USA a Kanadě, 
ale také dílčí a neméně důležité systémové doplňky. 

Díky intenzivní akviziční činnosti a promo značky 
FATRA se nám podařilo získat první skutečně velkou 
zakázku. V současné době probíhá ve Fatře její výro-
ba a kompletace s cílem maximálně naplnit očeká-
vání našich zákazníků v USA i Kanadě. 

Již teď je ale více než jisté, že pro další rozvoj spolu-
práce a obchodních aktivit v rámci našeho hydroizo-
lačního systému FATRAFOL na těchto trzích Severní 
Ameriky uděláme maximum. 

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF
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Fatra v kostce
Část pátá, období 1995 - 2009
U příležitosti 85. výročí založení naší společno-
sti v tomto pátém dílu připomeneme historii 
společnosti Fatra v období 1995 - 2009.

Tato doba je spojena s velkými vlastnickými změna-
mi ve společnosti, poměrně významnými produk-
tovými i procesními restrukturalizacemi, záplavami 
napajedelského areálu a v neposlední řadě slouče-
ním společností Fatra a Technoplast. Úvodem toho-
to vzpomínání si připomeneme i historii společnosti 
Technoplast Chropyně.

Jak vůbec Technoplast vznikl? Plastimat z Jablon-
ce nad Nisou začal v Chropyni měnit cukrovar na 
závod na zpracování plastů v polovině roku 1949. 
Necelá stovka dělníků demontovala staré zařízení a 
na jeho místě instalovala nové. Navzdory všem po-
chybovačům se výroba rychle rozběhla a byla velmi 
životaschopná. Po dvou letech byl vybudován sa-
mostatný národní podnik Technoplast.

Startovací pozice lisovaných, vstřikovaných a válco-
vaných výrobků byly shodné, díky koženkám měla 
válcovna brzy navrch. Technoplast měl na výrobu 
koženek český monopol a soustředil na ni vývojář-
ské i finanční kapacity.

Území Chropyně se díky prosperujícímu závodu 
rozšířilo o 24 hektarů, na kterých bylo během tří let 
postaveno sídliště s pěti stovkami bytů a veškerou 
občanskou vybaveností. Počet obyvatel vzrostl na 
pět tisíc, Chropyně byla povýšena na město. 

V Technoplastu byl položen základ pro výrobu syn-
tetických usní. Nový materiál vyvíjeli Ing. Sýkora, 
CSc., Ing. Karásek a Ing. Hadobáš ve výzkumném 
ústavu v Gottwaldově pět let. Zkušební provoz pro-
bíhal dlouhých 55 měsíců a další dva roky trvalo, než 
se podařilo dosáhnout projektované kapacity. 

Syntetická koženka s názvem Barex. Pojmenování, 
které se stalo pojmem i pro ty, kdo nikdy neslyšeli 
o Technoplastu. Znali jej obuvníci od Anglie po Viet-
nam. V roce 1980 bylo z barexu vyrobeno 12  285 
milionů párů obuvi. Do zastavení jeho výroby v roce 
2005 opustilo brány závodu 90 milionů metrů čtve-
rečních. 

Při šířce role 1 metr by se jím dala dvakrát ovinout 
zeměkoule a ještě by zbylo. Po roce 1989 se český 
obuvnický průmysl dostal do existenčních potíží, na 
trhu byl přebytek levné asijské koženky a Fatra stála 
před otázkou, zda zastaralé technologické zařízení 
při obtížně udržitelné pozici na trhu modernizovat. 
Odpověď byla jednoznačná, v roce 2005 byla výro-
ba barexu ukončena. Objekt, původně zamýšlený 
pro rozvoj barexu, posloužil po roce 1990 biaxiálně 
orientovaným PET fóliím. Ty se vyráběly v osmdesá-
tých letech v omezeném množství v bývalém SSSR, 
NDR a Polsku, větší část se dovážela ze západní Evro-
py. Státní úkol byl tehdy jednoznačný: nahradit dra-
hý import, uspokojit potřebu domácích zákazníků a 
zbývající produkcí obohatit východoevropský trh.

Investiční úvěr na celý projekt se během realiza-
ce v  důsledku dvojí devalvace koruny zvýšil ze 
400 milionů na 1 miliardu korun. Hlavní dodava-
tel zbankrotoval před dokončením a po rozpadu 
VÚGPT zanikl i řešitelský tým. Nezbývalo než projekt 
dokončit vlastními silami. Zatížen vysokým úvěrem 
měnil Technoplast ihned v úvodu původní koncep-
ci, neboť se mezitím rozpadla tuzemská průmyslová 
výroba i celé RVHP a potenciální odběratelé zanikli. 

Situaci se podařilo řešit exportem, neboť světo-
vá spotřeba obalových fólií byla velká. Bylo však 
nezbytné linky rekonstruovat, zvýšit produktivitu 
i kvalitu, což si vyžádalo další finanční náklady. Po 
úspěšném zvládnutí rekonstrukce zaplavily světový 
trh fólie z východní Asie a jejich cena klesla na po-
lovinu. I s touto konkurencí se musela výroba PET 
fólií vyrovnat. Dnes patří BO PET fólie mezi význam-
né produkty Fatry, která je jejich jediným výrobcem 
v republice. 

Hlavními výrobky chropyňské provozovny jsou 
dnes právě zmiňované vysoce kvalitní fólie a lami-
náty BO PET, dále vstřikované a tvarované výrobky, 
vytlačované PE desky a fólie a nově i regranulát 
z vratných materiálů na bázi poleolefinů. 

A nyní se vrátíme zpět k detailnějšímu výčtu hlav-
ních událostí z tohoto patnáctiletého období. V roce 
1995 Fatra překročila v oblasti výnosů historickou 
hranici dvou miliard korun. V přízemí budovy č. 25 
byla instalována linka Neodon na výrobu chemicky 
dezénovaných rolovaných podlahovin v šíři 2 m, 
které nikdy nedosáhly úspěšnosti svařovaných a li-
sovaných podlahovin LINO FATRA. V roce 2003 byla 
jejich výroba ukončena. V této době se modernizuje 
telefonní síť a výrazně se mění image barevným ná-
těrem zásobníků PVC na budově 24, které se stávají 
významnou pohledovou dominantou Fatry. 

V následujícím roce Fatra realizuje velmi důležitou 
a významnou ekologickou stavbu - podzemní sklad 
kapalných surovin. Součástí je i bezpečná likvidace 
kontaminované zeminy a zbytků starých ekologic-
kých zátěží. Úložiště chemikálií je izolováno fólií 
vlastní výroby Ekoten a splňuje stoprocentně eko-
logické požadavky. Nově je vybudováno středisko 
informačních technologií a do nových prostor se 
stěhuje i podniková prodejna v Napajedlích. Je za-
hájen odprodej podnikových bytů. Skupina Fatra 
s  osmi dceřinými společnostmi se stává členem 
Chemapol Group, a. s.

V roce 1997 ovlivnila vývoj Fatry povodeň. V pon-
dělí 7. července se začala po silných deštích vylévat 
voda z Moravy. Ve čtvrtek 10. července zaplavila 
celý areál firmy, hladina dosahovala až do výše 150 
cm a podnik byl vyřazen z provozu na dobu 14 dnů. 
Likvidace škod trvala několik týdnů, ztráty dosáhly 
téměř 160 milionů korun.

V rozmezí let 1990 - 1997 poklesl počet zaměstnan-
ců Fatry o více než 800 osob. Na každý rok připadal 
pokles o něco více než 100 zaměstnanců.

V závěrečných letech minulého století a tisíciletí 
bylo investováno do výroby obalových materiálů 
z polyolefinů v rekonstruované části bývalé kotel-
ny - vyfukovací linka Hosokawa Alphine a následně 
linka Windmőller Hőlsher. V zámku probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce v souvislosti se vzdělávacím projek-
tem Chemapolu EDUCA, jehož realizace se nakonec 
neuskutečnila, a rekonstrukce je zastavena před do-
končením. V roce 2003 Fatra dokončuje nejnutnější 
práce, aby mohla být rekonstruovaná část zámku 
využívána. Poslední valná hromada akciové spo-
lečnosti Fatra Napajedla se konala dne 29. 6. 1998. 
Rozhodla o zrušení akciové společnosti a zároveň 
o sloučení společností Fatra, Technoplast, Moravské 
chemické závody, FSG a Synthesia. Následně byla 
společnost přejmenována na Aliachem, a. s. V rámci 
Aliachemu měla Fatra status odštěpného závodu.

Fatra dodává na trh první tenisový hrací povrch 
LINO FATRA - Sporting. Je dokončena certifikace 
podle norem ISO 9001 a systém environmentálního 
řízení podle norem ISO 14001 ve všech střediscích 
závodu. Zbouráním první halové budovy z roku 

1935 je zahájen projekt paropropustných fólií. Fat-
ra zřizuje své webové stránky. V roce 1999 vstoupil 
do a. s. Aliachem jako jeden z majitelů společnosti 
koncern Agrofert, který se v roce 2008 stal 100% ak-
cionářem společnosti Fatra, a. s.

V roce 2002 v rámci 1. fáze restrukturalizace odštěp-
ných závodů společnosti Aliachem, a.s., byl dokon-
čen projekt optimalizace zpracování plastů a dne 
1. 12. 2002 došlo k začlenění odštěpného závodu 
Technoplast do odštěpného závodu Fatra. 686 za-
městnanců zrušeného závodu zvýšilo celkový počet 
zaměstnanců Fatry. 

Po sloučení Fatry a Technoplastu vznikl ekonomicky 
významný subjekt v oblasti zpracování plastů. Tvoří 
6,6 % z celkového podílu tržeb plastikářského prů-
myslu v ČR a poskytuje práci 1 827 zaměstnancům. 
Závod dosahuje 2,8 miliardy Kč tržeb s podílem ex-
portu 1,1 miliardy korun. Sortiment výrobků po za-
členění o. z. Technoplast do o. z. Fatra a jejich podíl 
na tržbách společnosti: Podlahoviny 15 %, BO PET 
15 %, Barex+koženky 11 %, Tvrdé PVC fólie a tva-
rovaný novodur 10 %, Obaloviny PE 11 %, HIF 8 %, 
Dopravní pásy 7 %, Granulát+profily 6 %, Speciální 
výrobky 6 %, Paropropustné fólie 5 %, Technické fó-
lie 5 %, strojírenský závod 1 %.
  
Na začátku nového století byla v nově postavené 
hale č. 22 v Napajedlích zahájena výroba paro-
propustných fólií pod značkou Sontek, čímž Fatra 
vstupuje do nového businessu prodeje výrobků 
určených pro hygienu. V tomto období byla také za-
hájena velmi úspěšná výroba podlahoviny nového 
typu THERMOFIX. Strojní zařízení dodala německá 
firma Schilling-Knobel, značná část byla opět dílem 
fatrovských konstruktérů, mechaniků, strojařů a 
technologů. V chropyňské provozovně byl ukončen 
vývoj textilních klimamembrán CLIM-STAR. 

V roce 2004 byla v prodeji hydroizolačních fólií 
pokořena hranice 2,5 mil. m2. Dokončena sanace 
kontaminované zeminy v chropyňském areálu, 
v Napajedlích instalována spalovna exhalátů u po-
tiskovacího stroje Colombo. Z legislativních důvodů 
dochází ke zrušení podnikových kont zaměstnanců 
pro výplatu mezd a končí provoz vlastní kuchyně. 
Závodní stravování je zajišťováno externím dodava-
telem.

Dne 16. 11. 2004 byla opětovně založena společ-
nost Fatra, a. s. Její reálná podnikatelská činnost 
však začala 1. 1. 2006, tj. dnem převzetí nepeněži-
tého vkladu, jehož předmětem byla část podniku 
ALIACHEM, a. s. (nyní Synthesia, a. s.), odštěpný zá-
vod FATRA. Odštěpný závod FATRA byl zrušen ke dni 
1. února 2006.

V polovině r. 2005 byla nastartována 2. fáze re-
strukturalizačního procesu. Jeho cílem bylo zvýšení 
produktivity práce, odbourání nadbytečných ob-
služných činností a definování rozvojových a udržo-
vacích segmentů a částí výroby určených k prodeji. 
Dále byla zahájena instalace nové linky na výrobu 
izolačních fólií v šířce 2 m (HIF 1) a zrušena výroba 
barexu v provozovně v Chropyni. Vyrábět novou 
škálu kvalitnějších třívrstvých fólií s výkonem vyš-

ším o 40 % je cílem započaté rekonstrukce linky A 
na výrobu biaxiálně orientovaných polyesterových 
fólií v Chropyni.

V následujícím roce změny ve společnosti pokra-
čují prodejem segmentu strojírenské výroby, od-
prodejem zbytného majetku a zahájením jednání 
o divestici segmentu obalových fólií. Správa areálu 
v Chropyni převedena na dceřinou společnost Ener-
getika Chropyně. Do Fatry byla začleněna dceřiná 
společnost Fatra-HIF Staré Město, zabývající se dis-
tribucí izolačních fólií. Tímto krokem byla zahájena 
strategie prodeje systémů FATRAFOL v rámci ČR 
prostřednictvím vlastních prodejních skladů. V rám-
ci rozvíjející se spolupráce se společností IKEA zahá-
jena výroba vstřikovaných výrobků v Chropyni. Do 
roku 2020 tato výroba doznala velkého rozmachu a 
je rozšířena na 21 vstřikolisů. Hospodářské výsledky 
byly negativně ovlivněny záplavami v části závodu 
v Napajedlích a odstavením výroby po dobu 13 dnů. 
Přesto tržby poprvé překročily hranici 3 mld. Kč.

V roce 2007 byl nejvýznamnější akcí probíhajícího 
restrukturalizačního procesu prodej aktiv segmentu 
obalových fólií v Napajedlích. 

V roce 2008 začalo stěhování výroby IKEA z Napa-
jedel do Chropyně. Do připravených prostor byla 
nainstalována nová formátovací linka a automatic-
ká balicí linka na výrobu přířezů ochranné fólie do 
zásuvek (Rationell nyní Variéra). Byla modernizová-
na válcovací linka Buzuluk v Napajedlích a hlavní 
pozornost se soustředila na dokončení investice do 
nové potiskovací linky paropropustných fólií. Byla 
dokončena rekultivace skládky Vlčí Doly, která si za 
celé období 2007-2008 vyžádala částku 16,4 milio-
nu korun. 

Prodejem aktiv segmentu syntetických usní v Chro-
pyni, zámku v Napajedlích a dalších málo využíva-
ných aktiv byla završena plánovaná restrukturali-
zace. V závěru druhé poloviny roku byla společnost 
zasažena poklesem poptávky v důsledku celosvěto-
vé finanční a ekonomické krize. Zvláště výrazně se 
tato skutečnost projevila v segmentu výrobků PVC 
určených pro stavebnictví. V průběhu roku došlo ke 
snížení poštu zaměstnanců o 158.

Na globální finanční krizi reagovala Fatra vytvo-
řením krizové strategie, jejímž cílem bylo udržet 
pozitivní cash flow. Podařilo se snížit vázanost fi-
nančních prostředků v zásobách a došlo k výrazné 
redukci nákladů. V důsledku poklesu zakázek a níz-
ké efektivity byla ukončena výroba tvrdých tech-
nických fólií v Chropyni, která zároveň znamenala 
ukončení více než čtyřicetileté historie válcování 
v chropyňské části závodu. Výroba tvarovaných vý-
robků byla zachována. 

V tomto období byla pořízena linka HIF 2, linka na 
zpracování technologického odpadu, technologic-
ké centrum na převíjení a balení HIF a uskutečněna 
dílčí modernizace válcovacích linek pro PVC fólie. 

Nové moderní zařízení pro výrobu hydroizolačních 
fólií (HIF 2) bylo umístěno do budovy č. 44 a zaplnilo 
prostor po předchozí výrobě dopravních pásů, zru-
šené v roce 2008. Současně byl zahájen prodej je-
zírkových fólií z druhotných surovin. Tyto fólie se na 
trh dodávají v podobě svařenců v různých délkách a 
šířkách. V průběhu roku bylo realizováno 14 z celko-
vého počtu 55 podaných zlepšovacích návrhů. Trž-
by poklesly proti předcházejícímu roku asi o 25 %. 
Rozvoj spotřeby na zahraničních trzích se projevil 
mírným zvýšením vývozu.

Do dotačního vzdělávacího programu „Vzdělávejte 
se!“, jehož vyhlašovatelem bylo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, se zapojilo 217 zaměstnanců Fatry. 
Dotace byly určeny zaměstnavatelům, které zasáh-
la ekonomická recese. Cílem bylo udržet ve stavu 
dočasně méně využité zaměstnance. I přesto po-
čet těch, kteří v průběhu roku museli Fatru opustit, 
dosáhl čísla 166 a stav zaměstnanců na konci roku 
2009 poklesl poprvé pod 1000 osob.
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ANKETA
Chodíte rádi na houby?
Jsme národ houbařů. Sbírání hub má u nás sku-
tečně dlouholetou tradici. Do lesa se za úlov-
kem vydává téměř sedmdesát procent Čechů. 
Červen bývá prvním houbařským obdobím, vr-
chol však nastává na konci léta, respektive pak 
v září a říjnu.

Zajímalo nás, jak jsou na tom naši zaměstnanci, a 
trochu jsme je vyzpovídali. Zeptali jsme se, zda cho-
dí na hřiby raději ráno nebo navečer a které druhy 
sbírají. Zda mají svá oblíbená místa a jak houby 
zpracovávají. Také jsme byli zvědaví, jaký byl jejich 
největší úlovek a jestli se jim někdy stalo, že měli po 
konzumaci hub zažívací potíže?

Josef Fujcik, vedoucí odboru dispečinku, stř. 
830000
Ano, rád chodím na hřiby. V lese je nádherně. Pokud 
rostou, tak sbíráme po celý rok. Nenosím po prádel-
ních koších, ale košík nebo dva radost udělají. Nej-
oblíbenější jsou u nás doma praváci a suchohříbky, 
babky, bedle, ani těmi rozhodně nepohrdneme. 
Mezi mé oblíbené místo pro sběr patří Kudlovice, 
Pohořelice, Vracovsko a letos jsem se vrátil na Dino-
tici, kde měla Fatra rekreační středisko. Radost z hři-
bů byla, ale moc jsem byl smutný ze stavu zámečku 
Dinotice. A myslím, že i většina fatráků, kteří Dinotici 
znají, by byla doslova v šoku.

Zpracování je u nás tradiční, sušené hřiby, zeleni-
novo-hřibová čalamáda, václavky zavařené v sádle. 
Nejoblíbenějším jídlem je hřibová polévka, na tu ne-
dám dopustit, guláš z hřibů, smažené bedle, je toho 
hodně.  Otrava z hřibů se nám naštěstí vyhnula, ale 
„ochutit“ si sušené hřiby hořčákem jsem už taky sti-
hl. Nejlepší úlovek byl rok nazpět, dva praváci v prů-
měru 25 cm. Sušička byla jen pro ně.

Šárka Bednaříková, mzdová účetní, stř. 920000
Na hřiby jsem byla párkrát a nic jsem nenašla, taťka 
chodí a ten nachází praváky, ale jinak dostáváme 
už i nasušené od jedné paní, která najde praváky 
kdykoliv. Pokud jsme chodívali, tak na podzim a 
odpoledne. Praváky, kozáky byly na praženici nebo 
na polévku, bedly smažené na másle. Otrávení jsme 
byli pouze z toho, že jsme nic nenacházeli.

Ing. Jan Jedovnický, technik investic, stř. 942200
Na houby chodíváme každý rok a máme to spíše 
jako relax od každodeního shonu, než jako spor-
tovní disciplínu. Vyrážíme vždy celá rodina a dcerka 
má vždy velkou radost, když se jí podaří něco najít. 
Sbíráme jen takovou tu klasiku (pravák, suchohřib 
atd.) a díky tomu nemáme žádný akčnější zážitek ve 
formě zažívacích problémů.

Ing. Monika Chloupková, referent BOZP, stř. 
944000
Na hřiby chodím ráda, ale nejsem zase nějaký extra 
velký houbař. Chodíme společně s manželem a sy-
nem, většinou odpoledne nebo navečer. Chodíme 
jen na podzim. Sbíráme jen praváky, suchohřiby a 
babky. Jelikož jsem ze Žlutav, tak chodíme u nás do 
lesa a pak jezdíme na Kudlovskou dolinu.

Zpracování je klasicky smaženice a pak sušené do 
polévek. Otravu ani podezření na ni jsem nikdy 
neměla, ani nikdo z mých blízkých. Houby, které 
neznáme, nesbíráme. Nějaký extra úlovek co do ve-
likosti nebo množství jsem nikdy nenašla.

Michal Pálka, projektový pracovník, stř. 948000
Ano, na hřiby chodím velmi rád, a to nejčastěji v od-
poledních hodinách. Sbírám rád suchohřiby, bedle 
a praváky. Pro sběr většinou využívám svých oblí-
bených míst. Pokud houby rovnou nesníme čerstvé, 
tak je nejčastěji suším. Podezření na otravu jsem 
ještě nikdy neměl. Asi nejlepší můj úlovek byl hřib 
kovář a pýchavka (vatovec obrovský).

Marie Kadlecová, provozní účetní, stř. 932000
Na hřiby chodím moc ráda. Nejraději chodívám 
ráno, ale ani odpolední procházka není špatná. Sbí-
rám jen ty, které si myslím, že poznám, tj. bedle, hři-
by pravé, klouzky, lišky, holubinky, kozáky, růžovky 
atd. Většinou jezdím na houby do lesa u Jankovic. 
Houby zpracuji všechny, je spousta receptů. Já dá-
vám přednost klasice - růžovky obalené v klasickém 
trojobalu jsou opravdu pochoutka.

Podezření na otravu jsem zatím neměla. Poslední 
roky nám houbařům počasí moc nepřeje a tak každá 
houba je úlovek.

Poklady z lesa
Říká se, že Češi jsou národem houbařů. Hou-
by tvořily součást jídelníčku našich předků již 
v pravěku. Po celá staletí byly oblíbenou ingre-
diencí v kuchyni. Vyhledávány však byly i druhy 
jedovaté nebo halucinogenní, které sloužily 
při nejrůznějších obřadech a rituálech. Látky 
z jedovatých hub prý lidé využívali i při válčení 
nebo při lovu.

V našem prostředí pocházejí první písemné zmínky 
o houbách z 15. století. Tehdy nehoubařilo zdaleka 
tolik lidí jako dnes. Sběrači hub je však prodávali na 
trzích a vydělali si tak nemalý finanční obnos. Občas 
se ale takto prodávaly i houby jedovaté, což je rov-
něž doloženo v dobových písemných pramenech.

V 16. století se v kuchařských knihách objevova-
ly pospolu dvě ingredience, a to houby a česnek. 
Údajně se měl česnek s houbami kombinovat, pro-
tože působil jako prevence otravy. Pokud už k otra-

vě houbami došlo, doporučovali pití odvaru z pelyň-
ku smíchaného s octem.

Ze 17. století se dochovala spousta receptů. Např. 
na smrže na másle s vajíčky, petrželkou a smetanou. 
Dalším oblíbeným pokrmem byly jakési šišky z po-
krájených hub, které se smažily na másle a podá-
valy se smetanovou omáčkou. Houby se také často 
objevovaly na postním jídelníčku našich předků. 
V době půstu však k houbám nebyla přidávána va-
jíčka, máslo a smetana. Místo těchto ingrediencí pak 
lidé používali rostlinný olej, cibulku a k dochucení 
nejrůznější koření. S houbami se často kombinoval 
pepř, kmín, šafrán, jalovec nebo šalvěj.

V 18. a 19. století se připravovala bramborová polév-
ka s houbami, jáhlová polévka s houbami, houbová 
omáčka na mnoho způsobů, houbový kuba (typický 
vánoční pokrm), nebo smaženice.

Zajímavosti:
- Největší z hub, kterou můžete v českých lesích 

najít, je pýchavka neboli vatovec obrovský. Pý-
chavka může dorůst až do výšky jednoho met-
ru a váží klidně i 4 kilogramy. Guláš nebo řízky 
z  pýchavky patří mezi nejlahodnější houbové 
delikatesy. 

- Byli jste někdy v noci v lese a zdálo se vám, že 
kolem sebe vidíte různá světýlka? Tak to byly 
houby. Je známo až 80 druhů hub, které zvlá-
dají bioluminiscenci, což znamená, že vyzařují 
světlo. 

- Nikdy si k houbám nedávejte víno. Když totiž 
houby zapijete vínem, můžou v břiše začít kva-
sit a vy pak máte zaděláno na nemalé křeče. 

- Vážnou otravu z hub poznáte až 24 hodin po 
jejich konzumaci. Pokud si tedy nejste skutečně 
jistí, že víte, co jste si z lesa přinesli, raději to 
nejezte. 

- Hřib kovář potřebuje delší tepelnou úpravu než 
jiné běžné houby. Aby vás po jeho pozření ne-
bolel žaludek a nepostihly vás zažívací potíže, je 
třeba jej vařit alespoň 20 minut. 

- Je dokázáno, že houby rostou nejvíce 10 dnů po 

dešti. Mykologové zároveň potvrzují, že houby 
rostou víc, když je měsíc v úplňku.

- Hříbek za den vyroste až o 5 centimetrů. Pokud 
tedy najdete porost malých hříbků a vrátíte se 
zpět druhý den, bude na vás čekat pořádná 
houbová nadílka. 

- Houby mají léčivé účinky. Mimo jiné posilují 
imunitu, startují metabolismus, čistí organis-
mus a trávicí ústrojí.

- Nejdražší a zároveň největší pochoutka z hub 
je lanýž bílý. Tato houba roste vzácně v Itálii a 
Chorvatsku. Najít jej výjimečně můžete i v Čes-
ké republice, ale nesmí se sbírat. 

   Cena za kilogram se může vyšplhat i přes 100 
tisíc korun, a proto vám je naservírují pouze 
v nejluxusnějších restauracích. Lanýže se tepel-
ně neupravují, spíše se používají jako dochuce-
ní jídla.

- Houby jako materiál, to už v dnešní době není 
žádný nesmysl. Z hub se vyrábějí oděvy, papír a 
dokonce voděodolné boty, které, když doslou-
ží, jsou snadno odbouratelné. 

BAVÍME SE
Tak si představ Marie, že jsem už potřetí vdo-
vou. Jak je to možné? První dva manželé mi 
umřeli na otravu houbami a ten třetí na zlo-
meninu spodiny lebeční.
A jak se mu to stalo? „Nechtěl jíst houby.“

Na trhu sedí babka a přijde na kontrolu in-
spekce. Ta jí říká: „Babi, vy tu prodáváte mu-
chomůrku zelenou. Jak je to možné?“ „No a 
co? Komu jsem ji prodala, tak si zatím stěžo-
vat nepřišel.“

Stojí dědek na trhu a vyvolává: „Kupte si, pá-
nové, houby pro manželky!“ 
Jde kolem mykolog a zděsí se: „Proboha, 
vždyť jsou všechny jedovaté.“ 
„No a? Vždyť říkám - pro manželky!“

ZÁSADY 
SPRÁVNÉHO 
HOUBAŘE
1. Snad nejdůležitější zásada každého dob-

rého houbaře zní: Sbírám pouze to, co 
dobře znám.

2. Bez vody a bez larev. Houby provrtané 
larvami hmyzu nebo nasáklé vodou ra-
ději nesbírejte. Jejich konzistence je na-
rušena a může v nich probíhat hnilobný 
proces. Vybírejte si proto raději takové 
houby, které nevstřebávají mnoho vody.

3. Nekopejte do prašivek. Houbaři mají po-
věst tichých a slušných lidí. Najdou se 
však i tací, kteří vztekle rozkopávají 
všechny houby, které neznají. Jednak tím 
na měsíce i dlouhá léta poruší podhou-
bí, jednak připravují o úlovek zkušenější 
houbaře, kteří by „prašivkou“ vzali rádi za 
vděk, nebo naopak je pro ně tato prašiv-
ka přímo kulinářská lahůdka.

4. Houby jemně vytrhávejte. Můžete je od-
řezávat těsně nad zemí, nebo vytrhávat. 
Vytrhávání je výhodnější, protože jedině 
celou houbu můžeme přesně a bezpečně 
určit. Jamku po vytržené houbě je nutno 
zakrýt trochou trávy, aby nevyschlo pod-
houbí.

5. Sbírejte pouze mladé plodnice. Je dobré 
dodržovat zásadu, že k jídlu jsou vhod-
né jen mladé a nepřestárlé plodnice. Po 
skončení růstu totiž zůstávají houby ještě 
několik dní na první pohled beze změny, 
ale v jejich dužině dochází k rozkladu. 
Staré houby nesbírejte, může vám být po 
nich špatně.

6. Nesbírejte houby u silnice. Houby snad-
no přijímají škodlivé prvky jako rtuť, 
olovo, kadmium, eventuálně i prvky ra-
dioaktivní. Proto je nikdy nesbírejte po-
dél  frekventovaných silnic, na haldách 
u rudných dolů, u chemických závodů ani 
na skládkách a v jejich okolí.

7. Staré dobré košíky. Pro přepravu hub 
jsou ideální staré dobré proutěné košíky. 
V tašce se nám křehké houby pomačka-
jí a polámou, měkčí se rozmačkají. Zcela 
v rozporu s houbařskou etikou i zdravým 
rozumem je sbírat houby do igelitových 
tašek a sáčků. Dojde totiž rychle k zapa-
ření a rozkladu. I jedlá houba totiž může, 
pokud je zapařená, dokonale zkazit žalu-
dek.

8. Dobré oblečení a vhodná obuv jsou zá-
kladními předpoklady pro jakýkoli po-
byt v přírodě. Jednak vás ochrání před 
neočekávanými změnami počasí a také 
před možným nepříjemným a náhodným 
setkáním s nástrahami terénu i s jinými 
živočichy (klíště, zmije apod.).

9. Zpracovat houby musíte co nejdříve: nej-
lépe tepelně, nebo je zamrazit. V ledničce 
rozložené na talíři vám pak vydrží klidně 
i 3 dny.

10. Houby dvakrát neohříváme. Opětov-
né ohřívání se nedoporučuje, protože 
by  nám to mohlo způsobit nevolnost a 
otravu.



Deník otce/10 minut a 10 sekund
Letní prázdniny byly u konce a u nás se chystaly 
velké změny. Z nejstaršího syna se stává školák. 
Zápis do první třídy vypadal spíše jako vizita na 
dětském infekčním oddělení. Rodiče stáli v kru-
hu po obvodu třídy a sledovali své ratolesti, 
jak se vypořádávají se zcela novým prostředím 
a režimem chování. V tu chvíli asi jediné přání 
rodiče je, aby jeho dítě nevyčnívalo jakýmkoliv 
způsobem, abyste si nepřipadali jako exoti. 

Naštěstí náš syn splynul s davem, což se nedá říct 
o naší nejmladší výtečnici, která se rozšafně usadi-
la do poslední volné lavice, z níž si vytáhla dřevěné 
puzzle v podobě hodin. V průběhu představování 
se třídní paní učitelky a jednotlivých členů třídy do-
stala naše malá princezna senzační nápad rozebrat 
ciferník a metat dřevěné číslice kolem sebe. To sa-
mozřejmě vyústilo v okamžitý únik za dveře dopro-
vázený vzdorovitým řevem. 

Po spořádání půlky zásob piškotů a částečném 
uklidnění jsme se vrátili do třídy. V průběhu výkla-
du jsme obdrželi k vyplnění asi 8 listů A4. Jediným 

možným místem k psaní byly dětské lavice. Lavice 
má na výšku cca 50 cm, já mám 196 cm. To je jako 
by se Shaquille O‘ Neal snažil usadit do Fiatu 126. 
Nakonec se nám podařilo dokumenty vyplnit, uhlí-
dat naši neřízenou střelu a alespoň částečně vnímat 
pozitivní reakce našeho nejstaršího synátora. 

Po měsíci školní docházky lze učinit několik 
závěrů:
1. Nejstarší syn má školu velmi rád. Pamatuje si 

několik členů své třídy. Miluje školní žemlovku 
a míra učiva je z jeho pohledu únosná.

2. Doba dělání domácích úloh pod dohledem 
manželky nesmí přesáhnout kritických 10 mi-
nut, neboť dochází k vášnivé konfrontaci. Silný 
nezájem dodělat úlohy vs. silný zájem je koneč-
ně dodělat a mít už klid.

3. Zvýšená snaha koncentrovat své síly na jedno-
duchý výklad učiva a vysoká míra sebeovládání, 
aby nedošlo k fyzické újmě mladého flegmati-
ka, vede k následné krátkodobé neschopnosti 
mluvit v souvislých větách, což je často dopro-

vázeno prvky koktání. Občasně tento jev bývá 
doprovázen cukáním vnějšího koutku oka.

4. V případě dlouhodobého přetrvávání výše uve-
dených bodů 2 a 3 dojde s vysokou pravděpo-
dobností k fyzické újmě obou hlavních aktérů. 

Aby toho nebylo málo, nejen, že nám začala škol-
ní docházka, ale naše nejmladší dítě dosáhlo věku 
2 let a bezplenkové svobody, čehož si notně užívá. 
Při jakékoliv příležitosti spustí alarm slovy: „kakat!!“, 
čímž mobilizuje všechny přítomné k přemístění její-
ho minipozadí na nočník. Toto označení je prozatím 
jednotné jak pro jedno, tak i pro to druhé…. Z 80 % 
se jedná o planý poplach a nečinné posedávání na 
nočníku s lahví vody v ruce a širokým úsměvem na 
tváři. Těch 20 % ovšem lze charakterizovat jednodu-
še - 10 sekund. To je doba, která mě dělí od jednodu-
ché údržby nočníku a komplikované údržby jejího 
zadníku.

Jako třešničku na dortu jsme si s manželkou nadě-
lili noční klid. Konečně jsme se odhodlali malou ne-

zbednici umístit do jejího samostatného pokojíčku 
a jako důkaz toho, že to myslíme vážně, rozebrat 
dětskou postýlku. Ano, zpočátku slova „máááámííííí“ 
a „táááátííííí“ zazněla minimálně 20x za minutu.

Naštěstí je to nyní ve fázi, kdy je předsedkyní debat-
ního kroužku a cca do 20.30 hodin vede monology 
s ostatními plyšovými členy. Bohužel jsou prozatím 
stále samozřejmostí i naše občasné 10sekundové 
bojovky např. ve 2 hodiny ráno.

Co více dodat? Začátek nového školního roku jsme 
si okořenili, jak jen to šlo. Hlavní je ovšem vytrvat 
a snažit se dodržet zdraví prospěšných 10 minut a 
10 sekund pro dobro všech členů naší rodiny. 

Přeji všem rodičům pevné nervy a hlavně, ať jsou ve-
řejné instituce typu školy a školky provozuschopné 
v co možná nejdelším časovém úseku!!!

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Tip na výlet/KOVOZOO
KOVOZOO Staré Město je jedinečná kovová 
zoo, která vznikla 21. 4. 2012 a nachází se v za-
jímavém a netradičním prostředí zrekonstruo-
vaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště.

Cílem KOVOZOO je ukázat malým i velkým návštěv-
níkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mo-
hou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, 
ale i nadále užitečné. Snaží se zde spojit ponaučení 
se zábavou a poskytnout zážitky malým i velkým. 
Založení KOVOZOO je v souladu s dlouhodobou 
vizí společnosti REC Group: „Být majákem ve světě 
recyklace a ekologické osvěty.“
 
JAK ZVÍŘATA VZNIKAJÍ
Zvířecí exponáty vytvářejí domácí kutilové, uměleč-
tí kováři, zaměstnanci i ředitelé jednotlivých firem 
holdingu REC Group. Speciální místo, kde dochází 
k “rození”, léčení a regeneraci kovových zvířat, je 

porodnice KOVOZOO. Tady se setkávají tvůrci ko-
vových zvířat (porodní asistenti) a společně se od-
dávají kreativnímu tvoření a vaření (svařování), kdy 
výsledkem je vždy něco výjimečného… ať už nový 
přírůstek do KOVOZOO, nebo okamžiky strávené 
společně s prima lidmi, jejichž srdce hoří pro stejnou 
věc a ruce se nebojí práce, ať už je to dělník nebo 
ředitel.

KOVOZOO není jenom místo plné kovových zvířat. 
Areál se také pyšní Muzeem veteránů, které se ote-
vřelo ve spolupráci se Slováckým Veteran Car Clu-
bem Uherské Hradiště. K vidění je na 50 exponátů 
vysoké historické hodnoty. Nejstarším z nich je Ford 
T Roadster z roku 1917, neboli legendární „Téčko“, 
kterým Henry Ford postavil Ameriku na kola. Dále 
máte možnost vidět např. vozy značky Packard, 
Cord, Bentley, Aero, čerstvě zrenovovaný autobus 
Praga RN, ale také vozidla z dob socialistické éry jako 
Moskvič, Volha a další.

Za zhlédnutí určitě stojí také 27 metrů vysoký maják 
Šrotík, 20metrová loď, původní letoun L-610, který 
byl zachráněn před likvidací, vyhlídkové lávky umís-
těné po areálu a další zajímavosti, které je možné si 
prohlédnout pěkně zblízka. 

MOTOKÁRY
Na okraji areálu REC Group u kruhového objezdu 
vedle společnosti Hamé je umístěna venkovní mo-
tokárová dráha. Na trati najdete jak technické pa-
sáže, tak rychlé úseky s prudkým bržděním do vra-
cáku, ale i rychlá a pomalá esíčka. Trať má špičkový 
povrch a asfalt je vysoce přilnavý i za mokra, takže 
dráhu můžete brázdit za jakéhokoliv počasí, dokon-
ce i za tmy, protože je i osvětlená. 

Každá jízda je měřena časomírou, která po projetí 
přes startovní a cílovou čáru každému jezdci ukáže 
na monitoru aktuální čas kola. Po skončení jízdy jsou 
časy všech účastníků vyhodnoceny a vytištěny. Vý-
sledná listina obsahuje datum, čas každé jízdy, číslo 

motokáry, počet ujetých kol, čas nejrychlejšího kola 
a rychlost. 

Pokud se zaměstnanci a. s. Fatra pro mo-
tokáry rozhodnou, mohou po předložení 
zaměstnanecké kartičky využít slevu na 
jízdy ve výši 20 %. 
Nabídka platí do 30. 6. 2021.

 K dispozici je zde několik typů motokár:
• 10 jednosedadlových motokár 
• 3 dvousedadlové motokáry pro jízdu dospělé 

osoby s dítětem
• 1 motokára pro handicapované jezdce uprave-

ná na ruční ovládání pomocí tzv. „pádel“. 
• 2 mini motokáry EASY pro naše nejmenší ná-

vštěvníky ve věku od cca 6 let
• 2 dětské motokáry 

DĚTSKÁ ŠKOLA JÍZD
Škola jízd je určená pro děti začátečníky s minimální 
výškou 115 cm. Minimální věk dítěte je orientační, 
může to být už od 5-7 let. Především záleží na vy-
spělosti dítěte a na délce nohou, aby dosáhly na 
pedály. Děti jezdí na zodpovědnost dospělého do-
provodu. Mohou se však zúčastnit i děti na různých 
stupních dovedností a zkušeností s kartingem, pro 
každého dokážeme flexibilně přizpůsobit individu-
ální program.

Škola je 2hodinový kurz, ve kterém jsou současně 
max 4 děti.

Proč absolvovat dětskou školu jízd:
• Dítě bez zkušeností nebo bez absolvování to-

hoto kurzu není z bezpečnostních důvodů 
puštěno samo na trať. Nezkušený malý jezdec 
ohrožuje jak sebe, tak i ostatní účastníky na 
trati.

• Po úspěšném absolvování školy jízd si dítě ih-
ned odnáší svůj vlastní dětský řidičák, který mu 
umožňuje jízdu na trati v dětské motokáře.

• Dráha je vyhrazena pouze pro děti ve stanove-
né dny. Platí pro děti do cca 12 let a děti s dět-
ským řidičákem. Děti mohou jezdit i ve dny, 
které nejsou pro ně určené, pouze však pokud 
je trať volná.

Motokáry jsou také vhodné pro pořádání firemních 
a soukromých akcí.

OFF-ROAD CENTRUM
„Kudy já jsem projel, tudy bys jít nechtěl“ - tak si 
hvízdá z turba a ze šnorchlu Nissan Patrol GR Y60 
ikona mezi offroady. Tento legendární terénní vůz 
je pověstný svou kvalitou, robustností a skvělými 
jízdními vlastnostmi v terénu, protože byl původně 
vyvíjen pro japonskou armádu.

Co zažijete:
Budete řídit tento nefalšovaný terénní automobil, 
který vás uchvátí svým jízdním projevem bez zása-
hu elektronických asistentů - jen hrubá síla přenáše-
ná na všechna 4 kola.

Vozidlo:
Nissan Patrol je poháněn 6válcovým vznětovým 
přeplňovaným motorem o obsahu 2.8L, o přenos 
výkonu 85 kW se stará 5stupňová manuální převo-
dovka s přídavnou redukční převodovkou.
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Epidemie se šířily odjakživa
V souvislosti s pandemií covidu-19 je dobré si 
připomenout, že nejrůznější choroby zahubi-
ly v minulosti třeba na východě Moravy tisíce 
lidí. I před stovkami let je měly brzdit všemožné 
úřední zákazy a nařízení. 

Když se dnes pod sloupem Panny Marie na Marián-
ském náměstí v Uherském Hradišti sem tam zastaví 
člověk v roušce, je to docela symbolický obrázek. 
Tato památka připomíná, že řádění nemocí, které 
vzbuzovaly strach o život, není ničím novým.

Sloup v centru Hradiště nechala městská rada po-
stavit v letech 1718-1721. Bylo to vyjádření díku 
za to, že město přečkalo morovou epidemii v roce 
1715, jednu z nejvážnějších v historii města. Jeho 
představitelé dali v těžkých časech slib, že chtějí „pro 
ukrocení hněvu božího a vysvobození od morové 
rány jeden sloup na velkým rynku“, jak stojí v  his-
torických spisech Paměti hradišťské. Podobných 
děkovných či památečních staveb je v nejrůznějších 
městech mnoho.

Nakažlivých chorob se lidé báli od nepaměti. Zku-
šenosti středověku a baroka při morových, cholero-
vých a jiných epidemiích se promítaly do povědomí 
především jako boží trest za hříchy. Zajímavé je, že 
většina těchto zákeřných chorob měla stejné příči-
ny: bídu, nedostatečné hygienické podmínky a vo-
jáky, kteří nemoci šířili od města k městu. Nejčastěji 
všechny tyto prvky dohromady. V regionu zname-
naly i zánik celých vesnic, které už se nevzpamato-
valy a neobnovily.

O starších epidemiích se v pramenech příliš svě-
dectví nedochovalo, nejvíc devastující byly pravdě-
podobně právě morové rány ze 17. a 18. století. Ty 
decimovaly region pravidelně - vracely se každých 
deset až patnáct let. Nákazy se báli všichni, jak 
místní obyvatelé, tak projíždějící vojáci. Mor řádící 
na konci třicetileté války v Holešově dokonce způ-
sobil, že se městu projíždějící vojska raději vyhnula. 
I v této šílené době to pro měšťany mohl být aspoň 
nějaký pozitivní moment.

Už tehdy měla v šíření nemoci zabránit různá naříze-
ní vrchnosti. Staré dokumenty ukazují, že už tehdy 
obchodníci museli nuceně uzavírat své krámy - a to 
i na mnoho měsíců. V nejvážnějších případech však 
docházelo i k úplnému uzavírání měst. Například při 
zmiňované morové ráně z roku 1715 v Uherském 
Hradišti „vojáci dragouni obklíčili město a brány 
městské držely se dnem i nocí zavřené“.

Používaným opatřením byla i karanténa. Ukončení 
izolace tehdy mělo specifické podmínky. A mimo-
řádně přísné: „Vyčištění a provětrání světnic, muži 
a ženy a děti obden koupat anebo vlažnou vodou 

od hlavy až do paty umýt, jalovčím vykuřovat šaty, 
cíchy, pláště vyprat nebo vápnem vykouřit, pod var-
tou zůstanou 14 dní, mezi tím nesmí míti se žádným 
styků - varta musí kus od nich stát - neonemocní-li 
žádný z nich, propustí se,“ stojí v přípise rokytnické-
mu purkmistrovi.

Jedno z nejtragičtějších období zažili lidé žijící na 
území dnešního Zlínského kraje před více než 150 
lety během prusko-rakouské války. Nešlo o vojen-
ské střety, ale o choleru, kterou zde pruští vojáci roz-
šířili, když hnali poražené Rakušany směrem k Olo-
mouci a Vídni.

Cholera se roznášela nejčastěji ve vodě kontami-
nované fekáliemi. Následky byly kruté. Na Moravě 
nemoc podle odhadů za půl roku zahubila 50 tisíc 
lidí. Stovky z nich zemřely v Kroměříži, Hulíně či 
Otrokovicích.V Napajedlích, jedné z nejpostiženěj-
ších obcí, zemřelo 141 místních a dalších 37 prus- 
kých a rakouských vojáků. Úmrtnost na choleru se 
pohybovala mezi 30 a 40 procenty.

Zajímavé bylo, že nejvíc lidí onemocnělo v okolí 
domu č. 88, kde leželi nakažení vojáci, a také v mís-
tech, kde se nacházely vodní zdroje, jako byla pum-
pa na náměstí, pivovar, cukrovar či koželužna.

Poslední plošné ničivé epidemie postihly region 
během první světové války. Do Uherského Hradiš-
tě zavlekli migranti z polské Haliče choleru. Podle 
uherskohradišťské kroniky mezi těmito vystěhoval-
ci umíralo denně 40 až 50 lidí.

„Jan Šáňa musil stále zhotovovati rakve do zásoby, 
někdy však musili jsme dáti dvě i tři malé děti do 
jedné rakve. Hrobaři nestačili kopat hroby, a proto 
vykopány byly šachty a mrtvoly kladly se do nich 
jedna vedle druhé,“ zachycuje hrůzné momenty 
kronika.

Ještě na konci první světové války zabila desetitisíce 
civilistů v českých zemích španělská chřipka.

Svědectví o nebezpečných chorobách máme i z dal-
ších let 20. století. Valašskomeziříčská spisovatelka 
Alena Mornštajnová ve svém románu Hana popi-
suje epidemii tyfu, která v Meziříčí propukla v roce 
1954. Přestože měla jen lokální charakter, následky 
byly tragické - stovky nakažených, desítky mrtvých.
Ve městě byla vyhlášena karanténa a probíhaly dez-
infekce. Rodiny nemocných směly vycházet z domu 
jen v nezbytných případech, což samozřejmě ne 
všichni dodržovali. Správně obyvatelé Meziříčí ne-
měli odjíždět z města, ale kdo mohl, vzal děti a odjel 
k příbuzným na venkov. Tak se nemoc rozšířila i za 
hranice města.

Je pochopitelné, že časté nárazy epidemií nutily 
obyvatelstvo čelit hrozbě smrti vlastními silami, 
např. lékařskými praktikami, jako je pouštění žilou 
nebo používání dávidel. Vedle těchto drastických 
metod existovaly i praktiky méně razantní, ale po-
važované za stejně účinné. Bylo to především po-
užívání různých druhů orientálního koření. Např. 
antiseptický účinek pepře je znám od r. 956, kdy 
se v  zamořené Paříži začaly drceným pepřem pro-
kládat plátky masa, aby se zabránilo šíření infekce. 
Rovněž nošení hřebíčku v ústech se považovalo za 
velmi účinnou ochranu proti moru. 

Speciální oblek, který měl svého nositele chránit 
před morovou nákazou, vynalezl v roce 1619 Char-
les de l’Orme, dvorní lékař Ludvíka XIII. Byl to dlouhý 
kožený plášť a maska se zobanem. Kabát byl navos-
kován tukem, nosit bylo nutné také rukavice, vysoké 
boty, zkrátka to byl takový středověký skafandr. Po-
užívali jej nejen moroví doktoři, ale také sběrači mrt-
vol. A na co že byl vlastně ten zoban? V tomto plá-
těném zobáku byla napěchována rozmanitá směs 
koření - hřebíček, rozmarýn, majoránka, meduňka a 
další - které mělo zabránit vniknutí infekce do těla. 

Někdy do něj dávali silný parfém. Oči byly chráněny 
skleněnými brýlemi, které měly sloužit k  zameze-
ní kontaktu rohovky s „morovým povětřím“. Jednu 
slabinu však oblek měl - v zobanu byly dírky pro 
dýchání, takže těmi se mohl dostat mor rovnou do 
nosu. A to se také velmi často stávalo, takže mnoho 
nositelů těchto ochranných obleků stejně na mor 
zemřelo.

Velké epidemie či pandemie překvapivě nemají nic 
společného, co se týče jejich vzniku. A nedá se říct, 
co obvykle stálo na jejich počátku a co pomáhalo 
k  jejich šíření. Každá choroba má a měla svá spe-
cifika, šíří se jinak a představuje jiný typ výzvy pro 
zdravotníky, politiky a sociální systémy. 

V historickém kontextu docházelo k vyhasnutí epi-
demií buď tak, že se vyčerpal potenciál dané popu-
lace (část osob zemřela, část osob přežila a získala 
alespoň přechodnou imunitu), choroba tedy přiro-
zeně ustoupila, než se opět vytvořily vhodnější pod-
mínky k jejímu šíření. 

Skutečně efektivní však byly až lékařské objevy mo-
derní technické medicíny - očkování, systematické 
dodržování hygieny či důsledné uplatňování karan-
ténních opatření.

V současné době při našem boji s Covid-19 je dů-
ležité akceptovat nařízená opatření i v případě, že 
tím třeba jedinec bude na nějakou dobu negativně 
postižen. Například karanténa poškozuje obchod a 
vždy byly pokusy o její obcházení. 

Je ale nutné přijmout, že krátkodobé ekonomické 
škody jsou nezbytné, aby se zamezilo šíření nakaž-
livé choroby způsobené okem neviditelným pato-
genem. 

Zdroj: Web

V centru Uherského Hradiště stojí morový sloup 
jako poděkování Panně Marii, že město v roce 1715 

přečkalo morovou epidemii. 

Dobová rytina ukazuje morového doktora ze 17. sto-
letí. Používal ochranný oděv a zobák naplněný vonný-

mi bylinami, oleji či chemikáliemi jako dechový filtr a 
ochranu před „pachem smrti“. Dalo by se říci, že tento 

„zobák“ byl jakýmsi předchůdcem dnešních roušek.

Souhrn opatření proti šíření koronaviru aktuálně platných 
ve společnosti Fatra
Generální ředitel na základě doporučení krizo-
vého štábu a vyhlášení nouzového stavu v Čes-
ké republice revidoval preventivní opatření za 
účelem ochrany zdraví zaměstnanců a. s. Fatra. 
V současné době je nutno dodržovat tato naří-
zení:

1. Povinnost nosit ochranné prostředky zakrý-
vající nos a ústa, kterými jsou rouška, respirátor, 
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének.

Platí pro:
-    Veškeré osoby ve všech prostorech obou areálů 

společnosti Fatra, a. s., tj. v Napajedlích i Chro-
pyni, hned po vstupu do podniku.

- Výjimkou v nošení roušek je pouze vlastní pra-
coviště, pokud je na něm dodržen vzájemný ro-
zestup min. 2 m. Pracovištěm je myšlena např. 
jedna konkrétní kancelář, linka, v žádném pří-
padě se nejedná o celý prostor výrobní haly.

- Nasazení roušek je povinné pro všechny za-
městnance při střídaní/předávání směn.

- Rouška na pracovišti musí být nasazena i při 
bližším kontaktu s jinou osobou (technolog, 
údržbář apod.).

2. Omezit pohyb všech pracovníků po areálu 
mimo svá pracoviště.

3. Dodržovat základní hygienická pravidla, 
jako je mytí rukou, používání dezinfekce, větrá-
ní kanceláří atd.

4. Home office
- Na pracovištích a ve společných kancelářích, 

kde to charakter práce umožňuje, zavést režim 
práce z domu s cílem minimalizovat přítomnost 
více osob na pracovišti a zároveň zachovat čin-
nost oddělení. Pokud charakter práce neumož-
ňuje režim práce z domu, rozdělit zaměstnance 
do více kanceláří.

5. Vstup do podniku
- Režim návštěv třetích stran musí být v souladu s 

platnými nařízeními dle bodu č. 1 (rozestupové 
vzdálenosti a roušky).

- Exkurze a hromadné návštěvy areálů v Napa-
jedlích a Chropyni jsou zakázány. 

6. Koncentrace osob
- Dodržovat rozestupové vzdálenosti alespoň 

2 m od jiné osoby.

- Shromažďování osob na interních poradách a 
školeních je povoleno v max. počtu 20 zaměst-
nanců při dodržování platných nařízení dle 
bodu č. 1 (rozestupové vzdálenosti a roušky).

- Kuřárny uvnitř budov jsou uzavřeny.

7. Stravování
- V obou areálech jsou uzavřeny bufety.
- Je zaveden zpřísněný režim v závodních jídel-

nách: úprava uspořádání stolů a židlí, dodržo-
vání rozestupových vzdáleností min. 2 m při 
čekání na výdej stravy, zrušení teplého baru, 
saláty v plastových miskách, zvýšená hygiena.

8. Hygiena
- Zakazuje se vzájemné podávání rukou.
- Požaduje se pravidelné mytí rukou a používání 

dezinfekce na ruce.
- Zavádí se ozonizace společných šaten a sprch.
- U viditelně nemocných zaměstnanců s respi-

račními potížemi je doporučeno čerpání nemo-
censké, náhradního volna nebo dovolené.

- Vyžaduje se dodržovat pravidla povinné karan-
tény, která je nařízena hygienickou stanicí nebo 
lékařem. 

9. Služební cesty, školení a doprava
- Služební cesty a školení mimo areál společnosti 

v rámci ČR zůstávají bez omezení.
- Služební cesty do zahraničí jsou povoleny do 

tzv. bezpečných zemí dle aktuálních informací 
zveřejněných na webu ministerstva zdravotnic-
tví a při využití dopravy osobním automobilem. 
Výjimky schvaluje generální ředitel. Vedení 
společnosti doporučuje služební cesty omezit 
na nezbytné minimum.

- Ve firemních automobilech, pokud se v nich 
přepravuje 2 a více osob, je rouška povinná.

10. Měření tělesné teploty při vstupu do podniku
-  Bude prováděno v náhodném režimu a při po-

dezření na zvýšenou teplotu.

Tato opatření jsou platná od 21. 10. 2020 a mo-
hou být podle vývoje aktuální situace dílčím 
způsobem zpřísněna či jinak změněna. 

Krizový štáb a. s. Fatra doporučuje všem svým 
zaměstnancům obezřetný přístup k sociálním 
kontaktům i mimo svá pracoviště a domovy.



POTRAVINOVÁ SOBĚSTAČNOST. 
Slovní spojení, které poslední dobou budí ve veřejném prostoru všemožné emoce. Měla by být Čes-
ká republika potravinově soběstačná? A co to vlastně znamená? Celé téma jsme otevřeli otázkou:

Hrdinové boje s koronavirem
CZECH TOP 100 ocenila v rámci žebříčku „Obdivovaných firem“  společnosti, které se zapojily do boje 
s koronavirem a udělila jim titul Hrdina boje s koronavirem. Těmito hrdiny se staly i Ethanol Energy, Preol 
a Kostelecké uzeniny.
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Snad už je blízko doba bez koronaviru 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
asi se shodneme na tom, že letošní rok je jiný. 
Od předchozích se liší tím, že celý svět zasáhla 
koronavirová pandemie, kterou mnozí srovná-
vají se španělskou chřipkou z období po první 
světové válce. Svět je tak trochu nezvykle vzhů-
ru nohama. Na jedné straně evidujeme tisíce 
pozitivních či skutečně nemocných lidí, druhou 
stranou mince je pak citelně zasažená světo-
vá ekonomika, zejména pak obory v oblasti 
cestovního ruchu. Nejedna letecká společnost 
oznámila, že je bohužel na pokraji krachu. 

Nejsem lékař, epidemiolog nebo prognostik a ne-
troufám si odhadovat další vývoj, nicméně jako laik 
alespoň věřím a jsem optimista. Věřím, že žádná 
epidemie netrvá věčně. Taky doufám, že vývoj účin-
né vakcíny nebude trvat dlouho. A do určité míry 
na mě působí uklidňujícím dojmem i fakt, že virus 
slábne, jak tvrdí někteří odborníci. Většina pozitivně 

otestovaných lidí nemá žádné, nebo jen minimální 
příznaky onemocnění. A také doufám, že se ekono-
mika brzy ze současné krize vzpamatuje.     

Rád bych trochu svého optimismu dodal i Vám. 
Pojďme se na koronavirus podívat nikoli globál-
ně, ale lokálně, z pohledu Agrofertu. I my jsme sa-
mozřejmě byli koronakrizí zasaženi. Některé naše 
provozovny musely být na jaře uzavřeny a některé 
podniky musely přizpůsobit výrobu aktuální situaci. 
Také nám chyběli zahraniční pracovníci, kteří museli 
kvůli uzavřeným hranicím zůstat ve svých domov-
ských zemích. Přesto jsme v naprosté většině firem 
fungovali dál.  

Jsem hrdý především na jednu věc – že jsme v Ag-
rofertu v přímé souvislosti s koronavirem nemuseli 
propustit jediného člověka. A věřím, že to tak i zů-

stane. Jsem také rád, že jsme v nejtěžších dobách 
dokázali pomáhat ostatním. Naše firmy Ethanol 
Energy a Preol darovaly státu suroviny k velkovýro-
bě dezinfekce a samy pak dezinfekci také vyráběly 
a zdarma dodávaly do nemocnic, policistům a hasi-
čům. Poskytli jsme třeba i maso na vaření obědů pro 
zdravotníky. Výčet naší pomoci na lokální úrovni 
v  jednotlivých regionech, kde působí naše dceřiné 
společnosti, by byl samozřejmě mnohem rozsáhlej-
ší.    

Přál bych si, aby koronavirus brzy odezněl. Letošní 
rok se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Přál bych si, 
aby ten příští už byl bez něj. Úsměvně řečeno s dok-
torem Grünsteinem ze Švejka – aby se virus „leknul 
a vyběhnul“.  

Ing. Zbyněk Průša 
předseda představenstva 

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100O
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Ethanol Energy a.s.
získala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ 

v rámci projektu
Obdivované firmy ČR roku 2020

Společnost

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100O

bd
iv

ov
an

é 
fir

m
y 

Če
sk

é 
re

pu
bl

ik
y 

ro
ku

 2
02

0

Kostelecké uzeniny a.s.
získala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ 

v rámci projektu
Obdivované firmy ČR roku 2020

Společnost

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100O
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PREOL, a.s.
získala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ 

v rámci projektu
Obdivované firmy ČR roku 2020

Společnost
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Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.
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Nejnovější „fámy/fakta“ 
jsou ve znamení potravinové 
soběstačnosti

„PROČ NA ČESKÝCH POLÍCH NEJSOU BRAMBORY“? 
Vydali jsme se za výkonným ředitelem Výzkumného ústavu bramborářského Ing. Jaroslavem Čeplem, CSc.

„JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ČESKÝMI A ZAHRANIČNÍMI POTRAVINAMI“
Na tento dotaz jsme nechali odpovědět předsedkyni České potravinářské společnosti 

prof. Ing. Janu Dostálovou CSc. 

 Celé téma jsme se rozhodli uzavřít odpovědí na otázku:
 „JAKOU ROLI HRAJE AGROFERT V POTRAVINOVÉ SOBĚSTAČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY“?

Oslovili jsme významného člena Agrární komory České republiky a zároveň také předsedu ZD Krásná Hora 
nad Vltavou pana Ing. Jiřího Zelenku. 

Závěrem je třeba zmínit, že společnost Agrofert k potravinové soběstačnosti České republiky dlouhodobě 
přispívá. Na celkové české produkci vepřového masa se podílí 16,7 %, na produkci hovězího 3 %, u kuřecího 
masa je to 32 %, u vajec 10,6 % a u másla 14,4 %. 

EthaSanit                                       
nová dezinfekce s virucidním účinkem
Bezoplachový čisticí přípravek s 75 % 
obsahem ethanolu, vyrobený dle 
receptury doporučené WHO, který 
je vhodný na dezinfekce rukou i po-
vrchů. Účinný proti širokému spektru 
virů. 1000 l balení IBC kontejner. 
www.ethanolenergy.cz

V kauze manipulací poštovních 
zakázek soud podruhé 
osvobodil Agrotec
V kauze manipulování tendrů České pošty potrestal bývalého zástupce generálního ředitele České pošty 
Richarda Soldána pražský městský soud dvouletým podmíněným trestem. O rok mírnější podmínku soud 
uložil jednateli společnosti Radekov Antonínu Hadačovi, 
jehož společnost podle obžaloby zakázky vyhrála. Soud 
naopak zprostil viny společnost Agrotec, která je součás-
tí koncernu Agrofert. Rozsudek není pravomocný.  „Roz-
hodnutí soudu vítáme. 
Soud již podruhé potvrdil náš názor, který dlouhodobě 
zastáváme, že k žádnému porušení zákona nedošlo ani 
ze strany právnické osoby, ani ze strany našich zaměst-
nanců,“ uvedl za AGROTEC mluvčí koncenru Agrofertu 
Karel Hanzelka.
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