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DUBEN 2021

Rok s pandemií
Je tomu zhruba rok, co se naše životy zásadně 
změnily. První případy koronavirové nákazy 
v  České republice se objevily v březnu loňské-
ho roku. Vláda vyhlásila nouzový stav, školy se 
zavřely, stejně tak obchody a restaurace, ná-
sledovala uzávěrka hranic a omezení volného 
pohybu, od 19. března 2020 začal platit zákaz 
vycházení bez ochrany obličeje. 

Zeptali jsme generálního ředitele Ing. Pavla 
Čechmánka, jaký vliv měla pandemie na naši spo-
lečnost.

Pane řediteli, v čem byla situace jiná před ro-
kem než dnes? 
Myslím, že situace s pandemií je dnes podobná jako 
byla před rokem, stále nás ohrožuje a omezuje. Roz-
díl je ve vnímání společnosti, která je po roce uzávěr 
psychicky unavená, ale na druhou stranu zde máme 
světlo na konci tunelu v podobě funkčních vakcín. 

Posun je také v tom, že na začátku pandemie neby-
lo možné sehnat žádné ochranné prostředky, takže 
jsme loni v březnu a dubnu všichni šili roušky. Jen 
pro připomenutí, přímo ve Fatře jsme na oddělení 
hraček improvizovaně zřídili šicí dílnu. Všichni jsme 
se báli a možná jsme byli loni odpovědnější. Záro-
veň jsme věřili, že to nebude dlouho trvat. 

Od začátku května se v tuzemsku epidemiologická 
situace zlepšovala. K 17. květnu jsme se dočkali kon-
ce nouzového stavu. Konečně jsme mohli odložit 
roušky a cestovat do zahraničí. V této 1. fázi pande-
mie jsme ve firmě zaznamenali 4 pozitivní případy 
u našich zaměstnanců, které souvisely s ohniskem ná-
kazy v prodejně potravin v Napajedlích. 

K omezení výroby jsme byli donuceni z důvodu vel-
kého množství chybějících zaměstnanců ve výrobě 
granulátu v Napajedlích (cca 2 týdny). V chropyň-
ském areálu jsme však díky zavřeným obchodním 
domům a téměř nulovým objednávkám našich vý-
robků museli výrazně omezit výrobu v segmentu 
speciálních výrobků. Toto omezení výroby trvalo 
téměř 3 měsíce a týkalo se cca 100 zaměstnanců.

Na konci července se začala hlásit druhá vlna, 
epidemie nabírala na síle. Jaká jste ve Fatře za-
vedli opatření ke zmírnění nákazy? Respekto-
vali je zaměstnanci?
Ze začátku jsme doporučovali pouze zvýšenou hy-
gienu a obezřetnost, omezení kontaktů, omezování 
služebních cest, kde to bylo možné, zavedli jsme 
home-office, speciální režim v jídelnách, zdůrazňo-
vali zachovávání vzájemných rozestupů a odstupů. 
Vydali jsme spoustu interních nařízení, která jsme se 
snažili formulovat jednoduše, tak, aby byla co nej-
srozumitelnější. V podstatě všechna nařízení jsou 
shrnuta a udržována v rozhodnutí GŘ č. 12 a vejdou 
se na 2 stránky. Věřte, že v té záplavě vládních na-
řízení a jejich změn nebylo vůbec jednoduché se 
zorientovat. 

V říjnu loňského roku se však v naší republice situa-
ce vyhrotila a znovu byl vyhlášen nouzový stav. Čes-
ko se stalo z hlediska zvládání pandemie nejhorší 
zemí v EU. A jako na houpačce, nahoru a dolů. Od 
20. 10. 2020 bylo znovu nařízeno nošení roušek, kte-
ré od 21. 2. 2021 vystřídal povinný respirátor. A jestli 
to zaměstnanci respektovali? Většina určitě ano, ale 
bohužel určité procento kolegů jako by si nebezpečí 
vůbec neuvědomovalo. Postupně se situace zlepši-
la a dnes už si nikdo z nás nedovolí bez respirátoru 
„vystrčit nos“.

Před Vánoci jsme si vynutili určitá rozvolnění, 
což při zpětném pohledu byla chyba. Situace 
se nelepšila, právě naopak, a tak jsme se do-
čkali dalšího prodloužení nouzového stavu a 
zavedení ještě tvrdších opatření. Od 1. března 
byl omezen volný pohyb a zakázáno cestovat 
mimo okres. Personální oddělení vydávalo 
potvrzení o zaměstnání, abychom se z  jiných 
okresů dostali do práce. Všechno jste zvládli, 
byť to představovalo mimořádné nasazení od-
povědných pracovníků. A dělali jste víc, než na-
řizovala vláda, přestože to představovalo pro 
společnost nemalé výdaje navíc. 
Co všechno jste podnikli? 
Ano máte pravdu. Zatím se nám vše dařilo zvládat 
a organizovat. A vždy to chtělo rychlé rozhodová-
ní a samozřejmě také velké nasazení odpovědných 
pracovníků. Bez toho bychom nebyli schopni udr-
žet podnik v chodu, což, jak stále říkáme, je pro nás 
zcela zásadní.  

Zároveň chceme pro naše zaměstnance vytvářet 
takové prostředí a podmínky k práci, aby se cítili po-
kud možno co nejbezpečněji, a tím ukázat, že si jich 
vážíme a dokážeme se o ně i v tomto směru nad-
standardně postarat. Proto neváháme investovat 
nemalé finanční prostředky do dezinfekcí, roušek, 
ionizátorů, respirátorů, testů atd.

Posledním nařízením vlády bylo testování za-
městnanců ve firmách. Určitě nebylo snadné 
tuto záležitost pro 1 200 lidí zorganizovat. Jak 
se vám to povedlo? 
Zcela jistě toto byla nejtěžší situace, kterou jsme 
museli zvládnout v extrémně krátkém čase. Mám 
to ještě v živé paměti. Během února byl cítit velký 
politický tlak na uzavření průmyslu, protože bylo 
tvrzeno, že k největším přenosům nákazy dochází 
právě v průmyslových fabrikách. 

Už o víkendu 27. - 28. 2. ministr průmyslu a obchodu 
naznačoval povinnost testování ve velkých podni-
cích nad 50 zaměstnanců jako opatření proti šíření 
Covidu.  Rozhodnutí mělo padnout v pondělí 1. 3. 
2021 na jednání vlády.

Už na základě těchto informací jsme se sešli v pon-
dělí v 8.00 hod ráno na mimořádné schůzce, kde 
jsme se dohodli na objednání cca 5 000 samotestů a 
po zvážení všech možností jsme se rozhodli pro zří-
zení vlastních testovacích center. Dnes můžu říct, že 
pokud bychom začali jednat o půl dne později, tak 
bychom testy v požadované době určitě nesehnali. 

Nákupem testů to však všechno teprve začalo. Mu-
seli jsme také vytipovat a vybavit místa pro testo-
vání zaměstnanců jak v Napajedlích tak v Chropyni, 
sehnat co nejrychleji personál a také jej proškolit. 
V neposlední řadě šlo o založení databáze pro evi-
denci všech testů a vůbec plánování nebo rezerva-
ce časů pro zaměstnance tak, aby byli všichni testo-
váni v týdenních intervalech. 

Personál jsme sehnali a můžu konstatovat, že drti-
vá většina je z řad rodinných příslušníků našich za-
městnanců (především studenti).

Kolegům z IT se podařilo během 3 dnů vytvořit 
skvělou databázi, ve které zaznamenáváme vý-
sledky veškerých testů. Vše je navíc propojeno přes 
čtečky zaměstnaneckých karet a čárových kódů na 
samotných testech, čímž je zcela eliminováno riziko 
záměn výsledků testů. 

Na základě všech těchto aktivit bylo možno již 5. 3. 
testování našich zaměstnanců zahájit. Úroveň or-
ganizace a digitalizace testování v naší společnosti 
mohu zdůraznit obdivným komentářem a vysokým 
uznáním zástupců Krajské hygienické stanice ve Zlí-
ně, kteří k nám hned v prvních dnech přišli provést 
fyzickou kontrolu průběhu testování.
 
Myslíte, že toto testování ve firmách má smysl? 
V každém případě. Má to dvě základní roviny. V té 
první bylo prokázáno, že v celém testovaném množ-
ství zaměstnanců se pohybuje záchyt pozitivních 
jedinců v řádech 0,5 - 1 %, a to plošně v rámci celé 
republiky. U nás se doposud jedná o cca 0,5 % za-
chycených pozitivních testů (k 31. 3. provedeno 4 
300 testů). 

To ukazuje na skutečnost, že v průmyslových podni-
cích nejsou zásadní ohniska šíření nákazy, a to díky 
poměrně účinným opatřením, která jsou mnohem 
přísnější než v běžném prostředí mimo firmy. 

Za druhé jde o prevenci a zdraví samotných zaměst-
nanců a jsem si jistý, že již nyní tuto možnost tes-
tování všichni naši zaměstnanci oceňují. Co se týká 
samotných testů, my jsme nakoupili spíše dražší 
antigenní testy BIOSYNEX COVID-19 AG BSS od švý-
carsko-finské společnosti, které fungují na principu 
výtěru z přední části nosu. Tyto testy jsou kvalitní, 
důkazem je i to, že téměř každý těmito testy zachy-
cený pozitivní zaměstnanec (zatím jsme jich odhalili 
asi 22) byl následně potvrzen PCR testem. 

A na tomto místě bych ještě rád poděkoval našim 
zaměstnancům za jejich přístup, ani v jednom přípa-
dě jsme se nesetkali s odmítnutím nebo neochotou 
si nechat testy provést. 

Sledujete počty nakažených ve firmě? Kolik jich 
už nákazu prodělalo? 
Ano. Pozitivní zaměstnance průběžně evidujeme. 
Do konce března 2021 nemoc prodělalo cca 210 
našich zaměstnanců, z toho 45 v Chropyni a 5 pří-
padů bylo ve skladech HIF v Praze a Hradci Králové. 
Aktivních bylo stále v průměru tak 10 - 15, situace 
se zhoršila přibližně začátkem března, kdy jsme těch 
aktivních evidovali přes 40. Pomalu ale opět dochází 
ke zklidnění.

Jak tato situace ovlivnila výrobu? Nejde jen o ty 
pozitivní, ale i o ty, kteří s nimi byli v kontaktu 
a museli odejít do karantény. Byly v letošním 
roce, resp. v březnu, znovu nutné nějaké výrob-
ní odstávky?
Připojil bych ještě jeden významný důvod nepří-
tomnosti našich zaměstnanců, a to v důsledku čer-
pání OČR (rodiče hlídají děti, protože nechodí do 
školy). Ale s větším množstvím chybějících zaměst-
nanců se v podstatě potýkáme po celý rok, ať už je 
to ve výrobě, logistice, údržbě či kdekoliv jinde. 

Pokračování na straně 2

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

• TECHNIK ELEKTROENERGETIKY 

• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK

• TECHNIK STUDIA IZOLACÍ

Více informací naleznete na:
www.fatra.cz/kariera
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Je to neustálý boj a improvizace při řešení nečeka-
ných situací. Ve výrobě je tento nedostatek asi nej-
výraznější a bohužel přicházíme o některé zakázky, 
nestíháme vyrábět u granulátu, ve válcovně, u PPF.  

Také se v dubnu bude opakovat situace u segmentu 
speciálních výrobků, kde budeme nuceni zhruba po-
lovinu výroby od 2. dubna na 10 dnů zastavit z dů-
vodu menšího počtu zakázek. Dalším významným 
problémem je velmi těžká dostupnost zahraničních 
techniků při realizaci velkých oprav a investic.

Jak si od počátku roku vede firma z hlediska ob-
chodu? Celý svět je poznamenán koronavirem, 
obchody jsou zavřené, služby omezené. Prodej-
ci většinou pracují z domova, má práce v režimu 
home-office nějaký vliv na objem sjednávaných 
zakázek? 
V roce 2020 jsme zaznamenali meziroční pokles 
tržeb ve výši cca 10 %. Takže určitý pokles zakázek 
tady je, ale není to tak dramatické. Lidé se pravdě-
podobně naučili nakupovat on-line ale samozřejmě 
to má také souvislost s typy prodávaných výrobků. 

Takže objem zakázek ani v letošním roce zatím vý-
razně neklesá, ale jak už jsem zmínil výše, někdy je 
nezvládneme všechny vyrobit.

Navíc v tomto roce vznikl jiný problém, nyní už glo-
bální, kterým je nedostatek surovin nebo komodit 
pro výrobu. Jedná se o polymery, dřevo, papír, sta-
vební materiály atd. 

Logicky se to projevuje dramatickým růstem jejich 
cen. Takže velkou výzvou pro obchodníky v násle-

dujících měsících bude zajištění surovin pro výrobu 
a následně také jednání s odběrateli o navýšení cen 
našich produktů, což jsou vždycky velmi složitá jed-
nání a v některých případech bez šancí na úspěch. 

Nezbývá nám, než i tuto situaci zvládnout, a věřím, 
že když „Budeme táhnout za jeden provaz“, tak se 
nám to určitě podaří.

Děkujeme za rozhovor.

Pokračování ze strany 1

Hospodářské výsledky 2020 a jejich audit
S ekonomikou podniku to je jako s vínem. Víno 
ovlivňují tři základní faktory: vinař, terroir a vý-
voj počasí v daném roce. Můžete mít dvě stejná 
vína z různých ročníků, od jednoho vinaře, ze 
stejné vinice, a přesto bude každé víno jiné. 

Čím to může být? Totiž i každý rok je jiný. Jinak svítí 
slunce, jinak prší, jinak působí plísně a škůdci. To vše 
se pak odráží v konečné kvalitě vína. S podnikem 
to je podobné. Hospodářské výsledky daného roku 
ovlivňují pracovníci, místo terroir si dosaďme obor 
podnikání, technologie a podobně. Místo počasí 
uvažujme podmínky daného roku, jako jsou ceny a 
dostupnost surovin, kurz koruny, poptávka po pro-
duktech a vnější vlivy např. Covid.

Tak jaký tedy byl „ročník“ 2020 pro Fatru? Vstup do 
roku 2020 byl vcelku pozitivní, dařilo se segmentu 
hydroizolačních fólií, BO PETu i technickým fóliím. 
Pak ovšem zasáhly vnější vlivy (pandemie Covid) a 
vše bylo od základu jinak. Nastoupila opatření pro-
ti pandemii s cílem ochránit zaměstnance a zajistit 
výrobu. 

Bylo nutné přijmout úsporná opatření zejména 
v údržbě a investicích, ale i jiných nákladových po-
ložkách. Došlo i na odstavení výroby v segmentu 
speciálních výrobků z důvodů nedostatku objedná-
vek. 

Odstávka granulátu pak byla způsobena nedostat-
kem pracovníků. I na některých jiných střediscích se 
dlouhodobě potýkáme s nízkých stavem zaměst-
nanců. Navíc v době coronaviru byla dále oslabena 

o  zavedená karanténní opatření. Na tomto místě 
bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří po-
mohli firmě udržet výrobu v chodu. Nemalou mě-
rou to přispělo ke konečnému výsledku hospoda-
ření. Další významný faktor, který pomohl firmě, byl 
příznivý dopad cen surovin. Pokles tržeb byl praktic-
ky kompenzován nižšími náklady za suroviny. 

Situace se začala zlepšovat s rozvolněním pande-
mických opatření v polovině roku. Speciální výrob-
ky sice svou poptávkou předčily očekávání, avšak 
způsobený výpadek výroby ze druhého čtvrtletí se 
již nepodařilo do konce roku dohnat. Segmenty BO 
PET a izolačních fólií dosáhly výrazně povzbudivých 
výsledků v důsledku příznivých cen vstupů. Situaci 
neměly jednoduchou ani ostatní segmenty Fatry. 

Prakticky všechny segmenty, kromě BO PET, zazna-
menaly pokles tržeb. Jak jsem však poznamenal 
výše, u některých segmentů více u jiných méně byl 

tento výpadek kompenzován cenami surovin. V ko-
nečném důsledku pak všechny naše segmenty při-
spěly svým dílem k dosažení plánovaných hodnot 
zisku. V tomto případě se pozitivně projevila diverzi-
fikace výrobního portfolia Fatry. Segmenty, kterým 
se dařilo lépe, vykryly výpadek jiných částí výrob. 

Plné ruce práce měli také pracovníci investic. Kro-
mě dokončování a přebírání laminační linky v rámci 
projektu Nové válcovny bylo nutné věnovat pozor-
nost i ostatním akcím. Některé z nich rovněž ovliv-
nila pandemie Covid, kdy zahraniční pracovníci od-
mítli přijet z důvodů zvýšených rizik a akce musela 
být odložena. 

Nemohu nezmínit v tomto roce realizovanou kon-
verzi na novou verzi našeho informačního systému 
SAP S/4 HANA. Coby pilotní projekt v rámci koncer-
nu dopadl dle mého názoru výborně, i když s něja-
kými drobnými nedostatky se potýkáme doposud. 

Aby toho nebylo málo, pracovníci personálního úse-
ku stačili před koncem roku přejít na nový mzdový 
a personální systém Target. Zvýšené úsilí museli rov-
něž vynaložit pracovníci logistiky pro úspěšnou cer-
tifikaci našeho systému AEO (Authorised Economic 
Operator - Oprávněný hospodářský subjekt), který 
po nás požadují někteří naši zákazníci.  

V loňském roce jsme před sebe postavili plno úkolů 
a nerad bych někoho opomenul. Díky společnému 
úsilí i přes nepřízeň vnějších vlivů se nám je podařilo 
splnit a dosáhnout svého vytčeného cíle ve formě 
zisku před zdaněním ve výši 128 mil. Kč, když plán 
byl 120 mil. Kč. V únoru pak nezávislý auditor zkon-
troloval a potvrdil vykázaný výsledek hospodaře-
ní Fatry za rok 2020. To následně umožnilo vedení 
společnosti rozhodnout o výplatě doplatku odmě-
ny za hospodářský výsledek roku podle kolektivní 
smlouvy. 

Když se tak zpětně dívám na předchozí rok, musím 
konstatovat, že nebyl vůbec jednoduchý. Pokud po-
užiju paralelu z úvodu článku, pak ročník 2020 byl 
velmi deštivý, někdy i s bouřkami. To se ve víně pro-
jevilo ve zvýšeném obsahu kyselin a méně cukrů. 
Zvýšeným úsilím vinaře však bylo dosaženo velmi 
uspokojivého výsledku.

Přeji i do budoucna Fatře mnoho úspěchů. Myslím, 
že je budeme v tomto roce také potřebovat.

Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Významné opravy a stavební údržba v roce 2021
Každoročně správa majetku zajišťuje mnoho 
různých oprav budov, skladů, komunikací, ma-
nipulačních ploch a dalšího majetku jak v Na-
pajedlích, tak v Průmyslovém areálu Chropyně. 
I v letošním roce jsme se k vlastnímu plánu ne-
chali inspirovat vedoucími jednotlivých středi-
sek.

Postupně jednotlivé požadavky vyhodnocujeme a 
zpracováváme do ucelenějších celků, např. výměnu 
starých oken. Také u žádostí na opravy šaten stano-
vujeme priority z hlediska počtu jejich uživatelů a 
již dnes víme, že některé projekty budeme muset 
přesunout do plánů příštích let. Mezi důležitou ka-
pitolu řadíme opravy vyplývající z auditů BOZP. 

Ať už budeme akce rozlišovat z hlediska jejich ve-
likosti, náročnosti či případně podle ceny, vždy 
bude problém jednoznačně uvést, která z nich je 
nejvýznamnější. Pro každého má daná oprava svůj 
smysl a může být důležitá, i když se jedná třeba jen 
o  výměnu obkladaček. A tak v následujících řád-
cích uvedeme několik plánovaných oprav z areálu 
v Napajedlích, které mohou být z hlediska realizace 
zajímavé. 

Na prvním místě se musíme zmínit o plánované 
opravě statických prvků budovy číslo 24. Konkrétně 
je v letošním roce naplánovaná renovace severní 
strany pětietážové části objektu, kde jsou čtyři nos-
né obvodové sloupy. V této části se jedná o opravu 
odborně nazvanou 11:55, tzv. za pět minut dvanáct, 
neboť již začíná v některých místech korodovat 
výztuž sloupů. Proto také bude úprava provedena 
celoplošně a s pomocí sanačních materiálů. Navazu-
jeme tak na loňskou opravu sloupů u výtahu ze zá-
padní strany. Náročnost této akce je dána zejména 
výškou stavby, která je cca 25 m. 

Druhým plánovaným a rozsahově významným pro-
jektem bude oprava stoupacích rozvodů v budově 
číslo 13, které jsou v této budově převážně původní 
a jejich stav je na hraně životnosti. Tato akce bude 
zahrnovat výměnu odpadního povětšinou litino-
vého potrubí a výměnu starých kovových rozvodů 
studené i teplé vody sociálního zařízení ve všech 
patrech. Protože oprava bude probíhat ve všech 
sociálních zařízeních v budově a bude probíhat za 
provozu, bude její plánování náročné. 

Při organizaci musíme myslet zejména na tzv. době-
hovou vzdálenost zaměstnance k WC stanovenou 
normou na maximálně 120 m a dostatečný počet 
provozuschopných kabin. Jak se někdy říká, že po-
kud se chce, tak se také musí a současně je nutné 
dodat, že musí být kam jít. A pozorný čtenář již vy-
tušil, že při této akci mohou vzniknout náročné oka-
mžiky nejen pro realizační firmu, ale pro každého 
uživatele budovy č. 13.

Mezi další akce, se kterými se chceme v letošním 
roce vypořádat, patří oprava expediční rampy v bu-
dově číslo 43, kde se dnes káristé při nakládce po-
hybují smykem, zejména v době větší venkovní vlh-
kosti. Je to způsobeno opotřebovaným povrchem 
rampy, který projde kompletní renovací a zvýší se 

tím nejen komfort při nakládce, ale hlavně bezpeč-
nost práce. 

Plán stavební údržby pro letošní rok obsahuje ještě 
spoustu dalších položek, které se v průběhu roku 
postupně realizují a jsou zaměřeny např. na opravy 
po pravidelných revizích. Nemá smysl se ke všem ro-
zepisovat, máme raději, když je vidět hotová práce 
a zlepšující se stav majetku naší společnosti. Věříme, 
že se nám díky spolupráci dalších oddělení všechny 
plánované akce podaří. 

A o plánu oprav v Průmyslovém areálu Chropyně si 
napíšeme několik řádků v příštím vydání.

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku
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Modernizace kompresorové stanice v Chropyni
Je tomu už téměř 16 let, co byla výroba tlakové-
ho vzduchu v Chropyni převedena ze čtyřsměn-
ného provozu na bezobslužný. 

Původní kompresory byly do provozu spouštěny 
manuálně a vyžadovaly neustálý dohled strojníka, 
stejně tak i chladicí kompresory skrápěcí a adsorpč-
ní sušičky tlakového vzduchu. Velké a složité zaříze-
ní nahradily samočinně řízené kompresory a jedna 
adsorpční sušička.

Tímto krokem došlo k úspoře nákladů a výrazné-
mu snížení energetické náročnosti výroby tlakové-
ho vzduchu o více jak 45 W na jeden m3 nasátého 
nestlačeného vzduchu. Taktéž bylo dosaženo vyšší 
kvality tlakového vzduchu, neboť díky frekvenčně 
řízenému výkonu nového kompresoru nedocházelo 
k velkým tlakovým výkyvům a automatika věží su-
šičky držela rosný bod pod -20 °C. 

Jenže stroje stárnou a pokrok nezastavíme. Na pod-
zim loňského roku jsme museli dva ze čtyř dosluhu-
jících kompresorů nahradit. 

Po zjištění aktuálních potřeb jsme se rozhodli je na-
hradit jedním vysoce účinným kompresorem, který 
sám plně pokryje spotřebu vzduchu celého areálu, a 
to opět s nižší energetickou náročností než kompre-
sory předcházející. 

Tento kompresor již obsahuje vybavení, které v bu-
doucnu nabízí možnost využití odpadního tepla pro 
účely vytápění objektů či ohřev teplé užitkové vody. 
Kompresorovna je napojena na vizualizaci centrál-
ního dispečinku a umožní tak dálkový monitoring 
provozu tohoto zařízení.

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického managementu

Hodnoty společnosti
V minulém vydání našich podnikových novin 
jsem vás seznámil se strategií společnosti na 
střednědobé období tří let 2021-2023 a s její 
důležitou součástí, „hodnotami společnosti“.

V tomto článku se postupně zaměřím na tři z nich, a 
to „Záleží nám na světě kolem nás“, „Rozvíjíme sebe i 
firmu“ a „Táhneme za jeden provaz“. 

Nebude asi překvapením, že všechny tři příklady 
mají souvislost s pandemií COVID-19. První příklad 
se týká roušek a nyní respirátorů. Jejich používání 
není jistě příjemná věc a asi těžko budeme hledat 
člověka, který bude tvrdit opak. Důvod, proč je mu-
síme nosit, je však zcela jasný. Chráníme tím sebe a 
také své kolegy. 

Věřím, že drtivá většina našich zaměstnanců je 
zodpovědná a „Záleží jim na světě kolem nás“ 

jak v  rámci podnikových prostor, tak i v soukromí. 
Pokud nedodržujete toto opatření na 100 %, prosím 
zamyslete se a nastavená pravidla více respektujte. 
Nejde totiž jenom o vás, ale také o vaše okolí.

Jako druhý příklad jsem si vybral hodnotu „Rozvíjíme 
sebe i firmu“. Za poslední rok jsme udělali velký 
krok dopředu v on-line komunikaci, a to především 
organizováním videokonferencí, které nahrazují dří-
ve běžně používané schůzky odehrávající se v zase-
dacích místnostech. Nejedná se jenom o komunika-
ci s externími subjekty. On-line komunikace je hojně 
používána i při interních schůzkách a školeních. 

V tomto roce jsem se aktivně účastnil několika vi-
deokonferencí, kde bylo současně připojeno cca 40 
dalších našich kolegů. Měl jsem opravdu radost, že 
jsme dokázali posunout naši společnost v této ob-

lasti, a to díky rozvoji nových individuálních doved-
ností každého jednotlivého zaměstnance.

Jako poslední příklad uvedu povinnost testování 
zaměstnanců antigenními testy, a to v týdenních 
intervalech. Na úvod musím říci, že to byla pro nás 
opravdu velká výzva. Od nečekaného vyhlášení této 
povinnosti vládním nařízením jsme byli pod velkým 
časovým tlakem. 

V první fázi bylo prioritou vůbec sehnat/koupit do-
statečné množství testů. Současně jsme přemýšleli 
nad různými způsoby testování, uvažovali jsme 
o  rozdávání testů zaměstnancům, aby si prováděli 
samotesty individuálně, nebo o zajištění služby ex-
terními poskytovateli až po všem známou zrealizo-
vanou variantu vytvoření testovacích center přímo 
ve firmě.

V první fázi přípravy testování se jednalo především 
o spolupráci kolegů z logistiky, personálního úseku 
a IT. Následně se zapojili vedoucí ze všech ostatních 
úseků, protože bylo nutné pečlivě naplánovat časy 
odběrů pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. 

A v neposlední řadě se jednalo o přístup vás všech, 
kteří jste testování absolvovali a tuto povinnost re-
spektovali. Získali jsme tak možnost udržet firmu 
dále v chodu a zároveň zajistit důležitou prevenci a 
ochranu všech zaměstnanců. 

Věřím, že zavedený způsob testování většina za-
městnanců oceňuje, protože je opravdu velmi jed-
noduchý, pohodlný a časově nás téměř nezatěžu-
je. Zdařilý výsledek byl možný díky tomu, že jsme 
všichni ve správný čas „Táhli za jeden provaz“. 

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

FATRAFOL zachraňuje Baragaroo Boat
Je velmi příjemným faktem, že v rámci našich 
obchodních aktivit ve vzdálených destinacích 
jako je Austrálie či Nový Zéland, se nám kon-
tinuálně daří realizovat stále větší a větší za-
kázky, kde jasně dominujeme jak kvalitou, tak 
i spolehlivostí našeho hydroizolačního systému 
FATRAFOL. 

Ale co takhle nějakou tu „specialitku?“ Ano, i to umí-
me! I zde našla své uplatnění naše hydroizolační 

fólie FATRAFOL řady 810. Je to teprve nedávno, co 
Australané s pýchou objevili při hloubení nové za-
stávky metra v Sydney úplně nejstarší dochovanou 
loď, zvanou Barangaroo Boat, která byla v době ra-
ného 18. století postavena výlučně z australského 
dřeva. 

A k její záchraně se náš FATRAFOL snaží aktuálně 
přispět.

Aby bylo zabráněno nechtěnému smršťování, pras-
kání či jakýmkoliv deformacím této dochované lodi, 
je důležité, aby všechny její části zůstaly v prostředí, 
v jakém byly nalezeny, a to ve vodě. 

Proto bylo ve spolupráci s naším koncovým 
zákazníkem zhotoveno hned několik vodních nádrží 
z FATRAFOLu, které přispějí k  celkové obnově této 
lodi.

Jsme nesmírně rádi, že naše tradiční české hydroi-
zolační fólie FATRAFOL dokáží pomáhat i u malých, 
ale důležitějších projektů, kde dokonale zafunguje 
spojení českého know-how a australské snahy o zá-
chranu části své historie.                  

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF
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Průzkum čerpání zaměstnaneckých benefitů
Mnoho zaměstnavatelů poskytuje svým za-
městnancům benefity ve formě cafeterie. Od 
15. 11. 2015 mezi ně patříme i my. 

Jejich výhodu definuje zákon, konkrétně úprava zá-
kona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který určuje 
rozsah benefitů, jejich výhodnost, rozsah posky-
tování i omezení. Zaměstnavatelé využívají tento 
fenomén, protože je velmi výhodný jak pro ně, tak 
i pro jejich zaměstnance.

A proč je to výhodné? Jednoduše proto, že zaměst-
nanec z částky, kterou mu zaměstnavatel převede 
do cafeterie, neodvádí sociální pojištění, zdravotní 
připojištění ani daň z příjmu. Zaměstnanec tak ušet-
ří 26 % peněz oproti tomu, pokud by stejnou část-
ku dostal do hrubé mzdy. Obdrží-li zaměstnanec 
1 000 Kč do hrubé mzdy, získá částku ve výši 740 Kč. 
Obdrží-li však stejnou částku rovnou do cafeterie, 

může vyčerpat celých 1 000 Kč. A to je jistě rozdíl, 
který se vyplatí.

V letošním roce poskytujeme zaměstnancům pří-
spěvek ve výši 6 500 Kč. Každý si sám může zvolit, 
jaké benefity v oblasti sportu, kultury, cestování, 
zdraví či vzdělání využije. Čerpat je lze kdykoliv bě-
hem celého roku, pokud je nespotřebujete, převe-
dou se do dalších let. 

Prostřednictvím studentky Hany Mikuláškové, která 
na téma zaměstnaneckých benefitů u nás píše ba-
kalářskou práci, jsme udělali průzkum, které oblasti 
benefitů byly našimi zaměstnanci v letech 2015 - 
2020 nejvíce využívány. 

Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že nejvíce ob-
jednávek bylo provedeno v oblasti zdraví. Za dobu 
využívání tohoto programu bylo uskutečněno 

33  025 objednávek na nejrůznější doplňky stravy, 
vitamíny, zdravotní konzultace apod. Dalším nej-
častěji využívaným benefitem je cestování, přičemž 
nejvíce objednávek bylo uskutečněno v roce 2019. 
Celkem zaměstnanci v uvedených letech uskutečnili 
669 objednávek, přičemž celková cena za objednáv-
ky v této oblasti činila 2 322 768 Kč.

V posledních letech stoupl zájem i o tištěnou lite-
raturu, když bylo provedeno 645 objednávek s prů-
měrnou cenou objednávky ve výši 777 Kč. 

Vyskytují se zde však i oblasti, u nichž počet objed-
návek v roce 2020 klesl. Jedná se zejména o oblast 
sportu a kultury. Tento pokles byl však nejspíše způ-
soben uzavřením sportovišť a zrušením kulturních 
akcí, nikoli pro nezájem zaměstnanců. Ve zkouma-
ných letech zaměstnanci uskutečnili 510 objedná-
vek v celkové hodnotě ve výši 418 974 Kč. 

K málo využívaným oblastem benefitů patří mož-
nost vzdělávání, když za uvedené období bylo pro-
vedeno jen 6 objednávek. Může to být způsobeno 
jak malou nabídkou vzdělávacích programů, tak 
i preferencí využití finančních prostředků ve pro-
spěch ochrany zdraví či volnočasových aktivit za-
městnanců. 

Toto využívání zaměstnaneckých benefitů odpoví-
dá našemu záměru, aby peněžní prostředky z  ca-
feterie byly využity zejména pro ochranu zdraví za-
městnanců a jejich volnočasových aktivit.

Můžeme konstatovat, že program zaměstnanecké 
cafeterie u nás plní svůj účel a stojí za to jej dále roz-
víjet. 

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista

Nový za starý - laboratorní kalandr
V pátek 29. ledna jsme se se slzami v očích na-
posledy rozloučili s naším dlouholetým věrným 
a spolehlivým pomocníkem laboratorním par-
ním kalandrem. 

Kalandr s průměrem válců 300 mm a šířkou 600 mm 
byl vyrobený ve společnosti Svit v roce 1936. Původ-
ně byl určen na zpracování gumárenských směsí, 
v souvislosti se zahájením výroby válcovaných fólií 
ve Fatře se v průběhu 70. let minulého století dostal 
k nám a byl přizpůsoben na zpracování PVC směsí. 

Jeho výhodou byl výše uvedený průměr válců, který 
umožňoval vykalandrování velké plochy vzorku fó-
lie z jedné navážky směsi, a dále snadná manuální 
ovladatelnost, rychlé vyhřátí i zchlazení. V době jeho 
výroby ještě nebyly speciální stroje pro laboratorní 
účely jako je tomu dnes. Kalandr byl vyroben jako 
zmenšenina provozního stroje, takže jeho válce 
byly z pochromované kokilové litiny. To je velká 
přednost, protože je možné válce relativně rychle 
vyhřát na požadovaných cca 170 °C a po skončení 
práce stroj jednoduše vypnout a nechat pozvolna 
zchladit. Nízký koeficient teplotní roztažnosti litiny 
umožňoval nastavení minimální štěrbiny mezi válci 
0,05 mm, výsledná fólie pak měla tloušťku 0,1 mm. 
Je obdivuhodné, že lidé byli v té době schopni bez 
kalkulaček či počítačových programů navrhnout a 
vyrobit tak skvělý stroj.

Ve vývojových laboratořích byl kalandr využíván 
denně pro testování surovin, vývoj nových směsí a 
přípravu vzorků fólií pro interní potřebu a pro zá-
kazníky. V průběhu jeho dlouhé služby v budově 35 

s ním pracovala celá řada laborantek. V posledních 
letech hlavně Ivana Fryštáková, která jej využíva-
la nejčastěji k přípravě nových barevných variant 
technických fólií. 

Důvodem k odpojení, demontáži a likvidaci kalan-
dru kupodivu nebyla sešlost věkem. Díky pravidel-
nému profesionálnímu servisu pracovníků strojní 
údržby a šetrnému zacházení uživatelek byl stroj 
stále ve velmi dobrém stavu. Důvodem k likvidaci 
bylo oznámení o ukončení dodávky páry do Fatry, 
ke kterému dojde na konci letošního roku. Předěláv-
ka tak starého stroje na jiný způsob vytápění by byla 
riziková, proto pořídit nový dvouválec byla jediná 
možná volba. 

Vývojová laboratoř se bez spolehlivého kalandru 
neobejde, takže jsme ve spolupráci s oddělením 

investic věnovali hodně času hledání odpovídající 
náhrady. Přestože byla oslovena celá řada potenciál-
ních dodavatelů v Evropě, USA i Asii, najít kalandr 
požadovaných parametrů nebylo snadné. Většina 
dodavatelů nabízí pro laboratorní účely stroje s ma-
lým průměrem válců (100, 150 nebo 200 mm), což 
by nejen významně zkomplikovalo naši práci, ale 
ztratili bychom také konkurenční výhodu, kterou je 
rychlá příprava vzorků fólií pro zákazníky v potřeb-
né velikosti.

Řešení přišlo ze strany firmy Rodolfo Comerio, která 
nám nabídla laboratorní kalandr s průměrem válců 
350 mm, šířkou 700 mm, temperovaný olejem, s ce-
loocelovými válci s tvrdě chromovaným povrchem. 
Nastavení podmínek, ovládání a seřizování štěrbiny 
je elektronické z ovládacího panelu. Minimální na-
stavení štěrbiny je 0,1 mm. Stroj samozřejmě spl-

ňuje všechny současné požadavky na bezpečnost 
práce. Má nad válci ochrannou mříž, která brání pra-
covníkům přiblížit ruce k točícím se válcům, a další 
bezpečnostní prvky.

Z důvodu drobné komplikace na straně dodavatele 
byl nový laboratorní dvouválec dodán se zpoždě-
ním 8. března, rozložený na osm dílů. Umístění do 
3. podlaží budovy 35 se tím poněkud zkomplikovalo 
vzhledem k probíhající demontáži starého nákladní-
ho výtahu a budování základů pro nový. Jednotlivé 
části stroje byly pomocí jeřábu umístěny otvorem 
po nákladním výtahu do 3. podlaží a postupně do-
praveny na dílnu. Tuto náročnou akci provedla firma 
Sogos v sobotu 13. března. Montáž kalandru, jeho 
připojení na média a zprovoznění bude probíhat za 
účasti technika firmy Rodolfo Comerio asi v polovi-
ně dubna.

Už se těšíme na zprovoznění nového kalandru, 
i  když práce s ním bude v mnohém jiná než se 
starým. Po zaškolení pracovníků v ovládání stroje 
budeme hledat správné podmínky nastavení pro 
každý druh zkoušené směsi. Budou se muset změnit 
i pracovní postupy, jako je způsob dávkování směsí, 
prořezávání fólií a stahování fólií z válců. 

Nezbývá než doufat, že si laborantky na nový stroj 
rychle zvyknou a že se stane stejně spolehlivým pra-
covním nástrojem, jako byl ten původní.

Ing. Martina Manová
ved. odb. výzkumu a vývoje

Kolektivní smlouva
Kolektivní vyjednávání s odborovými organi-
zacemi o podobě nové kolektivní smlouvě bylo 
zahájeno v závěru ledna 2021 a završeno jejím 
podpisem dne 5. března 2021. 

Vzhledem ke koronavirové situaci všechny strany ke 
společnému vyjednávání přistupovaly odpovědně, 
zúžily vyjednávací týmy a snažily se projednat své 
požadavky a dohodnout se na nich během co nej-
kratší doby.

A co bylo výsledkem? Průměrné navýšení mezd o  3 %. 
Letos již podruhé nedošlo k plošnému navyšování 
mezd, ale v souladu se mzdovou politikou budou 
mzdy navyšovány individuálně na základě hodno-
cení výkonu zaměstnanců. 

Benefit Plus. Navýšení příspěvku o 500 Kč na částku 
6 500 Kč pro zaměstnance ročně.

Odměna za výročí 50 let pracovního poměru ve 
společnosti Fatra, a. s. Nově zavedena odměna 
v částce 22 000 Kč.

Odměna za hospodářský výsledek roku 2021. 
Nově byla zavedena výplata odměny ve výši 
7 mil. Kč v případě plnění hospodářského výsledku 
v rozmezí 60 - 90 mil. Kč.
Na jednáních bylo odsouhlaseno zachování benefi-
tu volného vstupu na chropyňské koupaliště pro 
všechny naše zaměstnance na základě projednání 
s městem Chropyně.

Byl stanoven termín čerpání hromadné dovolené 
na dny 23. 7. až 1. 8. 2021 a 20. 12. 2021 až 2. 1. 2022.

Podniková kolektivní smlouva je uzavřena na obdo-
bí od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

Mgr. David Čuda
personální ředitel



Stravovací anketa
V průběhu měsíce února proběhla v naší firmě 
anketa spokojenosti se závodním stravováním.

Během 14 dnů měli všichni zaměstnanci příleži-
tost se elektronicky zapojit a vyjádřit svůj názor na 
všechny aspekty stravování v jídelnách Napajedla 
i Chropyně a rovněž s poskytovanou chlazenou stra-
vou. V jednotlivých oblastech se známkovalo jako ve 
škole, kdy 1 = nejlepší a 5 = nejhorší.

Celkem se do ankety zapojilo 196 strávníků, z toho 
151 z Napajedel a 45 z Chropyně, z nichž drtivá vět-
šina navštěvuje jídelnu min. 3x týdně a zhruba třeti-
na využívá chlazenou stravu.

Pokud se podíváme na výsledky, tak největší spoko-
jenost je aktuálně s personálem v obou jídelnách, 
který byl hodnocen známkou 1,75. Dále v pořadí 
byla spokojenost s polévkami (2,41), s kvalitou hlav-
ních jídel (2,67) a s nabídkou salátového baru (2,72). 
Nejhůře dopadlo hodnocení chlazené stravy, znám-
ka byla 3,48.

Mimo hodnocení známkami bylo napsáno mnoho 
komentářů, poznámek a dalších doporučení.

Všechny odpovědi byly analyzovány a proběhla 
schůzka s vedením dodavatelské firmy, které bylo 
předáno shrnutí všech hodnocení. 

Dodavatel nyní připravuje nápravu na konkrétní vy-
braná doporučení, která postupně odsouhlasíme a 
průběžně budou implementována.

Nejpalčivější budou změny v oblasti chlazené stra-
vy, kde zlepšení musí být opravdu výrazné. Jako 
první opatření v chlazence bude rozšíření sortimen-
tu o snídaňové polévky za cenu 49 Kč (po započtení 
dotace cena pro zaměstnance 22,05 Kč). Tyto chla-
zené polévky jsou k dispozici ve výdejních automa-
tech od čtvrtka 15. 4. 2021.

Další úpravy bude správa majetku spolu se stravo-
vací komisí dodavateli postupně odsouhlasovat a 
strávníci s nimi budou průběžně seznamováni.

Petr Pernička
ředitel úseku logistiky

 

Chytrý vyhledávač 
Pro pohodlnější orientaci v široké síti prodej-
ních partnerů jsme v březnu spustili nový vy-
hledávač prodejních míst našich podlahových 
krytin pro Českou a Slovenskou republiku. 

Chytrý vyhledávač funguje na základě GPS souřad-
nic. Po povolení lokace v internetovém prohlížeči 
nebo po manuálním zadání přesné adresy a typu 
konkrétní podlahoviny (např. Thermofix) návštěvník 
získá po pár kliknutích informace o nejbližších pro-
dejních místech v jeho okolí.

Nový vyhledávač seřadí prodejní místa dle jejich 
vzdálenosti a graficky zakreslí do interaktivní mapy. 

Webový návštěvník ihned uvidí několik prodejců 
v  jeho okolí a k nim všechny potřebné informace 
na jednom místě (telefon, e-mail, adresa a další). 
Následně může pouze jedním kliknutím spustit GPS 
navigaci k vybranému prodejci pomocí oblíbených 
map od společnosti Google. 

Aktuálně je k dispozici více než 200 prodejních míst 
v České republice. Tímto krokem chceme zájemcům 
o naše podlahové krytiny dopřát lepší komfort a 
ulehčit jejich nákupní proces. 

Ing. David Hrdina
specialista online marketingu

Fatra a NORTHVOLT opět spolu
Bude to již téměř deset let, kdy byla naše značka 
FATRAFOL poprvé uvedena na skandinávské trhy. 

Po dlouholetém budování a navazování obchod-
ních kontaktů se naše úsilí začíná promítat do celé 
řady zajímavých realizací. I proto nás nesmírně těší 
opětovný zájem o spolupráci od renomovaného vý-
robce baterií pro elektroauta firmy NorthVolt.  S dal-
šími 50 000 m2 naší hydroizolační fólie FATRAFOL tak 

navazujeme na velký úspěch z 1. fáze projektu pro 
NorthVolt z roku 2020. Tehdy byla naše hydroizolač-
ní fólie FATRAFOL řady 810 aplikována na střechu 
výrobní haly o rozloze přesahující 120 000 m2.

Do severošvédského města Skellefteå tak bude-
me opět dodávat naše výrobky, se kterými má 
NorthVolt jen ty nejlepší zkušenosti. Baterie pro 

elektroauta koncernů jako jsou VW či BMW dozajis-
ta podpoří snahu o zlepšení celosvětového klimatu 
a nás těší, že jsme se mohli našimi hydroizolačními 
fóliemi podílet na výstavbě nových hal, kde budou 
vyráběny.  

Ačkoliv je sever Švédska stále silně ovlivňován ještě 
pravým zimním počasím, aplikace našeho hydroizo-

lačního systému je již v běhu a brzy očekáváme její 
dokončení. Reference takovéhoto rozsahu jen pod-
trhuje fakt, že je FATRAFOL značkou, která má svým 
zákazníkům pokaždé co nabídnout, a že se na firmu 
Fatra mohou vždy plně spolehnout.                

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF

Do práce na kole 2021
Výzva Do práce na kole se pomalu ale jistě blí-
ží. Celkem se do ní dosud zaregistrovalo 111 
zaměstnanců z naší firmy. Máme z vás velkou 
radost! 

Kdo se stihl přihlásit, tomu naše firma zaplatila star-
tovné (při registraci stačilo pouze zaškrtnout mož-
nost „Startovné za mě uhradí zaměstnavatel“).

Neohrožené týmy jako: 2+1, Děvčice od Moravy, 
Dycky učesané děvčata a chlapec, Flegmatici, Choť 
Topiče, Hasiči, Holki, Kluci z marketingu, Kola s ru-
mem, Logistika Napajedla, Los Controllingos,  Neko-
nečná díra, PV, Repre A, Rychlé Špice, Team HIF, The 
IT Crowd, TOP Logistika, Chodci!!!, Dispečeři Chro-
pyně, Divoké Veverky, Experti - Havlík, Šafránek, 
Makat, makat, makat…, MoOn, RS specialisti, Sádlo 
vzdej se! a Srdcařky už jistě pilují svou taktiku. Na 
všechny účastníky navíc čekají speciální akce jako 
snídaně zdarma, akce na triko atd.

Tento rok máme pro vás novinku. V rámci letošního 
ročníku výzvy „Do práce na kole“ jsme se rozhodli 
podpořit dobrou věc. Za každý kilometr, který uje-
dete/ujdete cestou do/z práce, věnujeme 1 Kč na 
dobročinné účely. Sami nominujte neziskovou or-
ganizaci/projekt, která by si to dle vás zasloužila. Na 
konci výzvy bude 1 organizace/projekt vylosována 
a bude jí předán finanční dar. 

Do slosování budou zařazeny pouze organizace/
projekty, jejichž navrhovatelé prokazatelně ujeli/
ušli v období 1. - 31. května alespoň 20 km. Nomino-
vat můžete prostřednictvím formuláře na intranetu. 

Takže vzhůru do akce, určitě to bude zábava!

Mgr. Adéla Mořická
HR Generalista
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Pro dobrý záběr jsem schopný udělat (skoro) cokoliv
ROZHOVOR / PETR OVSÍK
Už jednou jsme s ním rozhovor dělali, ale od té 
doby uběhlo 5 let a určitě se mnohé změnilo. 
Proto jsme jej vyzpovídali znovu. Jedná se o 
našeho zaměstnance Petra Ovsíka. 

Připomeneme, že vystudoval střední polygrafickou 
školu s maturitou - obor tiskař. Do Fatry nastoupil 
15. 2. 2012 jako dělník plastikářské výroby k potisku, 
od 1. 9. 2016 je zařazen jako technolog u paropro-
pustných fólií.

Pane Ovsíku, viděli jsme váš nástěnný kalendář 
pro rok 2021 a samozřejmě se nám moc líbil.
Jak dlouho trvalo, než jste jej zfinalizoval?
Dobrá otázka na úvod. Letošní kalendář mě docela 
potrápil, protože jsem byl donucen změnit téma a 
kvůli tomu jsem měl problém vybrat ideální sestavu 
fotek. Dá se říct, že jsem nad ním strávil celý listo-
pad. I přesto z něj mám radost, protože vidím, co 
jsem zatím měl v průběhu roku možnost navštívit.

Předpokládáme, že to nebyl váš první kalendář, 
že jste nějaké vydal i v předcházejících letech. 
Mají vždy stejnou tématiku, tzn. přírodu? Pro-
dáváte je? Kde se dostanou koupit?
Jak už jsem zmínil, tak pro letošek jsem změnil 
téma. V minulých letech jsem sestavoval kalendář 
z koncertních fotek, ale jelikož už více než rok žádný 
koncert nebyl, tak nebyla jiná možnost. Už nyní vím, 
že kalendář na rok 2022 bude opět z přírody.

Kalendáře nabízím prostřednictvím svých webo-
vých stránek www.petrovsik.cz.

Jak jste se k fotografování dostal, kdo vás inspi-
roval? Kdy jste si pořídil svůj první fotoaparát a 
kde jste získával potřebné znalosti? Radil vám 
zpočátku někdo, studoval jste nějaké kurzy? Co 
nejraději fotíte? 
Začal jsem fotit v průběhu roku 2011 a bylo to hlav-
ně proto, že jsem raději stál za foťákem než před 
ním. Většinu znalostí jsem získával a stále získávám 
metodou pokus-omyl. Nicméně mám za sebou 
i dva kurzy, konkrétně kurz svatební fotografie, kte-
rý jsem absolvoval v Kolíně v roce 2013, v době, než 
jsem začal fotit svatby naplno, a kurz postprodukce 
v Praze, který se mi podařilo navštívit loni, ještě než 
u nás propukla pandemie.

Úplně první fotky jsem dělal ještě na kinofilmovou 
zrcadlovku Canon 300. Poté jsem přešel na digitální 
techniku a tou první byla naše domácí zrcadlovka 
Canon EOS 500D. Až jsem na sobě viděl, že mě fo-
cení opravu baví a začaly přibývat zakázky, tak jsem 
si v roce 2013 pořídil svůj foťák Canon 5D II. Zůstal 
jsem věrný značce Canon až do roku 2019, kdy jsem 
přešel na digitální bezzrcadlovku Sony A7III.

Kde můžeme najít váš ateliér a k čemu jej vyu-
žíváte?
Doma mám malý domácí ateliér, který využívám 
dle potřeby a většinou zde fotím produktové fotky. 

Mimo jiné jsem zde fotil i výrobky Fatry, např. někte-
ré z nafukovacích hraček.

Může k vám přijít třeba rodinka s dětmi, abys-
te je zvěčnil? Dáváte přednost focení ve vašem 
ateliéru nebo raději jdete ven? Mám krásné fot-
ky svého vnoučka z buchlovského parku. Máte 
také nějaká svá oblíbená místa pro takové za-
kázky? 
Rodinné focení je jedna z kategorií focení, kterým 
se věnuji. I přesto, že je možné focení i v ateliéru, já 
osobně preferuji focení venku, protože příroda je 
mnohem rozmanitější než ateliér s jednobarevným 
pozadím a umělým světlem. 

Svá místa na focení mám u nás v Míkovicích a vyu-
žívám je podle ročního období. Na podzim své zá-
kazníky beru do lesa, v létě nebo v zimě využívám 
okolí kolem přehrady a na jarní focení, které se blíží, 
jezdím do Buchlovic, kde je jabloňový sad. 

Focení není levná záležitost. Předpokládám, že 
na záběry venku potřebujete jiné vybavení než 
do ateliéru. Co všechno jste si musel pořídit?
Na focení venku není potřeba zvláštní vybavení. 
Ve většině případů si vystačím pouze s foťákem a 
jedním nebo dvěma objektivy. Na ateliérové foce-
ní k tomu ještě potřebuju barevné pozadí, studiová 
světla se softboxem nebo barevné LED osvětlení, 
když chci vytvořit kreativnější fotku.

Na své výlety beru kromě foťáku také dron, který 
jsem pořídil před dvěma lety, pár hodin před tím, 
než jsme jeli na cestu po Rakousku a Slovinsku. Díky 
tomu, že jsem ho měl s sebou právě i ve Slovinsku, 
tak se mi podařilo vyfotit unikátní snímek Bledské-
ho jezera. 

Létání a focení s dronem má ale své podmínky. Kaž-
dý dron spadá do určité kategorie, buď podle váhy 
nebo využití, a každá kategorie má své specifikace 
a omezení. Např. pro mě platí, že musím létat na 
vizuální dohled a maximálně do výšky 120 m nad 
zemí. Pokud bych chtěl letět do výšky nad 120 m, 
tak už bych musel mít povolení od leteckého úřadu, 
protože se jedná o létání v prostoru, kde již probíhá 
letecký provoz. Od konce loňského roku je také nut-
né, aby každý pilot dronu, který má kameru, prošel 
registrací a testem pilota. Je to taková autoškola pro 
piloty, kdy test obsahuje 40 otázek a minimální po-
čet správných odpovědí je 30.

Máte z focení nějakou zajímavou příhodu?
Za těch necelých 10 let focení mám těch příhod 
spoustu, ale v tuto chvíli mě napadá pouze jedna 

vtipná příhoda z jedné loňské svatby, kde jsem sice 
nefotil, ale natáčel. Při jednom ze záběrů, které jsme 
natáčeli v lese, jsem couval před novomanžely, a jak 
jsem se soustředil na to, abych měl co nejlepší zá-
běr, tak jsem se nedíval na cestu za mnou a skončil 
jsem po kotníky v blátivé kaluži. Pro dobrý záběr 
jsem schopný udělat (skoro) cokoliv.

Jaký je váš fotografický sen v současné době?
V minulém článku jsem prozradil, že bych chtěl fotit 
koncerty skupin Metallica a Rammstein. Jelikož se 
mi tento sen ještě nesplnil, tak jej mám stále, ale dal-
ším fotograficko-cestovatelským snem je návštěva 
Islandu a Faerských ostrovů.

Děkujeme za rozhovor, přejeme splnění snů a 
spoustu mimořádných záběrů.

Cimburk při západu slunce

Jezero Bled SlovinskoCesta lesem Slovinsko

redakce
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 BAVÍME SE
„Váš kluk se strefoval kamenem do mého 
vozu.“
„A strefil se?“
„Naštěstí ne.“
„Tak to nebyl můj kluk, ten by se určitě stre-
fil.“

„Obžalovaný, proč jste ukradl to auto?“
„Musel jsem se rychle dostat do práce, pane 
soudce.“
„A to jste nemohl jet autobusem?“
„Zbláznil jste se? Vždyť já na autobus ne-
mám řidičák!“

Doktorská vizita v blázinci se zastaví u paci-
enta:
„Můžete nám vysvětlit, jak jste přišel na to, 
že jste Mesiáš?“
Pacient pokorně odpoví: „Bůh mi to řekl.“
Z vedlejšího lůžka se ozve: „Pěkně kecá. Nic 
takového jsem mu neřekl.“

Vlivný politik přijde po smrti ke Svatému Pe-
trovi a ten mu říká: „Chlape, my nevíme, co 
s vámi. Lidi jako vy, co byli na Zemi v tako-
vém vysokém postavení a ovlivňovali tolik 
věcí, my posíláme, aby si vybrali - stráví nej-
dřív jeden den v pekle a jeden den v nebi.“
Politik jde tedy do pekla a všechno je tu 
skvělé: golf, spousta jídla a pití, lehké ženy...
Pak jde druhý den do nebe a je to pro něj 
nuda: anděl hraje na loutnu a ostatní se pro-
cházejí v nějakém parku. Chvilku přemítá a 
pak si vybere peklo.
Svatý Petr ho tam ochotně pošle. Politik tam 
vstoupí a najednou vidí opravdové peklo a 
hned dostane sto ran bičem.
Politik zděšeně zírá a ptá se Lucifera: „Co 
to má znamenat, včera tady byla zábava...“ 
Lucifer ho vezme kolem ramen, vede ho ke 
kotlům a říká: „Jó, chlapíku, včera to byla 
kampaň, teď už jsi nás zvolil!“

ZAJÍMAVOSTI 
• Lidské oči jsou až do stáří stejně velké 

jako při narození, ale nos a uši se nepře-
stávají zvětšovat. Ženy mrkají dvakrát 
častěji než muži. 

• Děti se rodí barvoslepé, vnímání barev 
se u nich rozvíjí až postupně. Obvykle se 
schopnost rozpoznat barvy plně rozvine 
až v 6 měsících.

• Rohovka žraloka je neuvěřitelně podob-
ná lidské. Žraločí rohovky byly použity 
při transplataci člověku. 

• Lidský zub je stejně tvrdý jako žraločí. 
Zuby jsou jedinečné, proto jsou také vy-
užívány pro identifikaci osob, neboť ne-
existují dva lidé s identickým chrupem. 

• Člověk má v šedesáti letech jen polovinu 
chuťových buněk. Dříve zemřete na ne-
dostatek spánku než na nedostatek po-
travy. Lidé s tmavší pletí prý mají méně 
vrásek. 

• Děti rostou nejrychleji na přelomu jara a 
léta. Může za to kondice dítěte - v této 
době totiž děti nejméně stůňou!

• Průměrná výška českých chlapců s ukon-
čeným růstem se pohybuje okolo 180 
cm. U dívek se toto číslo snaží atakovat 
170 cm.

• Vlasy rostou v průměru rychlostí okolo 
centimetru za měsíc. Se zvyšujícím se 
věkem se rychlost růstu zpomaluje, do-
konce až na 0,25 cm za měsíc.

• Nehty na rukou rostou asi třikrát až čty-
řikrát rychleji než nehty na nohou. U do-
spělého člověka vyrostou na rukou asi 
o 3 milimetry měsíčně.

ANKETA
Jak s dětmi zvládáte distanční výuku?
Distanční výuka trvá dlouhé měsíce a vzhledem 
k nelepšící se situaci pro většinu žáků asi jen tak 
neskončí. Jenže děti ztrácí motivaci a mnohé 
propadají skepsi. Citelně jim schází kamarádi a 
komunita třídy. Extrémně náročná je tato situa-
ce i pro rodiče a učitele.

Zeptali jsme se našich zaměstnanců, jak to se svými 
dětmi zvládají. 

Vladimíra Paráková, nákupce, stř. 953000
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl 
před sebou jasnou cestu života, po ní vykračoval, 
pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal 
budoucnost.“ 

V březnu tomu byl právě rok, kdy se vzdělávání 
našich dětí přesunulo ze školních lavic do našich 
domovů, kde se prostřednictvím PC vyučují online. 
Tenkrát jsme ještě všichni doufali, že tomu tak bude 
po dobu avizovaných čtrnácti dní. Jaká bude sku-
tečnost, v tu chvíli nikdo nemohl předvídat. 

Několikaměsíční distanční výuka by v tu chvíli byla 
brána jako nepovedený kousek špatného scénáris-
ty, který se bohužel v dalších týdnech a měsících stal 
skutečností.  

Zpočátku to byl pro nás šok. Zaběhnutý řád naší 
domácnosti se zhroutil jak domeček z karet. Děti 
nejprve pojaly volno jako prázdniny, nebyla ještě 
výuka online, pouze plnily zadané domácí úkoly. 
Udržet je v nějakém přijatelném funkčním režimu 
dalo celkem zabrat. Časem, zejména v době, kdy 
se učitelé přes obrazovku notebooků stali pravidel-
nými návštěvníky dětských pokojů, si to, jak se říká, 
„začalo sedat,“ a dnes mohu říct, že i díky dobře od-
vedené práci vyučujících ve škole, kterou naše děti 
navštěvují, zvládají učivo ve všech předmětech bez 
větších zádrhelů.  

Své povídání jsem uvedla citátem Jana Amose Ko-
menského a ukončím úsměvným citátem Eduarda 
Basse: „Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci 
i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“ Přeji nám 
všem - rodičům, učitelům a především dětem, aby-
chom se těch školních přestávek dočkali co nejdříve. 

Pavla Kašíková, technik kvality, stř. 949000
My to zatím máme o něco jednodušší, jelikož je 
Anička stále ještě ve školce. Máme jen školkovou 
distanční výuku, kdy nám paní učitelky dodají mate-
riály do schránky a děti malují, vyplňují a dělají zada-
né úkoly. Zatím je to spíše forma zábavy než výuky a 
většinou není problém alespoň většinu z úkolů spl-
nit. Doufám, že až v září nastoupí Anička do školy, 
nebude se nás už distanční výuka týkat.

Věra Mertlíková, investiční účetní, stř. 932000
Vojta už má skoro 16 a Ondra 23, takže jsou sice 
doma a učí se, ale v zásadě jim stačí, když do toho 
matička moc nemluví a nachystá dobrý oběd.

Radek Štětkář, nákupce, stř. 953000
Je to pro nás pro všechny rozhodně nová zkuše-
nost a velká výzva zároveň. Z pohledu naší rodiny, 
kdy máme doma jen jednoho prvňáčka a jednu 
předškolačku, musím říct, že se nám zatím daří pl-
nit zadané úkoly s chutí a bez zbytečného stresu. 
Výuka on-line, kterou máme 3x za týden, je sice v       
tomto věku občas malá komedie, ale paní učitelka 
je hodně trpělivá a děti mají společně alespoň ten-
to druh kontaktu. Každopádně se už děti těší na své 
spolužáky, učitele a všichni společně na návrat do 
normálu. 

Lenka Rotari, instruktorka, stř. 260000
Distanční výuka - já to s nimi zvládám, oni to spíše 
nezvládají, už je to nebaví.  

Vzhledem k tomu, že tato distanční výuka už trvá 
docela dlouho, naše děti (nejen naše, ale v našem 
okolí) ztratily základní návyky a vůbec chuť vstávat 
- nemají potřebu se po ránu umýt, vyčistit zuby, pře-
vléct se z pyžama.. 

Je velký rozdíl, když plní úkoly do školy, kdy jim 
je zkontroluje učitelka osobně a nebo když dělají 
úkoly a ví, že je budou posílat přes program, který 
používají se školou ke komunikaci. Nemají velkou 
potřebu se moc učit, protože za 1/2 hodiny denně 
českého jazyka a za 1/2 hodiny matematiky toho 
opravdu moc při hodině nestihnou. 

Potom je na rodičích jim zadávat úkoly k procvičo-
vání, vysvětlovat látku, kterou jim učitelka nemá kdy 
a kde vysvětlit -  a tím suplovat učitele. Cvičení, které 
by v pohodě zvládly ve škole, musíme dělat doma 
spolu. Nemluvě o neustálém vaření, protože jsou 
synové stále doma.

Navíc tím, že jsou děti doma, až na občasné pro-
cházky po venku, jsou nervóznější, jednoduše po-
třebují kontakt s dětmi a vrstevníky.

Petr Štyks, instruktor, stř. 110000
Jak to stručně říci? Národ je rozdělen na pomyslné 
tři skupiny. Jedna skupina lidí, kteří mají dítě ješ-
tě v předškolním roce, je na tom relativně dobře. 
Znamená to pro ně jen minimální náklady spojené 
s hlídáním dětí. Většina jich má ještě rodiče, kteří se 
mohou postarat o dítě.

Takže jim zbývá dostatek času i na sebe. Samozřej-
mě to nese i stinné stránky, ale k tomu ještě dojdu. 
Druhá skupina jsou lidé, kteří mají dítě na vyšším 
ročníku. Zde odpadá pro rodiče vysedávání u PC 
společně s dětmi, ale nastává problém s připojením 
nebo i se samotným PC.

Ne každý má doma počítač na každého člena do-
mácnosti. Při složitosti učební látky na odborných či 
středních školách můžeme jen spekulovat o znalos-
tech rodičů tohoto učiva.

A konečně třetí skupina, a to je ta nejobtížnější, jsou 
první a následující ročníky základních škol. Zde je 
z  pohledu rodiče kladena největší zátěž. Musí za-
stoupit vícero prací: jste učitel, kuchař(ka), zajišťuje-
te nákup, jste PC technik apod., jak již bylo zmíněno 
výše. Do toho v zaměstnání stojí vaše práce, pokud 
nemáte to štěstí na práci z domova, což od výrob-
ních linek a obchodů jaksi nejde. Zaměstnavatel 
k tomu může přihlížet také z různého úhlu pohledu.

A z pohledu dítěte? Jsou to roky, kdy dochází k for-
mování osobnosti, učí se základy českého jazyka, 
matematiky, znalost přírody a s tím spojené další 
vlivy. Nemá kolem sebe své vrstevníky a to je ta 
socializace, umění komunikovat, tolerovat a mít za 
něco odpovědnost.   

Děti se doma rozptylují, nesoustředí se a nejsou za-
pojeny do zdravé soutěživosti mezi sebou. Jde jen 
o navýšení zodpovědnosti rodičů, kteří i tak jsou 
zatíženi svou vlastní prací a vedením domácnosti. 
Učitel... no nebudu se k tomu vyjadřovat, má to plně 
zaplacené.

Sedíte s dítětem 4x cca po dvaceti a více minutách 
u PC a následně ještě nad domácími úkoly.

Ing. Dagmar Turečková, technická podpora pro-
deje, stř. 202200
Vzhledem k tomu, že obě moje dvojčátka mají od-
klad školní docházky a jsou ještě ve školce, tak se 
to zvládnout dalo. Ale vše se změnilo s příchodem 
nového člena rodiny Badyho.

Vrátila jsem se v čase o 6 let zpátky a v noci vstávám 
každé 2 hodiny, aby se mohlo štěně vyvenčit. Takže 
teď bych uvítala několikadenní služební cestu co 
nejdále od domova.

Bc. Pavlína Chludová, referent poštovní služby, 
stř. 954000
„Paní učitelko? Zase jste se nám sekla!“ Základní 
heslo Distanční výuky 2.0. Pokud k něčemu naší dru-
hačce opravdu pomohla, bylo to zvýšení počítačové 
gramotnosti. Ostatně stejně jako na druhé straně 
seknuté paní učitelce. Jako jedinou výhodu u  nás 
doma vidíme dodržování nějakého režimu. Zpo-
vzdálí sledujícímu rodiči je pak ale jasné, že měsíc 
distanční výuky vydá maximálně za týden ve škole. 
A proto spíš přistupujeme k domácí výuce.

Co je důležité?
• Nejdůležitější je, aby se děti cítily dobře, pře-

devším nebyly přetěžovány a nebyla tak naru-
šována domácí pohoda. V případě, že budete 
u svého dítěte vnímat, že je unavené či znechu-
cené, je potřeba s ním o tom mluvit. Ptejte se, 
jak se cítí, co ho trápí, s čím potřebuje pomoci. 
Jaký způsob řešení navrhuje.

• Zjišťujte si množství zadaných úkolů, měřte si 
čas, který potřebuje dítě ke splnění. Myslete 
na pravidelné přestávky, které děti potřebují. 
Komunikujte s učiteli, sdělujte jim vysledova-
né chování dětí při distanční výuce, snažte se 
o to, aby učitel byl informován o tom, jak to dítě 
zvládá. Kde má rezervy, čemu rozumí a čemu 
naopak nerozumí.

• Myslete na to, že distanční výuka je pro žáky 
povinná, ale na podmínkách se z opravdu velké 
části musíte podílet vy rodiče především u dětí 
na 1. stupni. A pokud se vy jako rodič na to ne-
cítíte nebo máte obavy z toho, zda jste schopni 
dítěti látku vysvětlit správně nebo učivu ne-
rozumíte, je to v pořádku. Máte totiž spoustu 
dalších starostí jako je práce, vaření, péče o do-
mácnost a v neposlední řadě jste stále a pouze 
jen člověk, který potřebuje také odpočinek.
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Získejte
kód

Vstupte
do programu

Vyplňte 
objednávku

*Získejte k výhodnému volání bonus až 4 000 Kč

Přejděte k nám od jiného operátora (mimo O2) nebo si aktivujte 
nové číslo a bonus na nový telefon nebo tablet může být váš. 

Jak se stát zákazníkem O2 Family?

Vstup do programu lze vyřídit i na lince 841 117 118 nebo v O2 Prodejně.

Využíváte již nabídku O2 Family určenou pro koncern AGROFERT?
O nic se už nemusíte starat. Nastavili jsme vám nový odpovídající tarif. 

› ›

www.o2family.cz  |  linka 841 117 118

Vyplňte 
objednávku

 Prodejně.

 Family určenou pro koncern AGROFERT?
Nastavili jsme vám nový odpovídající tarif. 

Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 24 měsíců. 
Kompletní nabídku tarifů naleznete na www.o2family.cz.

Nové výhodné tarify 
pro vás, zaměstnance koncernu AGROFERT, 

a vaše blízké

Tarif FAMILY Basic FAMILY Start FAMILY 5 GB FAMILY 10 GB FAMILY 30 GB FAMILY NEO

Měsíční paušál  69 Kč 199 Kč 449 Kč 599 Kč 799 Kč od 1 099 Kč

s bonusem k tarifu* - - 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč

Data 200 MB 1,5 GB 5 GB 10 GB 30 GB neomezeně

Minuty do ostatních sítí 20 70 neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně

SMS - - neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně

Volání a SMS do sítě O2 nově neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně

Volání a SMS do ostatních sítí 1 Kč 1 Kč neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně

Oblíbený Oblíbený

na 
www.o2family.cz/prihlaseni

O aktivaci čísla 
vás budeme informovat 

v uvítací SMS

u svého zaměstnavatele 
na personálním oddělení

Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.
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