
NOVINY ZAMĚSTNANCŮ společnosti Fatra, a. s., člena koncernu

NOVINY

ČÍSLO
MĚSÍCE
6 850
je výše finanční částky, která byla vybrána 
pro Charitu Otrokovice v rámci Tříkrálové 
sbírky. Vzhledem k celosvětové pandemii 
byla ta letošní trochu jiná, než jsme zvyklí. 
Přispět jste mohli prostřednictvím webo-
vých stránek nebo využít kasičku umístě-
nou před kancelářemi personálního od-
dělení. A právě tam se shromáždila částka 
6 850 Kč. Děkujeme, že pomáháte s námi. 

HODNOTY SPOLEČNOSTI

PRINCIPY CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ UVNITŘ 
I VNĚ FIRMY
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Střednědobá strategie společnosti na 
období let 2021-2023
V loňském srpnovém čísle podnikových novin 
jsem Vás informoval o průběhu tvorby středně-
dobé strategie na období let 2021-2023. Nyní 
vás seznámím s její finální podobou a krátce 
shrnu průběh jejího vzniku.

Na strategii jsme začali pracovat v dubnu loňského 
roku a celý proces můžeme zjednodušeně rozdělit 
do tří etap. V té první byly zpracovány externí a in-
terní analýzy a rámcově vyhodnoceny úkoly z  mi-
nulého strategického období. V další etapě byly 
zpracovány jednotlivé dílčí strategie pro všech osm 
segmentů a všech sedm úseků včetně SWOT analýz. 
Tyto strategie byly prezentovány na širší výjezdní 
poradě vedení na začátku srpna minulého roku. 
V poslední etapě byly schválené nebo poupravené 
výstupy z dílčích strategií provázány do jedné fi-
remní strategie tak, aby se cíle z jednotlivých dílčích 
strategií vzájemně podporovaly a nešly proti sobě. 

V této závěrečné fázi bylo nutné také definovat na 
vrcholové úrovni vizi, poslání, hodnoty a strategický 
cíl společnosti. Zároveň jsme stanovili i měřitelné 
indikátory, podle kterých budeme následně kontro-
lovat, jak se nám daří stanovené cíle plnit. Struktu-
ra strategie a jednotlivé její úrovně jsou přehledně 
zpracovány na přiloženém obrázku. 

Znění „vize“ popisuje ideální rozvoj společnosti a 
rámcově určuje základní směry a očekávané výsled-
ky. Vzhledem k tomu, že vize společnosti je směřo-
vána k dlouhodobějšímu horizontu, rozhodli jsme 
se zachovat její znění z minulého strategického 
období: „Budeme první volbou pro naše zákaz-
níky“.

Novinkou v této střednědobé strategie je definice 
„poslání společnosti“. Odpovídá na otázku, proč 
podnikáme a jaké potřeby chceme naplňovat nebo 
jaký problém řešit. „Naším posláním je výroba 
udržitelných plastových výrobků, které přiná-
šejí po celém světě užitek a pomáhají utvářet 
podmínky pro lepší život - plasty pro lepší život/
plastics for better life“.

Abychom mohli realizovat své poslání a dosáhnout 
své vize, musí všichni zaměstnanci vyznávat a ctít 
určité společné „hodnoty“. Jsou to principy, kte-
ré určují aktivity a chování uvnitř i vně firmy, tedy 
jak mezi zaměstnanci, tak ve vztahu s partnery a 
zákazníky. Tato součást strategického plánování je 
také novinkou této strategie a vnímáme ji natolik 
zásadně, že hodnotám je věnován další samostatný 
článek v těchto novinách. Zde pouze vyjmenuji pět 

silných hodnot, které byly identifikovány z našeho 
firemního prostředí. Jedná se o krátké věty, které 
také vytváří firemní kulturu naší společnosti: „Dě-
lám svou práci naplno, Jsem dobrý hospodář, 
Táhneme za jeden provaz, Rozvíjíme sebe i fir-
mu, Záleží nám na světě kolem nás“.

„Strategický cíl“ pak obsahuje určitější vymeze-
ní budoucího předpokládaného (požadovaného) 
stavu společnosti v cílovém roce strategie, tedy 
v  roce 2023. Znění strategického cíle společnosti 
Fatra, a. s., pro období 2021-2023 je: „Maximálním 
využitím stávajících zdrojů a aktiv společnosti 
dosáhnout kumulované hodnoty EBITDA ve výši 
1 miliardy Kč a připravit firmu na další rozvoj.“ 
(Pozn.: EBITDA je vyjádření výkonnosti podniku ve 
formě schopnosti vytváření peněžních zdrojů. Ma-
tematicky jde o součet provozního hospodářského 
výsledku a odpisů).

K naplnění stanovené vize a dosažení strategického 
cíle bude docházet prostřednictvím vyváženého 
rozvoje společnosti při současném uskutečňování 
segmentových a úsekových strategií. Klíčová opat-

VIZE HODNOTY 
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STRATEGIE SPOLEČNOSTI FATRA, A.S. DO ROKU 2023

PRODUKČNÍ PILÍŘ ADMINISTRATIVNĚ-ORGANIZAČNÍ PILÍŘ OBCHODNÍ PILÍŘ

7 OPATŘENÍ K REALIZACI:
  Optimalizační projekty, posilování efektivity výroby a 

inovace 
  Implementační fáze projektu Nová válcovna – inovace 

produktů a optimalizace 
  Udržitelnost, cirkulární ekonomika a recyklace
 Příprava rozvojových a obnovovacích projektů
  Zlepšení kvality produkce a procesů, řešení neshod a 

reklamací 
 Přechod na nový zdroj technologického tepla 
 Rozvoj logistických procesů a infrastruktury

4 OPATŘENÍ K REALIZACI:
  Rozvoj finančního řízení, zkvalitnění organizace a řízení 

procesů
 Rozvoj ICT
  Rozvoj systému plánování a získávání nových 

pracovních sil
  Rozvoj personální práce u stávajících zaměstnanců

1 OPATŘENÍ K REALIZACI:
Tvorba a naplňování obchodní a marketingové strategie 
společnosti:

HIF  Využití nových technologií a zvýšení objemu prodeje
PK Využití nových technologií a zvýšení objemu prodeje
TF  Výrobkově-technologická optimalizace s cílem 

udržení objemu výroby
PROF Navýšení objemu prodeje
GR Vytíženost technologií na třísměnný provoz
PPFaL Vytížení kapacit a efektivita výroby
BOPET Vytížení kapacit a efektivita výroby
SV Udržení pozice u klíčového zákazníka a diverzifikace

„Budeme první volbou pro naše 
zákazníky.“

„Naším posláním je výroba 
udržitelných plastových 
výrobků, které přináší po celém 
světě užitek a pomáhají utvářet 
podmínky pro lepší život – 
plasty pro lepší život/plastics for 
better life.“

„Dělám svou práci naplno“

„Jsem dobrý hospodář“ 

„Táhneme za jeden provaz“ 

„Rozvíjíme sebe i firmu“

„Záleží nám na světě kolem nás“

„Maximálním využitím 
stávajících zdrojů a aktiv 
společnosti dosáhnout 
kumulované hodnoty EBITDA 
ve výši 1 mld. Kč a připravit 
firmu na další rozvoj.“

Pokračování na straně 2
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AKTUALITY 
FATRAFOL je součástí Stavby roku 2020
Prestižní ocenění Stavba roku 2020 získala 
unikátní modlitebna s komunitním centrem 
v Sedlčanech. Fasáda modlitebny je prove-
dena z hliníkového tahokovu, pod kterým je 
umístěna červená střešní hydroizolační fólie 
Fatrafol 810. Propojení stříbřité barvy hliní-
ku a červené fólie vytváří zajímavý architek-
tonický prvek - v průběhu dne tak budova 
mění svou barevnost v závislosti na intenzitě 
a směru slunečního světla. Za moderním ná-
vrhem stojí architekti ze studia A8000 Praha, 
realizaci hydroizolace provedla firma HSF 
System Ostrava.

Ing. Marcela Pavelcová
produktový specialista

Nová Ambulance vývojové diagnostiky
Uherskohradišťská nemocnice otevřela 
v  říjnu 2020 Ambulanci vývojové diagnos-
tiky. Jedná se o ambulanci, která pomůže 
včas odhalit děti s opožďujícím se vývojem 
v raném období života. Drobné odchylky 
u některých rizikových skupin dětí, jako jsou 
např. děti nedonošené, se nemusí projevit 
již v nejranějším období, ale až na určitém 
stupni zralosti nervového systému a při vět-
ších nárocích kladených na dítě. Doporučuje 
se proto dlouhodobě sledovat vývoj těchto 
rizikových dětí.

K tomuto účelu vznikla Ambulance vývojo-
vé diagnostiky a díky nadaci Kapka naděje 
nemocnice získala metodu, která umožňuje 
kontinuální hodnocení vývoje dítěte od prv-
ního měsíce života minimálně do věku 3 let. 
Rodiče rizikových novorozenců se mohou 
na základě žádosti pediatra, dětského neu-
rologa nebo rehabilitačního lékaře objednat 
telefonicky. 

Rádi jsme využili možnosti podpořit nově 
otevřenou ambulanci našimi nafukovacími 
hračkami a přejeme samé spokojené paci-
enty.

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista

ření k realizaci jsou uspořádána do pilířů: produkč-
ního, administrativně-organizačního a obchodního.
U každého opatření jsou definovány jeho základní 
charakteristiky včetně hlavních přínosů realizace, 
návaznosti na segmentové nebo úsekové strategie, 
zodpovědnosti za naplnění, případné spolupracující 
subjekty, časový horizont realizace a náklady reali-
zace. Zde však uvádím pouze stručný popis dvanácti 
opatření rozdělených do tří pilířů.

Produkční pilíř obsahuje 7 opatření:  
Optimalizační projekty, posilování efektivity výroby 
a inovace - Opatření je zaměřeno na zvýšení efek-
tivity a produktivity všech procesů při současném 
zohlednění požadavků udržitelnosti a péči o životní 
prostředí. Součástí tohoto opatření je také posilová-
ní výzkumných a vývojových aktivit společnosti a 
hledaní inovovaných nebo nových výrobků.

Implementační fáze projektu Nová válcovna - Opat-
ření je zaměřeno zejména na zavádění inovovaných 
produktů PK, HIF, TF a zároveň na optimalizaci vý-
roby i logistiky s přesahem a vazbou na „starou vál-
covnu“. 

Udržitelnost, cirkulární ekonomika a recyklace - 
Opatření reaguje na silné ekologické trendy a nut-
nost hledat řešení pro snižování negativních do-
padů výroby na životní prostředí a také maximální 
využití druhotných surovin, ecodesing výrobků, bi-
obase produkty atd.

Příprava rozvojových a obnovovacích projektů - 
Opatření je zaměřeno na přípravu projektů k reali-
zaci pro následující strategickém období. Také zde 
bude řešena příprava a realizace optimalizačních 
projektů vč. automatizace pro sledované i budoucí 
období.

Zlepšení kvality produkce a procesů, řešení neshod 
a reklamací - Opatření reaguje na identifikované 
problémy s kvalitou. Aktivity v rámci tohoto opat-

ření jsou tak zaměřeny na posilování managementu 
kvality i na samotné zlepšování kvality výrobků ve 
výrobě a celém procesu až po distribuci produktů 
k zákazníkům.

Přechod na nový zdroj technologického tepla - 
Opatření reaguje na dohodnutý konec dodávek 
páry z Teplárny Otrokovice (TOT) pro areál v Napa-
jedlích. Fatra musí zajistit vlastní zdroje technologic-
kého tepla. 

Rozvoj logistických procesů a infrastruktury - Opat-
ření je zaměřeno na řešení problémů v oblasti logis-
tiky zejména nevhodné skladování, nedostatečné 
skladové prostory, potíže v řízení zásob, plánování 
atd.

Administrativně-organizační pilíř obsahuje 
4 opatření:
Rozvoj finančního řízení, zkvalitnění organizace a ří-
zení procesů - Opatření je orientováno na rozvoj ak-
tivit vztahujících se k finančnímu řízení společnosti, 
zlepšení organizace a řízení procesů ve společnosti.
Rozvoj ICT - Cílem opatření je zejména zajištění in-
formační bezpečnosti, stability počítačových sítí a 
odpovídajících SW a HW prostředků v souladu s po-
třebami rozvoje společnosti a s přihlédnutím k vý-
voji v oblasti ICT. A dále na integrace a elektronizace 
vybraných procesů.

Rozvoj systému plánování a získávání nových pra-
covních sil - Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit 
personálního řízení především v ohledu na systém 
plánování lidských zdrojů a získávání nových pra-
covních sil.

Rozvoj personální práce u stávajících zaměstnanců - 
Opatření je zaměřeno zejména na zajištění kvali-
tativní stránky práce s lidskými zdroji (výkonnost, 
tvořivost, motivace, identifikace s cíli firmy). Cílem 
opatření je mimo jiné také optimální využití lidských 
zdrojů.

Obchodní pilíř obsahuje 1 opatření:
Tvorba a naplňování obchodní a marketingové stra-
tegie společnosti - Opatření je zaměřeno na rozvoj a 
expanzi společnosti po obchodní stránce, a to v sou-
ladu s interními možnostmi společnosti a externími 
podmínkami na trhu. Jedná se především o naplňo-
vání stanovených segmentových strategií. 

Pro monitorování postupu realizace strategie a také 
pro možnost sledování dosaženého stavu v čase je 
navržena sada monitorovacích indikátorů pro hod-
nocení strategie. Indikátory byly zvoleny tak, aby 
vhodně pokryly všechny určené oblasti, zároveň 
aby byla zohledněna dostupnost podkladových 
informací pro jejich určování. Stav a vývoj stano-
vených indikátorů bude průběžně vyhodnocován 
managementem společnosti vždy ke konci každého 
kalendářního roku.

Stejně jako v minulém strategickém období bude 
tato strategie společnosti Fatra, a. s., na období let 
2021-2023 implementována formou prováděcích 
akčních plánů strategie (PAP). 

Jedná se o souhrn konkrétních aktivit (významných 
úkolů), kterými budou v daném roce naplňována 
jednotlivá opatření strategie. 

Plná verze strategie je obsahově přibližně šedesá-
tistránkový dokument. Práce na přípravě a zpraco-
vání strategie byla dlouhá a náročná. 

Rád bych tímto poděkoval všem kolegům, kteří se 
na ní podíleli ať přípravou podkladů, analýz nebo 
samotnou participací v rámci dílčích týmů. 

Jsem přesvědčen, že vynaložené úsilí se projevilo do 
kvality nastavené strategie a zároveň pevně věřím, 
že každý zaměstnanec společnosti Fatra přispěje 
k  naplnění cílů této strategie v rámci našich nově 
definovaných hodnot.

Pokračování ze strany 1

Hodnoty společnosti
V hlavním článku jsem vám představil strategii 
na střednědobé období tří let 2021-2023, je-
jíž důležitou součástí jsou také nově „hodnoty 
společnosti“. Jedná se o principy, které určují 
aktivity a chování uvnitř i vně firmy, tedy jak 
mezi zaměstnanci, tak ve vztahu s partnery 
a zákazníky. 

Z firemního prostředí byly identifikovány silné hod-
noty naší společnosti, které vytváří naši firemní 
kulturu. Tyto formulované hodnoty jsou odpovědí 
na otázku, jaké jednání ode mne firma očekává při 
řešení pracovních úkolů a současně, co očekávám já 
od svých kolegů. 

Jedná se o společenské a sociální hodnoty zaměst-
nanců, které dávají jasný signál dovnitř a vně společ-
nosti, co je naším standardem a požadavkem např. 
při přijímaní nových kolegů.  

Hodnoty naší společnosti budou dále rozvíjeny tak, 
aby se s nimi identifikovali všichni zaměstnanci, pro-
tože jejich jednotné uplatňování bude podporovat 
dosažení strategického cíle, poslání a směrovat spo-
lečnost k dosažení vize. 
 
Naše hodnoty byly formulovány do pěti krátkých 
srozumitelných vět. Díky tomu budou lépe zapama-
tovatelné a pro každou pracovní pozici se dají najít 
konkrétní specifické příklady, jak je naplňovat. 

Pro tento způsob formulace hodnot jsme se nechali 
inspirovat zakladatelem naší společnosti - firmou 
Baťa, která podobné „slogany-texty“ hojně použí-
vala.  

Je důležité poznamenat, že všechny hodnoty mají 
stejnou důležitost a vzájemně se doplňují. Vysvět-
lující popis hodnot je pouze ilustrativní k vytvoření 
jasné představy o její náplni.

 DĚLÁM SVOU PRÁCI NAPLNO

Chci, aby na mě bylo spolehnutí a mluvily za mě vý-
sledky mé práce. Svěřenou práci plním zodpovědně 
na 100 % svých možností, kvalitně a včas. Dotahuji 
svou práci do konce. Z vlastní iniciativy přistupuji 
k plnění dalších i výslovně nezadaných úkolů a pod-
poruji v této iniciativě i své kolegy.

JSEM DOBRÝ HOSPODÁŘ

Chovám se k majetku společnosti jako by byl můj 
vlastní, a proto k němu přistupuji jako dobrý hos-
podář. Chráním všechny zdroje stejně jako svěřené 
materiály, pracovní nástroje a pomůcky, nakládám 
s nimi řádně a správně a využívám je ve prospěch 
firmy. O své práci přemýšlím, svým jednáním zame-
zuji plýtvání.

TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ

Všichni máme stejný cíl. Ve své práci zohledňuji po-
třeby svoje, svého týmu i celé firmy pro dosažení 
dobrého výsledku. Informujeme a podporujeme se 
navzájem, abychom dosáhli požadovaného cíle. 

ROZVÍJÍME SEBE I FIRMU

Svět se stále mění a my chceme být součástí těch-
to změn. Uplatňuji vlastní nápady, návrhy ostatních 
i příklady z jiných firem do užitečných zlepšení a 
inovací. Osobním rozvojem přispívám také k rozvoji 
firmy.  

ZÁLEŽÍ NÁM NA SVĚTĚ KOLEM NÁS

Záleží nám na budoucnosti i na prostředí, ve kterém 
žijeme. S energiemi, dalšími zdroji i odpadem zachá-
zím šetrně. Aktivně podporuji dobré vztahy s ostat-
ními lidmi a s okolním regionem.

Nyní nás čeká náročný úkol tyto nově pojmenované 
hodnoty dostat do povědomí všech zaměstnanců 
a  na všech úrovních. Je potřeba je dostat tzv. pod 
kůži. 

Každý jednotlivec by měl být příkladem pro ostatní 
a pokud hodnoty uznává a bere je za vlastní, nemá 
se ohlížet na to, co dělají nebo nedělají ostatní, ale 
má jednat podle toho, co on považuje za správné a 
tím jít příkladem. 

Vedoucím pracovníkům, kteří musí být vzorem, na-
víc hodnoty napomáhají při řízení lidí. Mimo jiné 
také proto, že naplňování hodnot společnosti bude 
od roku 2022 součástí ročního hodnocení zaměst-
nanců. 

Pevně věřím, že tyto naše hodnoty dávají smysl a je-
jich dodržováním pomůžeme výrazně zlepšit firem-
ní kulturu a naplnit cíle naší společnosti. Je jasné, že 
se po jejich prezentaci nestane zázrak, aby se ze dne 
na den vstřebaly do každého z nás a našeho každo-
denního pracovního života. 

Cesta k jejich uvědomění si bude dlouhodobá, ale 
stále musí být vidět snaha je naplňovat.

Závěrem bych rád vyjádřil přání, abychom nepro-
pásli tuto šanci a využili výše formulované hodnoty 
k prospěchu firmy i nás všech osobně. 

Zesměšnit je nebo shodit je velmi jednoduché. 
Mnohem těžší a  zodpovědnější je začít vědomě 
o nich přemýšlet a naplňovat je, což se určitě vyplatí.

Pokračování na straně 3

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel
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Získali jsme bezpečnostní certifikaci AEO
Po celoročním úsilí a zavedení mnoha nových 
opatření se nám na konci roku podařilo získat 
novou bezpečnostní certifikaci AEO. 
Celý audit nakonec vzhledem k současným ome-

zením proběhl vzdáleně, nicméně i tak se jednalo 
o velmi přísný, náročný a komplexní proces. Celní-
mu úřadu jsme museli doložit opravdu široký roz-
sah podkladů a celkového zabezpečení v oblastech 
logistiky, správy areálů, celní problematiky, IT, per-
sonalistiky, prodeje, nákupu, zajištění služeb, přístu-
pových práv, správy dokumentů, účetnictví, daní 
atd. - vše nejen z pohledu dodržování zákonů, ale 
i z hlediska řízení vlastní bezpečnosti v každé této 
oblasti.

Značka AEO, kterou nyní můžeme využívat, zname-
ná, že naše procesy splňují přísná kritéria stanovená 
Evropskou unií a Celní správou ČR. 

 Certifikace AEO znamená pro Fatru výhody při ob-
chodování v rámci Evropské unie i v zámořských 
destinacích a je splněním požadavků, které vyžadují 
naši největší zákazníci.

Dodržování podmínek AEO podléhá každé dva roky 
pravidelným kontrolám Celního úřadu a protože 
náš audit proběhl doposud jen vzdáleně, první fy-
zickou kontrolu můžeme čekat nestandardně již v 
průběhu roku 2021, jakmile to pandemie koronavi-
ru dovolí.

Petr Pernička
ředitel úseku logistiky

Systém WMS a MES
Již několik let, přesněji od roku 2016, se v naší 
společnosti potkáváme s pojmy MES a WMS. Co 
ale tyto zkratky znamenají? 

MES je označení pro výrobní informační systém, 
ve kterém se plánují zakázky na jednotlivá výrob-
ní zařízení, probíhá sběr dat a jejich vyhodnocení. 
Zaevidovaná data navazují na tisk výrobních štítků 
s čárovými kódy, kterými se značí hotové výrobky 
i polotovary. Tím vznikne v podstatě „rodný list“ a 
jednoznačná identifikace výrobku nebo polotovaru, 
který označený materiál provází přes výrobu a skla-
dy až po prodej a případnou reklamaci.

Na základě tohoto označení je pak postavený sys-
tém řízených skladů WMS, který společně s defino-
váním a označením skladových pozic a čteček čá-
rových kódů pomáhá při příjmu, evidenci a prodeji 
hotových výrobků a zboží. 

Problematikou a implementací systému WMS se ve 
Fatře zabývají 2 pracovníci, kteří jsou zařazeni do 
střediska expedice, jež je součástí odboru logisti-
ky. Výrobní systém MES má na starosti 1 pracovník 
z odd. průmyslového inženýringu. 

Celý loňský rok 2020 byl v mnohém pro všechny 
zainteresované pracovníky velmi ojedinělý a díky 
dopadům pandemie koronaviru také náročnější 
a problematičtější. Projevoval se hlavně tím, že do 
Fatry nemohl po nějakou dobu dojíždět náš konzul-
tant a vše jsme museli řešit jen po telefonu, popř. 
elektronickou poštou.

Přes všechny problémy se kromě menších projektů 
a operativních záležitostí podařilo ukončit několik 
větších projektů. V prvním čtvrtletí loňského roku 
jsme zejména pracovali na nasazení testovací verze 
nově vytvořeného systému na tisk etiket ve výro-
bě paropropustných fólií PPF. Současně probíhaly 
přípravy na zavedení WMS ve skladu PPF. Vzhle-
dem k okolnostem nemohlo testování probíhat dle 
plánovaného harmonogramu, a proto se oficiální 
spuštění obou produktivních systémů posunulo 
z června na konec července. I přes počáteční obtíže 

a nutnosti zapracovat nové, dříve nedefinované po-
žadavky, se tento projekt ve spolupráci s pracovníky 
výroby PPF podařilo dokončit. 

Ve stejném období jsme také spolupracovali na na-
sazení komunikace EDI (elektronická výměna dat) 
se zákazníkem IKEA. Tento způsob komunikace se 
v  dnešní době stává standardem v obchodování 
mezi velkými firmami. Jednalo se tedy o význam-
ný projekt, který by bez systému WMS vůbec nebyl 
možný. 

Na začátku měsíce srpna jsme se vrhli na implemen-
taci nové verze inventur v systému WMS, která byla 
již v průběhu měsíce nasazena do produktivního 
systému WMS. Hlavním bodem nové verze byla 
eliminace ručního zápisu inventurních dokladů do 
IS  SAP. Systém WMS je nyní schopen po načtení 
(„napípání“) všech materiálů pomocí čteček auto-
maticky naplnit zinventurovaná množství do in-
venturních dokladů. Díky této nové funkci nemusí 
již pracovníci ručně zapisovat výsledná množství 
do vytištěných inventurních dokladů a ani je prac-

ně vkládat do IS SAP. Tato úprava byla úspěšně 
použita již v září při ročních inventurách zásob na 
skladových úsecích HIF a podlahových krytin, což 
ocenili pracovníci skladu HV i zástupci auditorské 
společnosti.

V již tak nabitém programu jsme museli počítat také 
s tím, že Fatra byla v Agrofertu zvolena jako pilot-
ní projekt konverze stávajícího IS SAP na IS SAP4 
HANA. Věděli jsme, že nás v této oblasti čeká ve 
2. pololetí roku 2020 spousta práce a testování. Ač-
koliv se během testování vyskytly nějaké systémové 
chyby, podařilo se nám (společná práce mnoha od-
borných útvarů) splnit požadovaný termín spuštění 
IS SAP4 HANA k 15. 11. 2020.

Rozvoj se nezastavil ani v systému MES, kde se v loň-
ském roce podařilo implementovat systém MES na 
lince Buzuluk a také na nové válcovně u linek Olb-
rich a Comerio IV. Díky tomuto systému máme nyní 
možnost sledovat chování linek, jejich efektivnost 
(OEE) a spoustu dalších důležitých informací. 

Došlo také k úpravám reportů z výrobních linek, na 
kterých je již systém MES implementován.
  
Během loňského roku také probíhaly přípravy na 
akce, které plánujeme realizovat v letošním roce. 
K těm patří zejména realizace tisku paletových štít-
ků ve vstřikolisovně v Chropyni a nové značení pod-
lahových krytin.

V současné době se již soustředíme na nové úkoly, 
které nás čekají v letošním roce. Prioritním úkolem 
bude spuštění nové navigace při výdeji zboží pomo-
cí čteček ve skladu HV a také reporting skladových 
procesů. 

Dále budeme pracovat na zavedení systému WMS 
v prodejních skladech HIF a připravovat projekt na 
zavedení WMS ve skladech surovin a vratných ma-
teriálů. Také se budeme věnovat dalšímu rozvoji 
systému.

Petr Pastyřík, Ludmila Gabrielová
specialisté logistiky

AKTUALITY 
Ježíšek opět v Azylovém domě
Stejně jako v letech předcházejících i minu-
lý rok jsme se rozhodli, že věnujeme částku 
30 000 Kč na podporu provozu Azylového 
domu ve Vsetíně. A ani tentokrát se naše 
pomoc neomezila jenom na výše zmíněný 
obnos. Členové managementu mezi sebou 
opět vybrali peníze a nakoupili za ně vánoč-
ní dárky pro děti, které v Azylovém domě 
právě přebývají. 

Ročně zde najde bezpečí a jistotu cca 41 ma-
minek s dětmi, které ztratily domov, nemají 
peníze na jídlo, bydlení a další základní po-
třeby. Toto zařízení jim dává možnost zůstat 
spolu se svými dětmi a začít znovu. Věříme, 
že náš příspěvek jim pomůže.

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista

BENEFITY 
Nový benefit
Zůstat v dnešní době zdravý není vůbec 
jednoduché, a tak jsme si pro Vás připravili 
nový benefit, který by Vašemu zdraví mohl 
alespoň lehce pomoci a podpořit Váš zdravý 
životní styl. Jedná se o zvýhodněný nákup 
na stránkách https://www.grizly.cz/, kde 
si můžete objednat velká balení sušeného 
ovoce, ořechů, semínek a také čajů, sirupů 
a vitamínů. 

Zaměstnanci Fatry mohou na každý nákup 
čerpat 10% slevu.

O vánočních svátcích byla výroba odstavena 
v obou našich areálech. Stroje měly být vypnu-
té, aby zbytečně nespotřebovávaly energie, do 
kterých patří i tlakový vzduch. 

Stroje a zařízení sice vypnuté byly, ale mnohé pro-
vozy, např. v Napajedlích laboratoře b. 35, výroba 
granulátu b. 34, HIF 1 b. 24, HIF 2 b. 44, potisk b. 14, 
lisované podlahoviny b. 32 a 33, v Chropyni pak b. 
26 a 27 na zastavení tlakového vzduchu pravděpo-
dobně zapomněly a kompresory musely dotláčet 

ztráty unikajícího vzduchu. Jenom k pokrytí těchto 
ztrát jsme za 14 dní odstávky spotřebovali na provoz 
kompresorů téměř 33 700 kWh el. energie, v  pře-
počtu na emise 34,1 t CO2, a to zcela zbytečně.

Musím zde ale zmínit i vzorné provozy, jako je třeba 
v Napajedlích výroba PPF b. 22, kde odstavili tlakový 
vzduch v celé budově, nebo v Chropyni BO PET b. 
310, kde omezili ztráty na minimum. Nejenže nás 
tato vyplýtvaná energie stojí nemalé peníze, ale 
zbytečně zatěžujeme i životní prostředí. 

Proto se prosím při odchodu ze svého pracoviště 
vždy zamyslete, co všechno máte vypnout a odsta-
vit. Děkuji.

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického managementu

ENERGETICKÝ SLOUPEK / Máme energie pod 
kontrolou?



Změna zdroje tepelné energie pro výrobní linku KW 
Zdrojem tepelné energie pro naše výrobní linky 
je pára, kterou nám dodává Teplárna Otrokovi-
ce prostřednictvím parovodu. 

Pára musí mít určité parametry, které jsou však v ne-
malé míře ovlivňovány délkou parovodního vedení. 
Mimo topné období je pára dodávaná výrobním lin-
kám z hlediska parametrů na hranici použitelnosti, 
hlavně co se týká její teploty. Na předávací stanici 
dosahuje maximální teploty 196 °C. Než docestuje 
k výrobní lince, která vyžaduje právě tuto teplotu, 
klesne na 190 °C, což je u některých výrob nedosta-
čující.

Pro samotnou Teplárnu Otrokovice je dodávka páry 
(hlavně v letních měsících) nerentabilní, proto jsme 
po vzájemné dohodě začali uvažovat o ukončení 
dodávek. Pro výrobní technologie, kde nelze páru 
nahradit jiným zdrojem tepelné energie, postavíme 

v napajedelském areálu novou parní kotelnu a pro 
vytápění bude vybudován horkovod.

U výrobních linek, kde lze nahradit páru termoole-
jem, by byla využita stávající plynová kotelna. Má 
dostatečný tepelný výkon, doposud sloužila pro 
vyhřívání Comeria I a na přelomu roku jsme na ni 
napojili i linku KW. Museli jsme zde provést úpravy 
na podávacích čerpadlech, jejichž výkon bude nyní 
řízen frekvenčním měničem. 

U výrobní linky KW byly provedeny také úpravy - 
temperační horkovodní stanice pára/voda byla na-
hrazena novou temperační horkovodní stanicí ter-
moolej/voda, která může dodávat horkou vodu až o 
teplotě 200 °C. Teplo z primární olejové strany bude 
do sekundární horkovodní přenášeno prostřednic-
tvím celonerezového deskového výměníku. Regula-
ci výstupní teploty horké vody z výměníku, udržo-

vání tlaku v systému pomocí dusíku a doplňování 
upravené vody zajištuje nový řídicí systém Siemens 
S7-1500. Stanice je vybavena čidly pro měření tep-
lot, tlaku a spotřeby tepla v termooleji a horké vodě.

Tyto informace jsou zobrazovány nejen na ope-
račním panelu u výrobní linky, ale jsou přenášeny 
i  na dispečink energetiky. Do budoucna počítáme 
s možností využití komunikace výrobní linky s tem-
perační stanicí, například při zadávání receptury by 
byly informace z výrobní linky přeneseny do tempe-
rační stanice a ta by si potřebné teploty a parametry 
pro ohřev horké vody automaticky nastavila sama.

Po úspěšné rekonstrukci u linky KW v budoucnu po-
čítáme s napojením na termoolej i u linek Comerio 
2 a Comerio 3.

Ing. Robert Bajaja
vedoucí odboru tepelného hospodářství

POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, odbor operativního nákupu
Zásobování patří mezi důležité podnikové ak-
tivity. Zabezpečuje materiál a služby, potřebné 
k  chodu podniku. Ve Fatře má takové činnosti 
na starosti odbor operativního nákupu. Co 
všechno pozice nákupce představuje jsme zjiš-
ťovali u vedoucí Ing. Renaty Kubínové. 

Paní Kubínová, kolik vás v odboru je a co všech-
no zajišťujete?
V současné době nás pracuje v odboru operativního 
nákupu celkem 12. S nadsázkou by se dalo říct, že se 
zde zajišťuje všechno mimo investiční akce a surovi-
ny. Nákupci našeho oddělení zajišťují nákupní pro-
ces všeho, co se řadí mezi obalové materiály, režijní 
materiály, náhradní díly, výrobky a služby pro mar-
ketingovou podporu, položky, které nejsou vedeny 
skladem, požadované opravy a služby. Materiály se 
nakupují buď jako skladové položky nebo položky 
„na požadavek“. V obou případech pak do nákupní-
ho procesu vstupují další kolegové - pracovníci skla-
dů obalového materiálu, náhradních dílů a režijního 
materiálu, kteří v Napajedlích patří také do našeho 
odboru. Nákupní sklady v Chropyni spadají pod ko-
legyni Danu Balvínovou.

Nákupci i skladníci spolupracují v podstatě se všemi 
středisky napříč celou firmou. Nákup neznamená 
jen vystavení a odeslání objednávky. Před vysta-
vením oficiální objednávky musí nákupci zajistit 
správnou specifikaci daných položek ve spolupráci 
s technology, mistry výroby, mistry údržby nebo 
pracovníky oddělení, pro které je nákup určený. 
Mají odpovědnost za dostatečnou zásobu materiá-
lu na skladě, kdy musí brát na zřetel dodací termíny 
dodavatelů, potřeby výroby, skladovací prostory 
apod. Odpovídají za kontrolu fakturace, aby faktury 
byly vystaveny ve správné částce, s odsouhlasenou 
splatností, aby byly přiřazeny k dané objednávce a 
zaslány k zaúčtování. 

Pokud se stane, že zboží není dodáno v požadova-
ném množství nebo kvalitě, pak nákupce vstupuje 
do jednání s dodavatelem v rámci zajištění výměny 
zboží nebo reklamace. Průměrně v našem odboru 
vystavujeme přes 800 objednávek každý měsíc, 
úměrně tomu je počet zpracovaných faktur, příjmů 
na sklad, vyžádaných cenových nabídek. 

Dále v našem odboru zajišťujeme např. zpracová-
ní a vyplácení dokladů za nákupy v hotovosti. Ně-
které vybrané položky nakupujeme u dodavatelů 
na konsignační sklady. Zpracováváme podklady 
pro evidenci a zpoplatnění obalových materiálů 
expedovaných na český, slovenský a německý trh 
(hlášení pro firmy EKO-KOM, NaturPack, Landbel). 
Musíme zajistit dostatečný objem nákupu od firem 
poskytujících nákup s náhradním plněním (firmy za-
městnávající osoby se zdravotním postižením) tak, 
abychom splnili zákonné podmínky. 

Neméně důležitou částí odboru jsou pracovníci 
skladů. Hlavní pracovní náplní skladníků je převzetí 
všech dodávek, kontrola, zda nedošlo k poškoze-
ní zboží v průběhu přepravy, provedení příjmu na 
sklad, bezpečné uložení materiálu. V případě, že 
není dodaný materiál určen k příjmu na sklad, kon-
taktují pracovníky, pro které byl materiál nakoupen 
a vyžádají potvrzení převzetí. Dále zajišťují vychys-
tání materiálu dle potřeby výroby, údržby a dalších 
středisek a jsou zodpovědní za správné přeúčtování 
vydaných položek. Každoročně probíhají na skla-
dech pravidelné inventury všech položek a musím 
říct, že jsou ze strany skladníků vždy perfektně při-
praveny.

Seznamte nás podrobněji s vašimi zaměstnan-
ci. Kdo je u vás nejdéle, kdo má co na starosti?
Protože je nakupovaný sortiment našeho odboru 

velmi široký, nechci tu vyjmenovávat u každého ná-
kupce jeho nákupní portfolio, což se dá dohledat ve 
firemní dokumentaci nebo se může kdokoliv dotá-
zat u mě. Alespoň tedy ve zkratce. 

Nákupce můžete najít ve 2 kancelářích. Část ná-
kupců najdete v budově 13 v nejvyšším patře (po 
novém přečíslování je to 7. NP). Tady je to kancelář 
čistě dámská, jmenovitě podle délky pracovního 
poměru ve Fatře - Jiřina Levcová, Martina Kučer-
ková, Edita Nedbalová a Klára Dundálková. Tato 
děvčata obstarávají především položky obalového 
a režijního materiálu a další jim přiřazené služby. 
Druhá skupina nákupců je smíšená kancelář ve 2. 
NP budovy 32, opět podle nástupu do Fatry - Sil-
vestr Psotka, Magdaléna Plachá, Radek Štětkář a 
Vladimíra Paráková, která k nám do nákupu přišla 
při fúzi Energetiky Chropyně a má kancelář také v 
Chropyni. Tato část nákupců zajišťuje především ná-
kup náhradních dílů, materiálu a služeb pro údržbu 
a energetiku a spoustu dalších služeb.

Za sklady zodpovídají Dana Ambrožová, Karel Buliš 
a Lukáš Paluska. Všichni ve Fatře pracují již několik 
let, dokáží se navzájem dle potřeby zastoupit a pro-
jde jim rukama nebo vysokozdvižnými vozíky ročně 
stovky až tisíce položek. 

Jak provádíte výběr dodavatelů? Je pro vás roz-
hodující pouze cena? 
Výběr dodavatelů je realizován podle pravidel fi-
remních směrnic, to znamená pro většinu sortimen-
tu zajistit poptávková nebo výběrová řízení. Někte-
ré dodavatele máme dány na základě výběrových 
řízení prováděných centrálním nákupem AGF, ale 
většinu řešíme ve Fatře. Cena je samozřejmě při vý-
běru dodavatele vždy důležitým parametrem, ale 
zdaleka není jediným. Firmy jsou hodnoceny i z hle-

diska kvality, na základě zkušebních objednávek 
nebo dodaných vzorků a ověřených referencí. Zadá-
ní výběrových řízení i finální výběr dodavatele je re-
alizován ve spolupráci s kolegy ze středisek, kterých 
se daný nákup týká. U některých položek a služeb se 
může jednat o monopolního dodavatele nebo zajiš-
tění speciální kvality, v tom případě je vyjednávání o 
snížení ceny dost omezené.

Plánujete nějaké změny? 
Velkou změnou pro naše oddělení bylo stěhování 
všech skladů, které souviselo s výstavbou nové vál-
covny. Nedříve proběhlo v roce 2017 stěhování skla-
dů náhradních dílů a režijního materiálu z tehdejší 
budovy 25 do nově upravených prostor ve 2. NP bu-
dovy 32. V roce 2018 následovalo přemístění skladu 
technických plynů umístěného pod vodojemem do 
areálu na Zámoraví a v roce 2019 jsme pak dostali k 
dispozici úplně novou budovu pro obalový materiál 
- budova 15. Do této nové moderní budovy se tak 
mohl naskladnit veškerý obalový materiál, který byl 
do té doby uložen na třech různých místech areálu. 

Pro skladníky to znamenalo naučit se nový způsob 
ukládání materiálu, protože sklad je vybaven novým 
pojízdným regálovým systémem s ukládáním palet 
až do výšky 8 - 9 metrů. Stěhování ve všech přípa-
dech znamenalo kvalitnější a příjemnější prostředí, 
ale také přemístění v tu dobu pro ně „nekonečného 
počtu“ položek. Za hladký průběh všech vyjme-
novaných přesunů skladových zásob patří našim 
skladníkům velký dík. Další významná změna nás 
čeká, až přijdeme na řadu v souvislosti s implemen-
tací systému WMS (evidence přes čarové kódy) do 
našich skladů. 

Váš odbor tvoří převážně ženy. Jak spolu vychá-
zíte?
Náš kolektiv tvoří 8 žen a 4 muži, takže se dá mluvit 
o ženské převaze. Troufám si říct, že jsme pohodová 
parta a vycházíme si vstříc. V práci trávíme nema-
lou část dne a nikdo z nás nemá zájem si tuto dobu 
znepříjemňovat zbytečnými neshodami. Naopak v 
současné době mi kolegové, kteří zůstávají v rámci 
proticovidových opatření na „home office“, říkají, že 
se do práce a na kolegy/kolegyně v kanceláři upřím-
ně těší. V průběhu roku se rádi setkáme i mimopra-
covně a těšíme se, až se situace s Covidem vylepší a 
zase něco v plném počtu naplánujeme.

Máte nějakou zajímavou/úsměvnou historku?
Veselou historku nemám, v současné době nás po-
baví hlavně vtipy inspirované Covidem, např.:
„V Lidlu jsem objevil novou adrenalinovou zábavu 
- vezměte si igelitové rukavice a otevřete v nich ige-
litové pytlíky“
nebo
„Nevěřte všemu, co vám vláda hovoří: Říkali, že 
při nákupu stačí mít roušku a rukavice. Dnes jsem 
takhle šla, ale ostatní měli i kalhoty a tričko.“
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Firmám ušetří, zlepšovatelům přilepší
Zlepšování je neodmyslitelnou součástí většiny 
z nás a provází nás celým naším životem, ať už si 
to přímo uvědomujeme, nebo ne. V osobní sféře 
jde o různé nápady, které nám šetří vlastní úsilí, 
čas či finanční prostředky. 

Doma si tak například můžeme vypomoci v oblasti 
míry vynaloženého úsilí v dílně obměnou ručního 
nářadí za elektrické, čas lze ušetřit lepším pláno-
váním tras při cestování, nebo se můžeme pokusit 
zazářit v rámci finančních úspor pomocí využití růz-
ných typů srovnávačů pro nalezení cenově výhod-
nějšího produktu nebo služby. 

Ve vnitropodnikovém prostředí společnosti Fatra 
funguje zlepšovatelství v rámci jasně stanovených 
mantinelů, které jsou blíže specifikovány v Rozhod-
nutí ředitele č. RŘ VÚ 13 - Řízení zlepšovacích návrhů 
a ochrana duševního vlastnictví. 

Účelem řízení zlepšovatelského hnutí je snaha 
podpořit naše zaměstnance k tomu, aby přicházeli 
s  nápady, jak dělat věci lépe, přičemž z toho pro-
fitují obě zúčastněné strany. V případě, že chodí 
dobré zlepšovací návrhy pravidelně, se společnost 
v různých směrech pořád posouvá dál. V praxi jde 
často o řešení otázek produktivity, BOZP, kvality, vli-
vů na životní prostředí, či ulehčení práce ve vybra-
ných provozech. Tímto způsobem udržujeme krok 
s konkurencí, která zcela jistě nezahálí ve zlepšování 
vlastních interních procesů. Je to důležitý fakt, před-
stavte si, že by např. Škoda auto vyráběla své vozy ve 
stejném provedení a stejným způsobem, jako tomu 
bylo před dvaceti lety. Byla by taková výroba stále 
rentabilní? Existoval by pořád zájem trhu o koupi 
takových vozů? 

Zaměstnanci naší společnosti mohou za uskuteč-
něné zlepšovací návrhy dosáhnout hned na něko-
lik benefitů. Prvním z nich je samotná odměna za 
schválený zlepšovací návrh, která se může pohybo-
vat v rozmezí 500 - 5 000 Kč u ZN s nevyčíslitelným 
přínosem. 

ZN s vyčíslitelným přínosem pak může zaměstnan-
ci přinést až 200 000 Kč, přičemž se konkrétní výše 
odměny vypočítává jako 15% část z celkové roční 
úspory plynoucí z realizace daného zlepšovacího 
návrhu. Jak je to s výplatou odměn za uplynulé ob-
dobí můžete vidět v grafu, který jsem pro vás při-
pravil.  

Výplatou odměn však systém benefitů nekončí. 
Všechny úspěšně zrealizované „zlepšováky“ se auto-
maticky zařazují do losování, které probíhá zhruba 
jedenkrát za půl roku. Vylosovaný autor zlepšovací-
ho návrhu obdrží poukaz na 15 000 Kč, který může 
využít na proplacení dovolené nebo si může celou 
částku převést na kartu Benefit+.

Věřím, že kromě výše uvedených finančních stimu-
lů má většina zlepšovatelů také dobrý pocit z toho, 
že se podařilo jejich nápad převést do reality, čímž 
v  konečném důsledku pomáhají sobě, svým kole-
gům i společnosti jako celku. 

Fatra má zájem odměňovat své zaměstnance za 
dobré nápady, neboť, jak jsem psal výše, v koneč-
ném důsledku zde profitují obě strany (jak zlepšo-
vatel, tak i společnost). Proto se nestyďte přicházet 
s nápady, jak dělat věci lépe, vždyť i drobná změna 
může znamenat velké zlepšení. A při troše štěstí to 

může být třeba vaše fotografie zachycující předává-
ní dárkového poukazu v hodnotě 15 000 Kč, kterou 
za půl roku zveřejníme v našich firemních novinách. 

Losování za 2. pololetí roku 2020 se uskutečnilo na 
poradě vedení dne 11. 1. 2021 a ze všech zlepšova-
cích návrhů, realizovaných v tomto období, byl vylo-
sován pan Jiří Šidlík, kterému gratulujeme. 

Ing. Roman Jánoš
vedoucí odd. průmyslového inženýringu
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Rozhovor / Ing. Petr Hromadník
Ing. Petr Hromadník se narodil v roce 1968 a ve 
Fatře v Napajedlích pracuje od roku 1992. Pro-
šel několika pracovními pozicemi, zkušenosti 
získával hlavně v oblasti výrobní. Od 1. 1. letoš-
ního roku byl jmenován do funkce výrobního 
ředitele. Chceme vás s ním blíže seznámit, proto 
jsme jej požádali o rozhovor.

Pane Hromadníku, proč jste si tehdy vybral Fat-
ru? Jaké byly vaše začátky?
Po ukončení studií na Vysoké škole chemicko-tech-
nologické v Pardubicích (nynější Univerzita Pardubi-
ce) jsem se vrátil zpátky do rodného kraje - bydlel 
jsem v té době ve Zlíně Malenovicích. Jako každý 
absolvent jsem řešil otázku co dál. Chtěl jsem v praxi 
rozvíjet to, co jsem vystudoval. Fatru jsem znal jako 
prosperující firmu s chemickým zaměřením. Přijíma-
la v té době vysokoškoláky a pro mě to bylo jen pár 
minut autobusem. Takže 1. září 1992 byl můj první 
pracovní den ve Fatře. Nastoupil jsem do oddělení 
technického rozvoje, kde jsem na tzv. absolvent-
ském kolečku pracoval pod vedením Ing. Ladislava 
Caudra, Ing. Jaromíra Nováka a Ing. Leoše Ondráčka. 
Seznámil jsem se s technologií válcování a podílel 
jsem se na implementaci nových typů změkčovadel 
pro výrobu fólií a podlahovin. Následně jsem poznal 
výrobu profilů a granulátu.

V roce 1993 mi byla nabídnuta pozice vedoucího 
mezioperační kontroly ve válcovně. Kromě mezio-
perační kontroly jsem měl na starost technologii vý-
roby podlahovin (svařované, vytlačované, lisované). 
V té době jsme od firmy Neodon zakoupili a zpro-
voznili technologii natírané chemicky dezénované 
podlahoviny v šíři 2 m. 

Při restrukturalizaci firmy v roce 1997 mi byla nabíd-
nuta pozice vedoucího technické kontroly celého 
podniku. Byl jsem zodpovědný za testování surovin, 
polotovarů a hotových výrobků, podílel jsem se na 
tvorbě norem pro jednotlivé výrobky z pohledu kva-
lity a zároveň jsem byl vedoucím reklamační komise. 
Řešit reklamace bylo náročné, ale poznal jsem díky 
tomu místa, na která bych se jinak nedostal. Když 

nám např. doly reklamovaly dopravní pásy, musel 
jsem „sfárat“ s horníky do dolů nebo se zúčastnit 
soudního řízení - naštěstí jen jako svědek.

V průběhu roku 2005 došlo k další reorganizaci. 
Znamenalo to pro vás nějakou změnu?
V té době došlo mimo jiné k rozdělení technické 
kontroly, byla vytvořena samostatná oddělení pro 
Napajedla a Chropyni, a já jsem dostal nabídku ve-
doucího výroby a technické přípravy výroby v seg-
mentu PPF a L. Řešil jsem problémy se surovinami, 
technologiemi, hotovými výrobky a opět reklama-
cemi. V tomto období se nám podařilo získat vý-
znamného zákazníka, společnost Kimberly Clark, 
což považuji za jeden z našich větších úspěchů. 
 
U PPF to však neskončilo. Jaké byly vaše další 
kroky?
V následujících letech, přesnou chronologii si už ani 
nepamatuji, jsem už jako výrobní manažer zastřešo-
val také výrobu obalovin (tato výroba byla později 
prodána, dnes je majitelem společnost Mateo), spe-
ciální výrobky, výrobu koženek (prodáno společno-
sti Svitap) a BO PET. Jedním z významných milníků 
té doby bylo přestěhování výroby Speciálních vý-
robků do Chropyně. Impulsem k tomu byla investice 
do nové velkokapacitní plně automatizované linky 
na výrobu Rationellu, dnešní Variera. V Napajedlích 
nebylo vhodné prostorové řešení, kdežto v Chropy-
ni měl segment velkou halu, kde bylo tenkrát jen 
pět vstřikolisů. Přestěhovala se tam pak ještě výroba 
Kolonu, dnes PET desky, a extruzní linka Trussioma. 
Celý segment byl tak na jednom místě.

Určitě bych chtěl zmínit povedený upgrade linky 
B v segmentu BO PET fólií. Před upgradem se na 
lince vyráběly pouze biaxiálně orientované PET fó-
lie. Poptávka po nich byla malá a linka nevytížená. 
V té době jsme nakupovali silné PET desky pro vý-
robu ochranných podložek pod kolečkové židle ze 
Synthesie a Spuru. Ing. Zdeněk Bajgar přišel tehdy 
s myšlenou zrealizovat výrobu silných desek na lin-
ce B v opačném směru k fóliím. Na návrhu a úspěš-

né realizaci se podíleli mimo jiné Ing. Gahura, Ing. 
Rozsypálek a Ing.  Kadlečík. Díky této úpravě jsme 
tenkrát plně vytížili linku B v nepřetržitém provozu a 
snížili náklady na výrobu finálního produktu.

Od roku 2014, kdy došlo ve společnosti k další re-
organizaci, mi byla jako vedoucímu odboru výroby 
svěřena odpovědnost za veškerou výrobu v Napa-
jedlích i Chropyni. 

Od 1. 1. 2021 jste byl jmenován do funkce vý-
robního ředitele. Co to pro vás znamená? Jaké 
budou vaše priority při řízení výrobního úseku?
Již několik let se snažím s kolegy snížit výrobní 
náklady optimalizací výkonových norem a počtů 
pracovníků. Jsem si vědom, že tato činnost není po-
pulární, ale pokud chceme konkurovat evropským a 
světovým firmám, je to spolu s automatizací velmi 
důležitá cesta, jak se prosadit a být úspěšný na trhu. 

Pokud se týká automatizace, určitě u nás prostor je, 
ale s ohledem na charakter většiny našich techno-
logií to není jednoduché. Další důvod, proč nejsme 
v automatizaci tak úspěšní, jak bychom si předsta-
vovali, jsou poměrně časté přejezdy různých druhů 
výrobků. Věřím však, že v nejbližších letech se nám 
podaří i v tomto směru se dále zdokonalit.

Na které spolupracovníky vzpomínáte nejradě-
ji? Kdo na vás měl největší vliv?
Když se ohlédnu zpátky a nebudu moc nad vaší 
otázkou přemýšlet, napadá mě jako první bývalý 
ředitel VOJ 2000 Ing. Tamchyna. Právě ten mi tehdy 
nabídl pozici vedoucího výroby PPFaL a odtud se 
pak odrazil můj další kariérní postup. Z doby půso-
bení na pozici výrobního manažera segmentu Poly-
mery jsem si od Ing. Uhra odnesl zásadu přemýšlet 
vždy jeden až dva kroky dopředu. 

Z bývalých spolupracovníků vzpomínám rád na Ing. 
Petra Vařeku a Jardu Škrabalu, se kterými jsem na 
válcovně začínal a kteří mě jako první zasvětili do 
technologie výroby podlahovin. 

Vaše práce je a bude náročná z hlediska psychi-
ky. Jak se vypořádáváte se stresem?
Jak nejraději relaxujete? Jaké jsou vaše záliby? 
Jaké máte koníčky?
Tak především se snažím stresu vyhnout, ale ne 
vždy se to dá. Jedna z důležitých věcí je problémy 
a úkoly řešit pokud možno ihned a neoddalovat je. 
Zapomenout na veškeré problémy se mi dařilo při 
sportu, zejména při hokejbalu, který jsem hrál více 
než 20 let. Při něm člověk neměl čas myslet na nic 
jiného. Po ukončení aktivní činnosti s hokejbalem 
jsem se přeorientoval na kolo, kolečkové brusle a 
plavání, tady však odreagování již není 100%. Proto 
relaxuji při sledování sportu v televizi nebo na sta-
dionu. Mám rád atletiku, lyžování, Tour de France, 
vlastně skoro všechny sporty. Jsem dlouholetým 
fanouškem ledního hokeje. Fandím nejen Zlíňákům 
ale sleduji také pravidelně naše hokejisty a jejich vý-
sledky v NHL. 

Sportovní geny podědily i dcery. Jedna se věnuje 
plavání, druhá atletice. Teď už jsou dospělé, ale když 
byly mladší, tak jsem spoustu času trávil na jejich 
závodech. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme panu 
Hromadníkovi, aby se mu v jeho nové funkci dařilo.
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Vánoční hvězda
Vážení kolegové, dovolte mi poděkovat za 
zdárnou účast na 23. ročníku prodeje vánoč-
ních hvězd. Úspěšný byl díky vám, kteří jste si 
zakoupili tuto rostlinu, a také díky lásce ve va-
šem srdci a vaší otevřené dlani.

Přispíváte nejen k tomu, aby se počet vyléčených 
dětí neustále zvyšoval, ale i k tomu, aby nemocnič-
ní prostředí, kde děti s rodiči tráví dlouhé měsíce, 
splňovalo co nejoptimálnější požadavky. Loňský 
rok byl velmi výjimečný, ale i přes velké problémy 
se nám podařilo tuto akci uskutečnit. Prodali jsme 
652 rostlin, předali částku 66 400 Kč a samozřejmě 
i nějaké naše nafukovací hračky, které jistě potěšily 
pacienty na dětském oddělení.

K naší firmě se přidali i zaměstnanci Mateo Packing, 
KOVOCITÉ Bílovice, KovoZOO Staré Město a také 
maminky z Topolné.

Přijměte prosím poselství a přání za děti z onko-
logického oddělení při Dětské klinice Olomouc:

„Dovolujeme si vám předat symbol tepla, světla a ži-
vota a ze srdce popřát, aby vás jeho hřejivé paprsky 
provázely na pouti za zdravím. Přinášíme přání toho 
nejdůležitějšího, co v životě je - ZDRAVÍ. Přejeme vše 
dobré. Ať vás osud zahrne svou přízní a vy můžete 
společně s celou rodinou vychutnat plnými doušky 
nádheru našeho světa, ruku v ruce se brouzdat ro-
sou luk, dýchat vůni hlubokých lesů, ponořit se do 
průzračných vod, či stoupat k vrcholkům pod jasně 
modrým nebem.“

Děkujeme.

Marta Mlýnková
organizátorka akce

Vážení odboráři,

všichni za sebou máme naprosto výjimečné období, na které určitě nezapomeneme. Dopo-
sud jsme všechno, co jsme měli, brali jako samozřejmost. A také - proč ne? Ale po vypuknutí 
koronavirové nákazy se některým z nás život obrátil doslova nohama nahoru. Nebyli jsme to-
tiž absolutně zvyklí na žádné z počátku částečné omezování, posléze až striktní zákazy, které 
mj. znamenaly i to, že naše děti nemohly chodit do školy a z každého rodiče se stal ze dne 
na den učitel i psycholog. Děti se musely přizpůsobit jiným vyučovacím metodám, oželet 
všechny školní aktivity, nemohly se setkávat se spolužáky. Museli jsme mimo jiné akceptovat 
i omezení návštěv svých blízkých, přátel i starých rodičů v pečovatelských domovech. Bylo 
to náročné, ale zvládli jsme to. Měli jsme totiž velkou výhodu, po celou dobu jsme mohli (a 
stále můžeme) chodit do práce.

Bohužel, epidemiologická situace se stále nelepší, a my zatím nemáme možnost pro Vás, 
naše odboráře, plánovat pro letošní rok žádné akce a činnosti v oblasti sportu, rekreace, kul-
tury, ani žádné besedy a zájezdy. V minulosti jsme Vám vždycky v této době, tj. začátkem 
nového roku, předkládali náš odborářský katalog činností a aktivit. 

Určitě všichni chápete, že není možné zatím nic připravovat ani organizovat, pro společné 
akce dosud nejsou vhodné podmínky. 

Věřím ale, že tato krize brzy pomine, že ji společně všichni ustojíme, vrátíme se do běžného 
normálu a pak si vytvoříme prostor pro naši aktivní společnou práci. O každé naplánované 
akci Vás potom budeme v dostatečném předstihu informovat.

Všem Vám přeji jménem PRO hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti jak na pracovišti, tak 
v soukromí Vašich rodin. Přeji všem, aby už konečně bylo lépe, aby se nám radostněji praco-
valo a letošní rok měl jen samé dobré dny. 

Věřím, že se brzy společně všichni setkáme.
Jana Hrabicová

předsedkyně PRO Fatra Napajedla 

Semafor pro hodnocení zaměstnanců
Hodnocení dlouhodobého výkonu zaměst-
nanců za rok 2020 proběhne známkováním na 
stupnici 1 až 5, skoro jako ve škole. Jenom přes-
ně naopak. 5 je známka nejlepší a 1 je nejhorší.

V lednu 2021 proběhlo školení hodnotitelů, tj. ve-
doucích zaměstnanců, kteří budou provádět jed-
notlivá hodnocení se zaměstnanci. Jejich úkolem je 
kromě zaznamenání sebehodnocení zaměstnance 
případné nastavení rozvojových cílů a provede-

ní hodnotícího pohovoru. Tento osobní pohovor 
ukončí udělením odpovídající známky zaměstnanci 
za rok 2020 dle níže uvedeného semaforu.

Po provedení hodnotícího pohovoru a zpracování 
formuláře bude formulář postoupen nadřízenému 
hodnotitele ke schválení, případně úpravě známky. 
Následně se všechna hodnocení shromáždí u per-
sonálního ředitele k projednání ve mzdové komisi. 

Výsledkem bude celkové hodnocení zaměstnance, 
tzv. „výsledná známka“ (v termínu do 26. 2. 2021.). 
Pokud dojde k úpravě ve známkování, tato změna 
bude komunikována s příslušným ředitelem úseku.

Výsledná známka poté společně s příslušným com-
pa-ratio každého zaměstnance (postavení jeho sou-
časné mzdy ve vztahu ke středu mzdového pásma 
jeho mzdové třídy) a mzdovým rozpočtem vstoupí 
začátkem března 2021 do roční revize mezd.

Na základě centrálně zpracované distribuční matice 
navrhnou hodnotitelé zaměstnanci navýšení mzdy 
v daném procentuálním rozpětí. 

Výsledkem bude návrh na navýšení mzdy zaměst-
nance a příprava nových mzdových výměrů účin-
ných od 1. 4. 2021.

Mgr. David Čuda
personální ředitel

Zaměstnanec nesplňuje plně požadavky kladené na výkon pozice. V práci aplikuje cizí nápady, které dokáže občas rozpracovat a doplnit. Plní příkazy a do-
držuje instrukce, v zásadních tématech potřebuje vedení a podporu ze strany manažera. Pro podávání očekávaného výkonu je nutné zlepšení v jedné nebo 
více oblastech. Má slabší schopnost zaměřovat pozornost na více činností. V takových situacích je nejistý a snadno zapomíná.

Výkon zaměstnance nesplňuje požadované očekávání kladené na pozici. Neplní stanovené úkoly v požadované kvalitě a čase. Nedokáže pracovat samostat-
ně a neumí si dobře zorganizovat práci. Vykonává příkazy a instrukce bez přemýšlení. Neklade si žádné nároky na pečlivost a důslednost. Často si neplní své 
povinnosti. Zaměstnanec je zcela bez vlastních nápadů a osobního zájmu k práci. Zaměřuje pozornost pouze na jednu činnost, nedokáže se přizpůsobovat 
změnám a nemá přehled.

Výkon zaměstnance výrazně převyšuje očekávání. Je plně samostatný, aktivně přebírá odpovědnost za dané téma. Mimořádně rychle chápe úkoly a pokyny. 
V plnění úkolů je vysoce efektivní, přináší vlastní řešení. K řešení problémů přistupuje komplexně se znalostí širších souvislostí. Dlouhodobě spolehlivě plní 
dané úkoly v nadstandardní kvalitě. Dokáže se mimořádně rychle přeorientovat z jedné činnosti na druhou. V daném tématu rozvíjí ostatní kolegy.

Výkon zaměstnance převyšuje očekávání a překračuje požadavky kladené na danou pozici. Zaměstnanec je plně samostatný, proaktivní v řešení úkolů, 
podporuje kolegy v řešení problémů. V práci projevuje dostatek samostatnosti a tvůrčích nápadů. Plně chápe a plní zadané úkoly pružně a pohotově bez 
podpory manažera. Vnímá řešené problémy v širších souvislostech. Má zájem o rozvoj ve svém tématu a aktivně vyhledává příležitosti k seberozvoji.

Pracovní výkon zaměstnance je v souladu s očekáváním. Zaměstnanec dlouhodobě splňuje požadavky kladené na výkon dané pozice. Zaměstnanec je ve 
svém přístupu proaktivní. V práci aplikuje své nápady, které aktivně rozvíjí. Pracuje samostatně. Svou pozornost upíná na pracovní činnosti, které vždy splní 
včas a v požadované kvalitě.

1

Výkon výrazně 
převyšuje očekávání

Výkon převyšuje 
očekávání

Podává očekávaný 
výkon

Výkon vyžaduje 
zlepšení

Nesplňuje očekávaný 
výkon
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ANKETA
Zimní období v době coronavirové
Zima je tu a dny se zkrátily. To ale neznamená, 
že svůj volný čas musíme trávit jen v sezením 
doma u televize. Pokud bude počasí jen trochu 
příznivé, teple se oblečte a vyražte ven načer-
pat energii a nadýchat se čerstvého vzduchu.  
A kam vyrazit na výlet, když je všude zavřeno? 
Zeptali jsme se.

Josef Výstup, vedoucí oddělení dopravy, stř. 
951100
Rádi chodíme na procházky do přírody v každém 
ročním období. Naposledy jsme absolvovali kratší, 
asi sedmikilometrový výšlap po naučné stezce ko-
lem Buchlova a Barborky. Lednové počasí bylo pří-
znivé a akce vydařená.

Jiří Moravčík, operátor dopravy, stř. 951100
V tuto dobu je těžké něco příliš doporučovat. Jak vi-
díme ze zpráv, bývá na známých místech pro turis-
tické výlety hodně plno. Spíš bych doporučil trochu 
méně profláknuté oblasti. Koho už nebaví výlety 
do Chřibů nebo Bílých Karpat (doporučil bych oko-
lí Radějova), tak bych připomněl Pálavu. Možná se 
vám teď v zimě odvděčí výhledy, které v létě přes 
listí neuvidíte. Pokud chceme za sněhem, tak Vyso-
činu. Jezdím do Žďáru nad Sázavou. V těsném okolí 
města bývají běžkařské okruhy upravené. Jsou pro-
pojené s trasami u Nového Města na Moravě, takže 
možnosti téměř neomezené. Tamtéž se dá jít i na 
příjemnou pěší turistiku. Například pramen Sázavy. 
Pokud je to se sněhem horší, jezdím do Koutů nad 
Desnou. Jelikož na kopec je to daleko a lanovka je 
drahá, tak tam není až tak narváno. U lanovky se dá 
celkem dobře zaparkovat a lanovku platím přes Be-
nefit+.

Bc. Martin Jelínek, vedoucí odboru logistiky, stř. 
950000
Kam vyrazit na výlet, když je všude zavřeno? Roz-
hodně a jednoznačně do přírody, obzvlášť v posled-
ních týdnech, kdy nám přejí i sněhové podmínky. 
Nejraději vyrážíme na hory a využíváme prázdných 
sjezdovek. Vyzbrojeni pekáči, boby a sáňkami nej-
dříve zdoláme vrchol - mnohdy se předháníme, 
kdo z naší početné partičky bude nahoře první. 
Odměnou je dobrý pocit z překonání sebe sama a 
vystoupání až na vrchol a současně i krásný pohled 
na okolní svahy a lesy. Poté Vás čeká jedinečná zá-
bava - sjíždění svahu na „čemkoliv“, co jste si s sebou 
nahoru vzali. Vyplaví se vám hromada endorfinů, a i 
my dospělí se můžeme vyřádit a radovat z maličkos-
tí, jako je třeba jízda na sáňkách ve vyšší rychlosti.

Klára Dundálková, nákupce, stř. 953000
Co dělat  s dětmi v dnešní době, kdy je vše zavřené? 
My rádi a hodně chodíváme na procházky a výlety. 
Procházky děláme z domu směr kněžpolský les, po 
cyklostezce do Babic nebo na Makovou. Většinou 
je to 6 - 8 km a jde s námi i naše čtyřnohá členka 
rodiny. Na výlety vyrážíme většinou autem. Máme 
rádi rozhledny např. Floriánka nad Polešovicemi, 
Radošov mezi Blatnicí a Veselím nad Moravou nebo 
Maruška u Hošťálkové. Ani jeden výlet na tyto roz-
hledny není nijak náročný. 

Naší oblíbenou rozhlednou je určitě Brdo, které 
se pyšní výškou 23,9 m v nadmořské výšce 587 m. 
Jedná se o jedinou kamennou  rozhlednu Chřibů a 
pochází z 30. let 20. století. Její dnešní vzhled je však 
mnohem mladší, v letech 2001 - 2004 proběhla její 
rekonstrukce. Nejčastější procházka k této rozhled-
ně je z 3,5 km vzdáleného Bunče, kde můžete za-
parkovat auto. Je zde i restaurace, která je však nyní 
zavřená, při otevřeném výdejním okénku se můžete 
zahřát čajem, svařákem, dát si pivko, nebo můžete 
koupit odměnu pro děti v podobě sladkosti, kterou 
si určitě zasloužily. Pokud si s sebou vezmete špe-
káčky, můžete si je opéct v přístřešku pod Brdem. 
Mezi vzdálenější výlety patří Pustevny s procházkou 
k Radegastu, výšlap na kopec Smrk, Lysou horu (nej-
vyšší hora Beskyd) nebo Velkou Javořinu.
Ať už si zvolíte procházku v okolí domova nebo vy-
razíte poznávat krásy Chřibů, Beskyd, Jeseníků, čas s 
rodinou je k nezaplacení. Obzvláště dnes, kdy je vše 
zavřené, je procházka kratší i delší oázou na duši.

Ing. Dana Peterková, technik-kvalita, stř. 949000
Naštěstí příroda není zavřená. Protože mám „za 
humny“ Chřiby a o něco dál na druhou stranu Bílé 
Karpaty, moje volba je jasná. V obou pohořích je 
plno značených i neznačených cestiček. Nejčastěji 
volím výšlapy kolem deseti kilometrů. Nezabere to 
moc času, ale dostatečně se pokochám přírodou, 
odreaguji a vyvětrám hlavu. Mám ráda i o něco delší 
výšlapy. A tady pár tipů pěkných výletů/výšlapů:

Bílé Karpaty
Nová Lhota parkoviště u nefunkční sjezdovky - Ku-
bíkův vrch - Velká Javořina 
Vápenky osada - Vadovská - Velká Javořina 
Mikulčin vrch parkoviště u sjezdovky - Lopenické 
sedlo - Malý Lopeník - Velký Lopeník rozhledna
Chřiby
Bunč parkoviště - z něj  se rozbíhají turistické znač-
ky do všech směrů, např. na nejvyšší vrchol Chřibů 
Brdo (ale rozhled odtud je pouze z kamenné roz-
hledny se vstupným, která v zimě asi nebude ote-
vřená) nebo třeba na skalní útvar Komínky.

Chabaně parkoviště u památného stromu sekvojov-
ce obrovského - po žluté k Buchlovským kamenům 
- po červené pod hradem Buchlov - dále po červené 
pod Barborkou - pod Břesteckou skálou - Chabaně
Hostýnské vrchy: výšlap z Chvalčova na nejvyšší 
vrchol tohoto pohoří - na rozhlednu na Kelčském 
Javorníku (viz foto).

A když už jsem u těch nejvyšších vrcholků, tak plá-
nujeme také výšlap na nejvyšší vrchol Vizovických 
vrchů - Klášťov - z Drnovic přes památník Ploština.

Ale hezká je i procházka (v mém případě to bylo le-
tos v lednu na běžkách) po břehu řeky Moravy, viz 
druhé foto.

David Kovář, technik plánování, stř. 110000
V mém případě je to jednoznačně příroda. Za krá-
sami přírody vyrážím takřka každý týden s rodinou 
za turistikou anebo se proběhnout s partičkou ka-
marádů. Nejčastějším cílem bývávaly Beskydy. V po-
slední době je tam však dosti přelidněno, tak jsem 
začal hledat pěkná a zajímavá místa i jinde v okolí. 
Hodně oblíbenými se pro mě staly Hostýnské a Vi-
zovické vrchy. 

V Hostýnkách určitě stojí za to navštívit rozhled-
nu na Kelčském Javorníku a Marušku u Trojáku. A 
překvapivě se zde dá najít i několik zřícenin hradů. 
Dříve jsem znal jen Lukov, ale objevil jsem i Obřa-
ny, Lukoveček, nebo Skalný. Mým nejoblíbenějším 
místem je Pardus, vyhlídkové místo nad Rusavou 
Hostýnky jsou i rájem pro běžce. Protože vyběhnou 
si Obřany nebo zdolat Čerňavu je fakt super zážitek. 
Většinu krásných míst můžete navštívit i během 
jednoho dne v rámci běžecko-turistického závodu 
Hostýnská 8. Bývá začátkem srpna, trasa cca 70 km, 
je to výzva, ale pár fatráků už to dalo. Přidá se někdo 
další?

Ve Vizovických vrších se mi moc líbí turistická trasa z 
Provodova na Starý Světlov a kopec Komonec. Trasa 
vede místy opředenými dávnými pověstmi, kolem 
tajemných skal a studánek.

Mým oblíbeným místem Vizovických vrchů je Kláš-
ťov, nejvýše položené hradiště na Moravě z období 
Velkomoravské říše a Vařákovy paseky, místo s nád-
hernou přírodou.

Takže nazout boty, nabalit batohy a vyrazit. Důležité 
je si to hlavně užít a načerpat energii.

Rozhledna Kelčský Javorník
Máte rádi rozhledny? Pak rozhodně navštivte tu 
na Kelčském Javorníku. Na místě původní dře-
věné rozhledny stojí od roku 2015 nová archi-
tektonicky neobvyklá rozhledna, která nabízí 
krásné výhledy. 

Rozhledna se nachází na nejvyšším vrcholu Hostýn-
ských vrchů Kelčský Javorník (865 m n. m.). Vyhlíd-
ková věž se 156 schody je vysoká 35 m. 500metrové 
převýšení hory od severního úpatí za příznivé do-
hlednosti umožňuje spatřit nejenom pásma mo-
ravských a slovenských hor (Králický Sněžník, Hrubý 
Jeseník, Beskydy, Bílé Karpaty, Malá Fatra, Strážov-
ské vrchy, Povážský Inovec) a vrchovin (Drahanská, 
Zábřežská, Chřiby, Nízký Jeseník a Oderské vrchy), 

ale hlavně spousty sídel. Malých vesniček rozeznáte 
nepočítaně, větších měst nečekané množství: Kro-
měříž, Přerov, Olomouc, Lipník, Hranice, Nový Jičín, 
(možná i Ostravu), Valašské Meziříčí, Vsetín, Bystřici 
pod Hostýnem.

A dokonce i bez dalekohledu lze rozlišit několik zná-
mých památkových objektů - například hrady Buch-
lov a Starý Jičín, poutní kostely na Hostýně a Svatém 
Kopečku u Olomouce. 

Tak pestré obzory s horami a lesy na jedné straně a 
sídelní kulturní krajinou na straně druhé se opravdu 
hned tak někde nevidí.

A čím je výjimečná samotná stavba? Určitě svou 
architekturou a monumentalitou. Základ tvoří 12 
obloukovitě prohnutých modřínových lamel, které 
symbolizují tradici výroby ohýbaného nábytku v ne-
daleké Bystřici pod Hostýnem.  Jsou uspořádané 
do kruhu kolem ocelového sloupu s vřetenovitým 
schodištěm a v půdorysu připomínají hodinový ci-
ferník. Stála 10,4 milionu korun a většinu zaplatila 
Evropská unie.

Cesta na vrchol Kelčského Javorníku z Tesáku je po 
žluté a zelené turistické značce. Z obce Rajnochovi-
ce vede zelená turistická značka a z obce Chvalčov 
žlutá a zelená turistická značka.

Zdroj: web



FATRA A MY strana 8

Přihlaste se do výzvy Do práce na kole! 
Do práce na kole je každoroční celorepubliko-
vá výzva. K jejímu přijetí stačí sestavit dvou až 
pětičlenný tým, zaregistrovat se do konce dub-
na na www.dopracenakole.cz (každý soutěžící 
zvlášť) a během května pak co nejpravidelněji 
jezdit do práce a z práce na kole, koloběžce, 
skejtu, vozíčku, anebo chodit pěšky či běhat. 
Udržíte si formu a posílíte imunitu.

Po ranní akci budete v kondici, a kromě našeho měs-
ta vám poděkují i vaše mozkové buňky, kterým to 
díky okysličování lépe myslí. I letos Vám Fatra zapla-
tí startovné. Při registraci tedy zaškrtněte možnost 
„Účastnický poplatek mi platí zaměstnavatel“. Mů-
žete se také těšit na pestrou snídani nebo možnost 
zajít si zdarma na zmrzlinu v Napajedlích nebo Chro-
pyni.

Asi tou největší novinkou je vývoj vlastní aplikace 
pro snadnější a příjemnější nahrávání cest. Všichni 
účastníci výzvy dostanou trička z biobavlny nebo 
praktické nákrčníky - obojí s originálním potiskem. 
Autorkou letošního vizuálu je oceňovaná výtvarni-
ce Toy Box*). Její návrh představuje dívku, možná 
mladou ženu, která právě opustila město a jede do 

přírody. Možná je večer, možná ráno a ona za sebou 
nechává všechny cihlové zdi, muffinky, lattéčka s ka-
marádkami a papíry velkoměsta. Vychází měsíc a ko-
lem je krajina - krásná a tajuplná. Hlavní koordinátor 
Do práce na kole Honza Haruda k  tomu dodavá: 
„Chtěli jsme, aby hlavní postavou letošního vizuálu 
byla žena. Jako symbol křehkosti cyklistů a cyklistek 
v provozu, ale taky jako silná osobnost, která jde tro-
chu proti proudu“. 

REGISTRACE SE LETOS OTEVÍRAJÍ UŽ 1. ÚNORA. 
TĚŠÍME SE NA VAŠE KILOMETRY A HLAVNĚ 

ÚSMĚVY!

*) komiksová autorka, malířka, ilustrátorka streetar-
tistka, která raději zůstává v anonymitě za maskou a 
vystupuje pod přezdívkou Toy Box. Je to taky máma 
a milovnice psů. Držitelka dvou cen Muriel a Zlaté 
stuhy za autorskou komiksovou knihu Moje kniha 
Vinnetou. Kreslí do časopisů, sborníků, antologií a 

publikuje vlastní práce, ilustruje knihy pro dospělé i 
děti (například O díře z trychtýře), maluje a vystavu-
je (například cyklus portrétů lidí bez domova), při-
pravuje komiksovou učebnici komiksu, učí a vede 
workshopy a kurzy.

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalist

Rekordní rok pro BO PET
Rok 2020 začal pro segment BO PET stejně jako 
každý jiný. Zaměstnanci po Novém roce nastou-
pili odpočatí do práce, výrobní linky se rozběh-
ly, zákazníci začali posílat své první objednávky 
a dle výhledů se začala plánovat výroba fólií a 
vytížení linek.

Začátek roku probíhal standardně, ale už se objevily 
první informace o „jakémsi“ Covidu-19. Ten se šířil 
v „dostatečné“ vzdálenosti - v Číně … bez obav, Čína 
je daleko. V březnu však Covid udeřil naplno i v Ev-
ropě a ovlivnil život celé společnosti.

Na rychlý vývoj událostí musel pochopitelně rea-
govat i segment výroby biaxiálně orientovaných 
polyetylentereftalátových fólií v provozovně v Chro-
pyni. Nejpostiženější zemí v Evropě byla Itálie, jež je 
jednou z nejvýznamnějších destinací našich expor-
tů. Bylo třeba zintenzivnit komunikaci se zákazníky 
i vzájemnou spolupráci se všemi odděleními zajišťu-
jícími řádný chod BO PETu. 

Spousta zákazníků vlivem situace o své pozice na 
trhu přišla, ale spoustu jiných jsme dokázali pře-
svědčit o kvalitě značky Fatra a pokračovat, či v ně-
kterých případech i rozšířit vzájemnou spolupráci. 

Za zmínku stojí náš klíčový zákazník na německém 
trhu, nadnárodní společnost, která od nás nakupuje 

fólie pro technické aplikace. Náš vzájemný obchod 
vzrostl meziročně o 40 %! 

Obecně můžeme shrnout, že objem prodeje u ba-
revných fólií se podařilo udržet na vysoké úrovni 

z roku 2019, objemy u metalizovaných fólií se však 
meziročně podařilo navýšit o téměř 40 %. Speciální 
fólie používané pro aplikace v těžebním průmyslu 
sice mírně poklesly, ale dařilo se nám udržet klíčové 
zákazníky i v jejich nelehké situaci. 

Právě navýšení poměru prodeje fólií s vyšší přida-
nou hodnotou se pro rekordní ekonomický výsle-
dek segmentu ukázalo jako klíčové. Množství změn 
v plánování, hrozící odstávky výroby, velkou vola-
tilitu objemů objednávek i problémy s přepravou 
vyrobeného materiálu se nám dařilo řešit ke spoko-
jenosti zákazníků. To všechno zvyšuje kredit Fatry 
a pomáhá nám čelit obrovské konkurenci v tomto 
odvětví.

Je třeba zmínit, že v této složitější době nám i přá-
lo štěstí, protože se nám epidemie v zásadnějším 
rozsahu vyhýbala, a lidé, kteří si onemocněním Co-
vid-19 prošli, se poměrně rychle zotavili a pomohli 
Fatře „otáčet koly“. Věříme, že nám bude situace přát 
i v roce 2021. Bez synchronní spolupráce všech úse-
ků by se nám jen těžko podařilo zrealizovat výsle-
dek, který tak významně překonal plán.

Obhájit výsledek je vždy těžší a laťka je nastavena 
poměrně vysoko. Nicméně lidé, které na BO PETu 
v  Chropyni máme, jejich odborné znalosti, zkuše-
nosti, zaujetí a loajalita nás opravňují k optimismu 
i do dalších období. Výrobě, TPV, údržbě, logistice, 
nákupu i prodeji patří poděkování za rekordní vý-
sledky roku 2020.

Lubomír Blaha
vedoucí prodeje BO PET

Ve Fatře je nás víc
V loňském roce se našim zaměstnancům naro-
dilo 30 dětí a to přesně napůl - 15 kluků a 15 
holčiček. Nejvíc dětí se narodilo v měsíci čer-
venci (6) a září (5). Rodiče jim dali samá pěkná 
jména, nejčastější u holčiček byla Emmička (3x), 
Rozálka (2x), Natálka (2x) a Stella (2x), u kluků 
byl 2x Jakub. 

Ženské křestní jméno Ema (užívané také jako Emma) 
má germánský původ. Vzniklo z německých jmen 
Erma a Irma, překládá se jako „pečovatelka“, „peču-
jící“, ale také „starostlivá“, „milovaná“ nebo „veselá“. 
Krása je v jednoduchosti, své o tom ví i nositelky 
tohoto jména. Jednoduché, praktické jméno skrývá 
příjemný význam plný péče, lásky a starostlivosti.

Jméno Rozálie je latinského původu. Vykládána je 
jako „růže“ nebo „růžová“ a je méně častou alterna-
tivou jména Růžena. Má v sobě nadčasové kouzlo, 
eleganci nádherných květů a vůni spojenou s krá-
lovnou květin. Okouzlující vzhled a podmanivou 
vůni si nositelka tohoto jména ponese po celý život. 

Ženské jméno Natálie pochází z latinského slovního 
spojení „natale domini“ a význam jména je „naroze-
ná v den zrození Krista“, „dítě Vánoc“. Toto jméno pů-
vodně dostávaly dívky narozené na Vánoce, dnes u 
nás zobecnělo. Natálie je moderním jménem, které 
v současnosti nosí ženy narozené kdykoliv během 
roku. Žena jménem Natálie může být pro každého 
příjemným dárkem, radost a pohodu Vánoc dokáže 
přinášet po celý rok.

Jméno Stella pochází z latinského stella, což zna-
mená „hvězda“. Má v sobě kousek tajemna, je hlu-
boké jako noční obloha a zářivé jako hvězdy na ní. 
Nositelka jména Stella je sama jednou z krásných a 
tajuplných hvězd.

Jméno Jakub pochází z hebrejského výrazu pro 
patu - podle Bible se totiž patriarcha hebrejského 
národa Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se 
při porodu svého staršího bratra Ezaua za patu. 

Význam jména se vykládá jako ten „kdo se drží za 
patu“, přeneseně „druhorozený“. Ať již je muž jmé-
nem Jakub druhorozeným nebo ne, jistě je nosite-
lem jednoho z nejoblíbenějších českých jmen. Obli-
ba jména je dána jeho tvárností, příjemným tónem 
a bohatou historií.

Šťastným rodičům dodatečně gratulujeme a všem 
dětem přejeme hodně zdraví a šťastný život.
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Fatra batoh cestuje
Pamatujete si film Amélie z Montmartru, kde 
zahradní trpaslík cestuje po světě a posílá své-
mu majiteli fotky z míst, která navštívil? 

Podobně jako ten trpaslík začíná cestovat i  fatrov-
ský batoh, který dostal každý zaměstnanec k 85. vý-
ročí založení naší společnosti.

Za poslední měsíc už batoh navštívil mj. Kelčský Ja-
vorník, studánku U lvích hlav na Bunči, rozhlednu 
Na Skalce u Pitína, Lačnovské skály nebo Vsacký Cáb 
u Vsetína. Pokud i váš batoh cestuje po zajímavých 
místech, posílejte nám průběžně své fotky. Ty nejza-
jímavější zveřejníme a možná i odměníme drobným 
dárkem.

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
• DĚLNÍK SKLADU
• TECHNIK STUDIA IZOLACÍ
• PRŮMYSLOVÝ INŽENÝR
• REFERENT ODBORU ÚČETNICTVÍ 
• TECHNIK PALETOVÉHO A 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

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

Moje kino LIVE u vás doma
Ačkoliv kvůli současné situaci zůstávají povětši-
nou kulturní instituce uzavřené, Kino Napajed-
la je i nadále pro diváky otevřené, byť formou 
online projekcí. 

Stejně jako na jaře i nyní se napajedelské kino zapo-
jilo do promítací platformy Moje kino LIVE. Diváky 
čekají živé úvody tvůrců i kinařů, které se snaží na-
vodit atmosféru kinosálu se vším, co k tomu patří. 
Projekce probíhají formou živého streamu. 

Kompletní program je k vidění na www.kino.napa-
jedla.cz a vstupenky si diváci zakoupí online stejně, 
jako na klasickou projekci do kina. V programové 
nabídce jsou jak české tituly, tak také zahraniční či 
speciální snímky např. se zaměřením na umělecká 
témata aj.

Deník otce / Hodina navíc?
V neděli zrána, přišla krutá rána. Ve 4.30 našeho 
času se z obýváku line neobvyklá úroveň jasu. 
Zapnutá světla, televize běží, rachot jak sviňa, 
děti jsou svěží. 

Včera touto dobou bylo o hodinu více, avšak dětem 
těžko toto vtloukat do palice. Říkám jim tiše: „Mazej-
te si do pokoje hrát, nebo bude bumbác a budete 
řvát!“ Hihihi, haha, tlemí se směle, nejraději bych je 
poslal ne si hrát, ale do …… postele. Nemá to cenu, 
nechám je tady, za zády slyším, že umírají hlady. 

V 5 hodin ráno v neděli, venku tma jak v hrobě, dě-
lám jim snídani a rovnou i sobě. V TV už tradičně 
pohádky hrají, mně se v pohodlí gauče oči zavírají. 
Spát mi však nedá upřený zrak mého dítka, které 
vždy zařve „Tati nepinkat!!“

Jdu si do kuchyně udělat kávu, snad pak do spán-
ku znovu neupadnu. Mezitím dítko ovladač bere a 
hlasitost zvuku nahoru dere. Z ložnice žena: „Copak 
jste hluší? Vždyť je to nahlas, rve mi to uši!“. Zakro-
čím hbitě, ovladač beru, vykazuji od televize nepo-
slušnou dceru. „Do pokoje běž a tam si hrej, smutný 
kukuč na mě nedělej.“ Vzápětí pláč, krokodýlí slzy, 
ukazuje na to, jak moc jí to mrzí. Beru ji v náruč, jdu 
s ní do pokojíčku, za sebou slyším „Bože chci spát, 
aspoň chviličku!“

Takto nám začala ta změna času, dalších 14 vstávání 
bude jako rána do podpasu.  
PS: Zkuste malým dětem vysvětlit, že včera touto 
dobou bylo o hodinu více, ale dnes je méně… Podle 
nich je to prostě „blbinózní“…

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

BAVÍME SE
Přijde Krakonoš do pekárny a říká: „Vezmu si 
půlku Šumavy!“

Povídá jeden sněhulák druhému: „Zvláštní, 
když svítí slunce, tak mi mrazí v zádech.“

Zimní plískanice, a manželka za volantem 
povídá manželovi: „To je dneska smog, že 
není vidět na krok.“ „Když si sundáš ten igelit 
z předního okna, třeba se vyčasí.“

 Ptá se lyžař: „Je pravda, že sjezd z toho kop-
ce je hrozně nebezpečný?“
„To je kec, všichni se zabili až dole!“

Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se sám 
sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.“
Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.“
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to 
mám, chci se vykoupat.“
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si 
sundat lyže!“

Lyžařský instruktor: „A nezapomeňte, milí 
žáci, že strom je lépe objíždět současně pou-
ze z jedné strany.“

Na horách: „Vaše žena je víc na zemi než na 
lyžích.“ „To víte, ona chvíli nepostojí.“

Jak se jmenuje nejslavnější japonský lyžař?
Kolenanakaši.
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Máme za sebou pilotní test 
V průběhu podzimu 2020 jsme zavedli a pilotně 
testovali intranet ve vybraných společnostech. 
Ať už to byla chemička, zemědělské společnosti 
nebo centrála AGROFERT, je zpětná vazba z tes-
tovacího provozu podobná.  

Kolegové nejvíce oceňují, že většinu důležitých in-
formací naleznou na jednom místě. Celý systém by 
se dal přirovnat k soukromému firemnímu „Googlu“, 
kde lze každý den vyhledávat praktické informace 
- od telefonních kontaktů na kolegu, přes firemní 
směrnice, oznámení, organizaci akcí, zprávy, novin-
ky nebo benefity.

Naším největším předsevzetím do nového roku je, 
aby všem zaměstnancům koncernu AGROFERT ten-
to nový komunikační nástroj každý den přinášel za-
jímavé a praktické informace, které je budou bavit. 

Na Nový rok spouštíme v celém koncernu 
AGROFERT nový intranet
Do čeho dáme v AGROFERTu během nového 
roku 2021 ještě více energie? Do správné ko-
munikace! Rozhodli jsme se zaměstnance kon-
cernu více zapojit do dění firmy a vzájemně je 
propojit tak, aby o sobě věděli. Proto jsme vy-
tvořili zbrusu nový a ucelený komunikační ná-
stroj s názvem „Náš intranet“. 

V čem je nová komunikační platforma unikátní? Do-
káže propojit více než 200 firem se 33 000 zaměst-
nanci. K lidem se tak dostanou nejčerstvější zpra-

vodajské informace z koncernu, zajímavé benefity, 
kontakty na spolupracovníky, důležité dokumenty 
či nejrůznější publikace k přečtení. 

Nechceme podceňovat sílu tradičních firemních 
nástěnek v našich fabrikách, ale jak se říká: „Pokrok 
nezastavíš.“ A tak jsme se mu rozhodli jít naproti. 
Intranet by se tak měl objevit v počítačích i v mo-
bilních telefonech zaměstnanců celého koncernu. 
Spouštíme jej v lednu 2021. 

Koncernový intranet vs. 
intranet vaší společnosti
Již 1.1.2021 to všechno vypukne – bude ofici-
álně spuštěna koncernová část intranetu, kde 
najdete všeobecné informace, které se týkají 
AGROFERTu jako celku. 

Do koncernového intranetu budete moci vstoupit 
pomocí přihlašovacích údajů, které naleznete na 
své výplatní pásce, nebo vám je předají vaši perso-
nalisté.

V průběhu roku 2021 bude v jednotlivých společ-
nostech, které nemají doposud svůj vlastní intranet, 
postupně implementována i firemní část, kde bu-
dou publikovány informace související přímo s vaší 
firmou. 

Vzniknou tak dvě prostředí, mezi kterým budete 
moci jedním klikem libovolně přepínat – intranet 
vaší společnosti a intranet celého koncernu.  

Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.
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Aktivujte si svůj účet
Jak se stát součástí nového intranetu? Zvládnete to na pár kliků. Na výplatní pásce za měsíc prosinec či přímo od svých 
personalistů dostanete své unikátní přístupové údaje – přihlašovací jméno a také speciální čtyřmístný pin. Ty pak jen zadáte 
do přihlašovacího okénka, které naleznete na adrese www.nasintranet.cz. To je vše. Nic víc totiž pro začátek nepotřebujete.

Po zadání přihlašovacích údajů vás intranet vyzve k doplnění některých informací a také ke změně hesla. A pak? Pak jste 
v cuku letu v intranetu!

INTRANET VE VAŠEM MOBILU

Stáhněte si intranet do mobilu skrze vychytanou 
aplikaci. Je k dispozici zdarma v obchodě Google 
Play či App Store pod názvem Náš Intranet. 

Po zadání vašich přihlašovacích údajů se dostanete 
přesně tam, kam potřebujete. Přímo do srdce naše-
ho intranetu.

VŠECHNY PRAKTICKÉ INFORMACE 
NA JEDNOM MÍSTĚ

A co tedy všechno intranet nabízí? Je toho více než 
dost - nejnovější zprávy, benefity, potřebné kontak-
ty, důležité směrnice či jiné nepostradatelné doku-
menty, knihovnu, kalendář akcí, firemní oznámení 
přímo do e-mailu, ale třeba i jídelníčky nebo další 
firemní aplikace.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZPRÁVY 
Z KONCERNU 

Ústředním modulem našeho intranetu jsou Zprávy. 
Naleznete zde ty nejdůležitější informace a sdělení, 
které se týkají celého koncernu nebo jednotlivých 
společností. 

BENEFITY PRO KAŽDÉHO

Líbí se vám některý z benefitů? Stačí párkrát klik-
nout a je váš! Objevte všechny benefity přehledně 
a na jednom místě, včetně krátkého představení a 
návodu, jak o něj požádat. 

STÁHNĚTE SI 
APLIKACI


