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ČÍSLO 
MĚSÍCE
5:29:05
je čas v minutách, za který v sobotu dne 
9. 7. 2022 zvládl 21členný tým fatrovských 
zaměstnanců ujet vzdálenost 1 000 m na 
závodech dračích lodí AVX Dragonboat 
Morava Race v rámci Slováckého léta.

DEMONTÁŽ LINEK A TECHNOLOGIÍ 
PPF

ŘÍZENÉ UKONČENÍ VÝROBY
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MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIÍ 
V DOMÁCNOSTI

TIPY NA VHODNÉ ZDROJE TEPLA
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ODBORÁŘI V ITÁLII

TRADIČNÍ DOVOLENÁ U MOŘE
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NOVÁ GRANULAČNÍ LINKA

SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODPADU I FINANČNÍ 
ÚSPORA
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SRPEN 2022

Pololetní výsledky
Polovinu roku máme za sebou a ve finančním 
úseku vrcholí práce na pololetní účetní závěrce. 
Již nyní však máme k dispozici údaje za hospo-
daření firmy v tomto období. Můžeme tedy za-
čít hodnotit, jaké to pololetí bylo a případně se 
zamyslet i nad tím, co nás ještě čeká do konce 
roku.

Musíme konstatovat, že hospodaření v prvních šes-
ti měsících nebylo vůbec jednoduché. Po různých 
omezeních způsobených pandemií Covid19 v uply-
nulých letech jsme sledovali růst cen surovin, který 
se ještě urychlil právě v prvním pololetí tohoto roku. 
Znamenalo to meziroční nárůst nákladů o 515 mil. 
Kč. Do toho se přidala koncem roku energetická kri-
ze, která se ještě umocnila od února 2022 válkou na 
Ukrajině. Energetická krize znamenala raketový růst 
cen elektrické energie, plynu a dalších energetic-
kých komodit, pro Fatru to znamenalo další nárůst 
nákladů o 85 mil. Kč, viz graf níže.

Protože se energie promítají rovněž do vstupů na-
šich dodavatelů, znamenalo to růst i dalších režij-
ních nákladů. Všichni jistě pozorujeme neutěšený 
růst inflace. 

S tím vším a dalšími vlivy jsme se museli v prvním 
pololetí vypořádat. Zejména naši obchodníci mu-
seli přenést růst nákladů na výrobu do cen našich 
výrobků, abychom udrželi ziskovost firmy. Úkol to 
byl nelehký, když uvážíme, že se na trhu střetáváme 
s konkurencí z celého světa. Avšak ne všude na svě-
tě má růst nákladů takovou dynamiku, jako u nás. 
Přesto se to obchodnímu úseku doposud daří. 

Provozní hospodářské výsledky pozitivně ovlivnil 
v  červnu rovněž prodej technologií z ukončené 
výroby PPF. Jistě jste zaznamenali nebývalý ruch 
v  okolí budovy 22, kde probíhaly demontážní prá-
ce na technologiích a jejich nakládání na přistavené 

kamiony. Celá demontáž a odvoz všech linek měla 
nakonec pouze jednotýdenní zpoždění, což v kon-
textu celého projektu lze považovat za úspěch. 

Konečné výsledky pololetí ještě ovlivnil finanční vý-
sledek hospodaření. V něm zejména pak růst úroko-
vých nákladů vlivem růstu úrokových sazeb České 
národní banky. Ta se takto snaží bojovat s vysokou 
inflací.

Hospodářský výsledek 139 mil. Kč za první pololetí 
se v kontextu všech uvedených vlivů jeví jako velmi 
dobrý. I proto mohlo vedení společnosti přistou-
pit k výplatě vyšší zálohy na hospodářské výsledky 
podle podnikové kolektivní smlouvy, a to již v červ-
nové výplatě.

Druhé pololetí roku již nebývá tak úspěšné jako to 
první. Na vině je větší kumulace odstávek výroby a 
další neočekávané vlivy. Letos budeme s napětím 
vyhlížet vývoj na energetickém trhu, zejména v zim-
ním období. Pevně věřím, že nedoje k dlouhodo-
bým výpadkům dodávek plynu a situace na trhu se 
nakonec uklidní. 

Přeji nejen Fatře, ale i vám všem, ať tuto nelehkou 
dobu, která nás čeká, přečkáme s co nejmenšími 
ztrátami a poklesy životní úrovně. Těm z vás, které  
ještě čeká dovolená, přeji, ať se vám vydaří podle 
vašich představ a načerpáte zejména potřebné síly 
do další práce. 

Mnoho zdaru všem.
Ing. Luděk Kramoliš

finanční ředitel

Ukončení činnosti dceřiné společnosti 
OOO Fatra
Společnost OOO Fatra vstoupila dne 1. červen-
ce 2022 do likvidace, a to na základě rozhodnutí 
valné hromady společnosti, která se konala na 
konci června 2022. Jedná se o naši dceřinou fir-
mu, která podniká v Moskvě a jejímž prostřed-
nictvím jsme realizovali prodeje v rámci Ruské 
Federace. 

Ale jak to vlastně celé začalo?
Společnost byla založena v listopadu 2009. Čítala 
jednoho zaměstnance a zároveň manažera, pana 
Andreje Daněčka. Smyslem a posláním společnosti 
bylo poskytování obchodně-technického servisu. 
Již před založením dceřiné firmy byl ruský trh důle-
žitým odbytištěm našich výrobků, především v rám-
ci sortimentu izolačních fólií a podlahových krytin. 

Existence ruské pobočky navíc umožňovala dodá-
vat výrobky distributorům v místní měně. Postup-
ně docházelo k rozšiřování činností. Společnost si 
pronajala sklad, který byl dále postupně rozšiřován, 
což umožnilo vyšší flexibilitu dodávek. Stejně tak se 
kontinuálně navyšoval počet zaměstnanců, až na fi-
nálních 8 lidí - skladníci, účetní, back-office a aktivní 
obchodně-techničtí pracovníci v terénu. I samotný 
obchodní model prošel významným vývojem. 

Z  původního zaměření na úzkou skupinu distribu-
torů se přecházelo na mnohem větší diverzifikaci 

zákaznické i produktové základny s cílem jednak 
snížení závislosti na omezeném počtu obchodních 
partnerů a především akceleraci prodeje a zvýšení 
tržního podílu v rámci ruského trhu. Vytyčené ob-
chodní cíle se dařilo naplňovat, ruská pobočka fun-
govala jako prodloužená ruka obchodního úseku a 
objem obchodu s Ruskem narůstal. 

Ovšem nezřídka docházelo i k problémům, pře-
devším pak v podobě skokovým změn měnového 
kurzu ruského rublu vůči euru, což mělo za následek 
snížení ziskovosti.

Události posledních měsíců naprosto zásadně ovliv-
nily chod a další směřování naší pobočky v Rusku. 
Pouze pár dnů po ruské agresi na Ukrajině došlo 
k pozastavení veškerých obchodních aktivit dceřiné 
společnosti. 

Situace byla naprosto nepredikovatelná a naděje, že 
celý konflikt bude ukončen a urovnán v řádu týdnů, 
postupně uhasínala. V květnu letošního roku jsme 
dospěli k jednoznačnému rozhodnutí o úplném 
ukončení činnosti společnosti OOO Fatra. V součas-
né době je pracovní tým v Rusku již významně zre-
dukován, dochází k doprodeji skladových zásob a k 
naplňování kroků vedoucích k likvidaci společnosti. 

Závěrem je potřeba zdůraznit, že naše ruská poboč-
ka za dobu své existence naplnila své poslání, a také 
to, že pro naši společnost je naprosto samozřejmé 
férové vypořádání s našimi ruskými zaměstnanci, 
kterým i touto formou symbolicky děkuji za jejich 
přínos a práci.

Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel

AKTUALITY 
Losování schválených zlepšovacích 
návrhů - 1. pololetí 2022

První pololetí roku 2022 máme za sebou a 
s ním i další losování zlepšovacích návrhů. 

Celkem bylo podáno 50 zlepšovacích návrhů:
• 14 zlepšovacích návrhů bylo zamítnuto,
• 15 zlepšovacích návrhů nebylo zatím 

uzavřeno,
• 21 zlepšovacích návrhů bylo schváleno 

a odměněno.

Schválené zlepšovací návrhy dále postoupily 
do losování, které se uskutečnilo na poradě 
vedení dne 27. 6. 2022. 

Štěstí se usmálo na podavatele pana Marka 
Odvršu za návrh „Zrcátko do lakovací komory 
LL Olbrich“. Pan Odvrša obdržel poukaz v hod-
notě 15 000 Kč, který slouží k proplacení rekre-
ačního pobytu v této hodnotě dle vlastního 
výběru, případně si zlepšovatel může odměnu 
uložit na zaměstnaneckou kartu Benefit Plus. 

Děkujeme všem zlepšovatelům za projevenou 
iniciativu v prvním pololetí roku 2022 a panu 
Odvršovi přejeme, nechť si čerpání poukazu 
náležitě užije dle svých představ. 

Ing. Vanda Hulínová
průmyslové inženýrství

Český dům v Moskvě, sídlo společnosti OOO Fatra
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Výměna válců čtyřválce linky KW
Zatím nejrozsáhlejší opravou letošního roku 
byla výměna válců 3 a 4 na lince KW, kterou 
jsme se rozhodli provést po 2 letech jejich prak-
ticky nepřetržitého provozu.

Po tak dlouhé době bylo již opotřebení válců silně 
znatelné a způsobovalo velké problémy při výrobě. 
Náročné opravy je vždy třeba plánovat s velkým 
předstihem. Náhradní válce, které máme uloženy 
na skladě, je nejdříve potřeba nechat repasovat, a 
i výroba se musí připravit na odstávku důležitého 
zařízení.

Ani v případě této výměny tomu nebylo jinak. Válce 
jsme zaslali na opravu již v září 2021 a předpokládali 
jejich návrat v průběhu března. Vzhledem ke stáří, 
nepřetržitému provozu a nespočtu provedených 
repasí mají již válce nejlepší léta za sebou. Na jejich 
povrchu byly patrné praskliny - naštěstí pouze v kra-
jích, bylo je také třeba kompletně přetěsnit. Díky 
těmto faktům se nám vrátily až začátkem června a 
již nyní víme, že budeme muset v brzké době koupit 
válce nové. 

Celá oprava představuje částečné rozebrání čtyřvál-
ce, aby se daly staré válce vyjmout a nahradit nový-
mi, což zahrnuje nespočet úkonů od vyklizení pří-

stupových komunikací, demontáž dezénovacího a 
gumového válce, topných hlav, mazání, rozsévacích 
dopravníků a mnoho dalšího. Poté linku složit, elek-
tricky zapojit, odzkoušet a 3 dny válce pozvolna na-
hřívat, abychom měli jistotu, že vše funguje, jak má. 

Během výměny válců jsme nezaháleli a provedli růz-
né opravy na dalších částech linky. Konkrétně naši 
péči vyžadoval hnětič Carter, u nějž jsme opravili 
hydraulický válec, vyměnili stelitové kruhy a několik 
dalších částí.

Po dobu trvání opravy se nezastavila ani obsluha 
linky - demontované dílce a linku samotnou bylo 
nutno důkladně očistit.

Výměna válců je velmi náročná oprava, která vyža-
duje souhru všech oddělení údržby včetně koope-
race s externími dodavateli, zejména při obrábění 
kluzných ložisek. Protože spolupráce byla perfektní, 
linku jsme předávali za 10 kalendářních dnů od za-
hájení opravy, což je rekordní čas. Toho jsme dosáhli 
pouze díky dokonalé souhře a obětavosti kolegů, 
kteří celou akci uspíšili prací o víkendech a za přispě-
ní četných přesčasů. U zkrácení doby opravy sehrál 
svou roli i zlepšovací návrh, který nám výrazně po-
mohl zjednodušit zdlouhavé a složité nastavování 
vůlí v kluzných ložiscích. Závěrem bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se na této náročné opravě podíleli.

Ing. Vojtěch Křeček 
vedoucí oddělení přípravy oprav

Chladička granulátu linky Bausano
V budově 34 se nacházejí dvoušnekové gra-
nulační extrudery Bausano a Bausano Kombi. 
Granulát, který linky vyrábí, je určen jednak 
pro naši interní výrobu, jednak pro externí zá-
kazníky.

Na výstupu z linky má granulát teplotu kolem 
150  °C, je tedy třeba ho dostatečně zchladit, aby 
nedocházelo k jeho vzájemnému slepování. Linka 
Bausano používala doposud pro chlazení granulátu 
již značně zastaralou vzduchovou chladičku, která 
svými parametry hlavně v horkých letních měsících 
nevyhovovala. Bylo tedy rozhodnuto o nákupu chla-
dičky nové. Rozhodli jsme se pro stejnou, jen mírně 
modernizovanou verzi, kterou již používáme u sou-
sední granulační linky Bausano Kombi. 

Dodavatelem je firma Bausano z Itálie, u které jsme 
si zařízení objednali. Pro zajištění činnosti nové 
chladičky ale bylo také potřeba zakoupit nový chil-
ler (chladicí zařízení), který je pro správnou činnost 
chladičky nezbytný. Chladička granulátu je vodou 
chlazené zařízení požadující vodu o teplotě 15 °C, 
čehož se docílí právě pomocí chilleru, který se ochla-
zuje naší věžovou vodou 25 °C.

Samotnou instalaci chladičky granulátu a ostatních 
zařízení provedla firma Centroprojekt Group a.s. na 
konci června letošního roku. Dokončení instalace a 
zkušební provoz proběhl za přítomnosti italského 
technika firmy Bausano.

Celou tuto akci nepředstavovala jenom chladička 
granulátu, ale také instalace chilleru, úpravy stávají-
cí vzduchotechniky, úpravy a vybudování nové části 
pneudopravy granulátu, potrubní práce chladicí 
vody, ale také elektroinstalační práce, vybudování 
nového přívodu elektro, instalaci nového rozvadě-
če a přípojky, úpravy stávajícího osvětlení a spoustu 
dalších úkonů, které oko nezasvěceného diváka nej-
spíš vůbec nezaznamená.

Realizace této investiční akce byla velmi náročná 
a já děkuji kolegům ze všech oddělení, která se na 
ní podílela, za pomoc a spolupráci při jejím plnění. 
Zejména děkuji oddělení elektro, které je kdykoliv 
ochotno pomoci při nenadálém problému. 

Zvláštní poděkování patří kolegovi Karlu Netíkovi, 
který se touto investiční akcí zabývá od jejího za-
čátku a nejednou jí obětoval svůj čas i schopnosti 
nad rámec svých pracovních povinností. A že těch 
problémů bylo více než dost.

Lubomír Kamenčák
technik-realizace investic

Zajímavý výrobek BO PET -  IAF 
V segmentu BO PET již nějaký ten pátek vyrábí-
me fólii s označením „IAF“.

Jedná se o speciální fólii s poměrně specifickými 
vlastnostmi určenou pro výrobu speciálních kapslí 
pro těžbu, stavebnictví a průmyslové použití. 

Kapsle, které svým tvarem připomínají salám, se po-
užívají při kotvení šroubů v hornině a při podpoře 
stropů v dolech a tunelech. Mohou být aplikovány 
s hydraulickými a pneumatickými svorníky při nut-
nosti rychlého zajištění horniny, zeminy či skály.
Přesněji - fólie se používá k výrobě tzv. kotvicího 
systému z polyesterové pryskyřice (viz obrázek).

Tyto „salámy“ jsou tvořeny dvěma tubami z BO PET 
fólie, které jsou uvnitř odděleny. Jedna obsahuje 
pryskyřici a druhá katalyzátor. Při zasouvání šroubu 
se naruší stěny PET obalu a dojde ke smísení prysky-
řice s katalyzátorem. 

Směs pryskyřice uvnitř je tixotropní a rychle tuhne. 
To způsobí zatuhnutí kotvy či jiného objektu v hor-
nině v cca 20-30 vteřinách. Díky tomu může stavba 
rychle pokračovat.

Výrobou těchto fólií se řadíme ke světové špičce. 
Dodáváme je hlavně do USA, Austrálie, Polska, Indie, 
Kanady… a máme zde skvělou odezvu na kvalitu 
výrobku. Objemy prodeje IAF fólií sice mají rostoucí 
tendenci, nicméně i zde je vysoká konkurence, se 
kterou je potřeba v budoucnu počítat. 

Naším cílem je i nadále držet a postupně navyšovat 
výrobu takových produktů, kde můžeme zhodnotit 
know-how, šikovnost a znalosti našich zaměstnan-
ců.

Lubomír Blaha
vedoucí prodeje BO PET

AKTUALITY 
Chemie objektivem
Společnost Fatra Napajedla podpořila věc-
nými cenami vítěze 11. ročníku fotografické 
soutěže s chemickým zaměřením „Chemie 
objektivem“, kterou organizovala Střední 
odborná škola a Gymnázium Staré Město. 

Celkem se do soutěže zapojilo 73 žáků z de-
vatenácti základních a devíti středních škol 
Zlínského kraje. Dne 16. června 2022 se pak 
uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy 30 
nejlepších fotografií. 

Vernisáže se zúčastnili autoři vystavených 
snímků s rodiči a akci podpořila svou účastí 
paní Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje 
pro oblast kultury a školství, pan Stanislav 
Minařík, vedoucí odboru školství mládeže 
a sportu Zlínského kraje a pan David Čuda, 
personální ředitel Fatra, a. s. 

Vítězům a autorům vystavených snímků 
gratulujeme k úspěchu. Pokud máte zájem, 
fotografie jsou trvale vystaveny v 5. patře 
15. budovy Krajského úřadu ve Zlíně (Baťův 
institut).

Fatra podporuje akce města
Poslední červnovou sobotu se v Napajedlích 
uskutečnil již 7. ročník Festivalu malých pivo-
varů. Celá akce probíhala na nádvoří Nového 
Kláštera a návštěvníci mohli ochutnat z cel-
kem 9 různých druhů piv a pivních speciálů jak 
z místních, tak i vzdálenějších pivovarů. 

Zatímco starší návštěvníci mohli v prosluně-
ném odpoledni ochutnávat jednotlivé vzorky, 
či si užívat některou z vystupujících kapel, pro 
mladší děti jsme si na našem stánku přichystali 
zábavné soutěže a kreativní činnosti. Vyzkoušet 
si mohly házení nafukovacími kruhy, skládání 
origami nebo malování na balóny. Pro ty nej-
menší byla k dispozici naše ikonická nafukova-
cí zvířátka. Originální fotografie do rodinného 
alba potom zajistila veselá fotostěna. 

S Klubem kultury jsme v průběhu měsíce červ-
na spolupracovali i na jiných akcích, jako byla 
např. Muzejní noc nebo Hurá na prázdniny, 
pro něž jsme jim poskytli drobné upomínkové 
předměty a nafukovací hračky. Jsme rádi, že 
se můžeme dlouhodobě podílet na kulturním 
dění města.



strana 3UDÁLOSTI

Demontáž linek a technologií výroby PPF

Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, tr-
valé ukončení výroby má mnoho společného 
s  derniérou v divadle. Podobně jak na jevišti 
tou poslední oponou dění na scéně nezačíná 
ani zcela nekončí, tak ani poslední vyrobený 
metr fólie nebyl začátkem či koncem řízené-
ho ukončení výroby segmentu PPF. Finálnímu 
představení totiž běžně předchází nastudování 
hry, premiéra s řadou repríz a vše končí nástu-
pem kulisáků, kteří celý prostor vyklidí a při-
praví pro další představení. A stejně tak tomu 
bylo i v našem případě.

Všechno to začalo vlastně hned po rozhodnutí 
o  zrušení segmentu PPF, na podzim roku 2021, a 
fyzické ukončení výroby bylo jen jednou částí celé 
akce. 

Tou druhou byl prodej výrobních linek. Tato jed-
nání od počátku vedl obchodní ředitel Ing. Dušan 
Uher ve spolupráci hlavně s finančním ředitelem 
Ing. Luďkem Kramolišem. Na přípravě se podílela 
celá řada osob od členů managementu a vedoucích 
různých úseků, až po pracovníky výroby a jiných od-
dělení.

Marketing například připravoval prezentační video 
z provozu, technologové spolu s pracovníky úseku 
hlavního mechanika, výroby a prodeje dávali do-
hromady veškeré potřebné podklady a specifikace. 
Potřebná byla také součinnost kolegů ze správy ma-
jetku, controllingu a účetnictví.

Pak nastalo období prohlídek místa činu potenci-
onálními kupci, kterým bylo potřeba zodpovědět 
nejeden záludný dotaz. Pečlivá příprava a plné za-
pojení všech zúčastněných do tohoto nelehkého 
úkolu přinesly ovoce. Tím bylo na konci února 2022 
podepsání smlouvy na prodej všech výrobních li-
nek PPF do Turecka.

Následovalo shromažďování veškerých podkladů a 
dokumentací k linkám, které měly být předány kup-
ci. Současně s tím jsme se museli vypořádat s ne-
konečnou řadou specifických dotazů a požadavků, 
které přicházely z turecké strany. Řešili jsme rovněž 
veškeré účetní záležitosti a přípravu na celní proce-
dury pro bezproblémový vývoz linek.

V té době už také pracovníci oddělení nákupu a 
hlavního mechanika intenzivně pracovali na přípra-
vě, balení a převozech všech prodaných náhradních 
dílů a dalšího vybavení.

V polovině května 2022, po vyrobení poslední role 
paropropustné fólie, nás čekaly dva týdny intenziv-
ního vyklízení všech pracovišť a dílen v budovách 
22-22b a 21b. Bylo potřeba zajistit, aby na konci to-
hoto měsíce zůstalo na dílnách jen to, co bylo před-
mětem prodeje. Kdo se, byť jen jednou, stěhoval, 
pochopí, že nešlo o jednoduchý úkol, zvlášť když 
většinu práce prováděla skupina maximálně šesti 
osob. 

Třídění a příprava všeho použitelného majetku a vy-
bavení se nám vyplatila. V posledních dnech května 
jsme uspořádali akci, pracovně zvanou „garážový 
výprodej“, na které jsme kolegům z dalších oddělení 
Fatry všechno toto nabídli. Nutno říct, že moc věcí 
k uskladnění nebo likvidaci nám poté nezbylo. 

Poslední týdny před zahájením samotné demontá-
že výrobních linek byly vyplněny také stavebními 
pracemi, které zajišťovalo oddělení investic. V budo-
vě 22-22b jsme museli předem připravit cestu ven 
velkým částem strojů. Znamenalo to zvětšit nebo 
udělat zcela nové otvory ve stěnách a zbourat úpl-
ně vnitřní přístavek před venkovními montážními 
vraty. Došlo také na převody přemístěného majet-
ku, vyřazování zařízení a měřidel ze všech možných 
evidencí, archivaci či rušení veškeré příslušné říze-
né dokumentace a řadu další papírové práce, která 
souvisí s ukončením činnosti výrobních oddělení.

Den D, od slova demontáž, nastal 6. 6. 2022, kdy 
byla kupujícímu a jím najaté firmě předána stavba. 
Plán prací na rozebrání a odvoz všech jedenácti 
výrobních celků byl rozvržen na šest kalendářních 
týdnů, přičemž pracovní dny končily v šest večer a 
zahrnovaly také soboty. 

Za naší spolupráce zde po celou dobu pracovali 
jako dohled čtyři pracovníci tureckého odběratele 
a zhruba sedmnáctičlenný kolektiv české pobočky 
mezinárodní dodavatelské firmy, který zajišťoval sa-
motnou demontáž a nakládku.

Pracovníci, rozdělení do tří týmu, se hned první den 
po povinném školení pustili do přípravných prací 
na stejném počtu linek současně. Šlo o stroje, kte-
ré stály nejblíže předem určené manipulační cestě 
a montážním vratům ven z budovy 22. Logicky tak 
byly první na řadě pro expedice, které byly pláno-
vány vždy po celých, předem stanovených, jednotli-
vých technologických celcích.

První týden akce byl ve znamení nejdříve značení 
a pak i rozebírání vybraných linek. Na začátek toho 
druhého byly naplánovány úvodní expedice, a to 
laminační linky. Bohužel, i přes naše včasné a opa-
kované upozorňování poslal turecký dopravce prv-
ní tři kamiony bez patřičného povolení pro převoz 
nákladu po České republice. Jejich řidiči tak museli 
téměř týden kempovat před vozovou bránou Fatry, 
než se jejich situace vyřešila. Námi narychlo sehna-
ný náhradní místní dopravce byl schopen pokrýt 
pouze část požadavků.

Jak se záhy ukázalo, tato záležitost měla značný do-
pad na všechny původní plány. Zatímco demontáže 
linek probíhaly, jak měly, odvoz jednotlivých připra-
vených dílů začal povážlivě váznout. Pro všechny 
zúčastněné to znamenalo přizpůsobit se novému 
stavu a mnohdy i značně improvizovat. Byli jsme 
nuceni přejít z dlouhodobého plánování na opera-
tivní denní a vypořádat se s častými změnami ter-
mínů expedic nebo počtu na daný den avizovaných 
kamionů.

Nakládky zboží byly významnou součástí demon-
táže linek. Jeřábníci a všichni ostatní pracovníci, 
kteří kamiony nakládali, museli pečlivě plánovat 

rozložení nákladu a často pracovat až s hodinář-
skou přesností a opatrností. Při celodenních kom-
pletacích zásilek jsme se navíc potýkali namátkou 
s omezeným prostorem pro manipulaci hlavně při 
používání velkých autojeřábů, se značným tlakem 
zvládnout vše v omezeném časovém okně, s jazy-
kovou bariérou nebo s úmorným a extrémním hor-
kem. Několikrát nám práci přerušil déšť, technické 
potíže nebo prostě jen pokročilá denní hodina.

Mezitím se uvnitř budov další a další výrobní linky 
postupně měnily v hromady komponent. Občas 
bylo potřeba hodně představivosti a vzpomínání, 
než je člověk s jistotou dokázal identifikovat a při 
sepisování dodacího listu u nakládky správně spá-
rovat s celkovou položkou na seznamu. Nelítostné-
mu rozebírání neuniklo nic. 

A jak vlastně celá taková demontáž linky probíhá? 
Zpočátku to vypadá, že nic neděje. Zdání je to ale 
klamné, protože se kolem ní a ve všech jejích zákou-
tích jako nenápadné a tiché myšky pohybují osoby, 
které mají za úkol provést přesné kódované ozna-
čení jednotlivých dílů a celků a vše zaznamenat do 

Linka Comexi 1 na počátku demontáže

Linka SML1 na počátku demontáže

Nový otvor ve stěně mezi dílnami

Linky v průběhu demontáže

Linky Comexi 1 a Kampf v průběhu demontáže

Nakládky kamionů

Komplikace při nakládce

Pokračování na straně 4 
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příslušné evidence. K tomu jim slouží listy a etikety 
v barvě, která byla lince předem přidělena. Tím se 
zamezí záměně komponent mezi různými techno-
logiemi.

Po pár dnech je možné zaznamenat první větší změ-
ny stavu - zpod krytů, kanálů a žlabů se za světlem 
začne plazit kabeláž. A tady začíná práce mravenčí, 
protože je nutné kabel po kabelu řádně odpojit a 
pečlivě popsat, aby bylo zcela jasné, kam patří. Vo-
diče je pak potřeba opatrně z jednotlivých menších 
celků vytáhnout, smotat a připevnit k příslušné části 
stroje.

To už se ale linka dostává také pod nadvládu pre-
dátorů, kteří nemilosrdně odstraňují všechno její 
oplechování a oplocení, odpojují různá potrubí a 
přípojky, motory a další menší díly nebo celky. Opět 
i tady, a ve všech dalších fázích, je nutné vše řádně 

značit, bezpečně balit nebo ukládat, aby rozebrané 
stroje bez úhony přestály transport a po něm je bylo 
možné na novém místě opět složit a zprovoznit.

Zmenšující se linka a vršící se materiál kolem ní jsou 
jasným signálem pro jeřáby a ještěrky, že nastal 
jejich čas. V momentě, kdy se na její kostru vrhne 
velká manipulační technika, má dny na původním 
místě definitivně sečteny. Pak už doslova mizí před 
očima.

Co zbude, jsou jen koncovky přípojek energií a mé-
dií, zbytky základových desek, větší či menší díry 
v podlaze a obrysy původních strojů, které zde za-
nechal čas.

Za celou dobu prací takto pracovníci firmy kontrak-
tora vytahali, označili a smotali pro přepravu desít-

ky kilometrů kabelů, rozdělili a zabalili vyšší stovky 
metrů hadic a potrubí, a rozebrali a přemístili téměř 
sedm set tun „železa“ a jiných materiálů. 

Nakonec veškeré práce na demontáži výrobních 
linek a technologií trvaly plánovaných plných šest 
týdnů. Nicméně, na expedice všech připravených 
dílů jsme museli přidal dalších pět pracovních dnů. 
Celkem jsme do Turecka poslali 59 plně naložených 
kamionů. 

Po segmentu paropropustných fólií a laminátu ve 
Fatře dnes už zůstaly jen záznamy, fotografie a vzpo-
mínky. Budovy, ve kterých byla jeho výroba, teď zejí 
prázdnotou. Ale to je zcela jistě jen stav dočasný. 
I tady totiž platí pravidla věčného koloběhu života.

Předchozí článek o historii výroby PPF ve Fatře 
jsem končila poděkováním, a ne jinak tomu bude 
i v  tomto případě. Tentokrát bude mé díky patřit 
všem kolegům a spolupracovníkům, kteří pracovali 
na celém ukončení provozu nebo se do něho, byť 
jen na čas, zapojili. Všichni odvedli kus dobré práce. 

Náleží také jednotlivým ředitelům společnosti Fatra, a.s., 
vedoucím řady úseků a ostraze vozové brány, kteří 
nám v průběhu období demontáže bez váhání po-
dávali pomocnou ruku při řešení různých nečeka-
ných situací a komplikací. 

V neposlední řadě děkuji za výbornou spolupráci 
jmenovitě dvěma osobám - celní referentce Jitce 
Sklenaříkové a vedoucímu oddělení technické pří-
pravy oprav Ing. Vojtěchovi Křečkovi, kteří se vý-
znamnou měrou podíleli na úspěšném zvládnutí 
celého, téměř dvouměsíčního, demontážního a ex-
pedičního maratonu.

Jarmila Mlýnková
vedoucí oddělení výroby PPF

Kabeláž Linka SML1 v poslední den demontáže

Některé dílny pro odvozu linek
 

Odvoz linek
 

Pozůstatky po linkách

Udržitelnost ve Fatře - setkání s vedoucími středisek
Již se stalo tradicí, že v našich podnikových no-
vinách máme vždy alespoň jeden příspěvek, 
který se týká udržitelnosti. Osobně si myslím, 
že je to velmi dobře. Kdybych měl použít nějaký 
příměr, tak mě napadá porovnat udržitelnost 
s květinou. Pokud se přestaneme o květinu sta-
rat, nebudeme ji pravidelně zalévat a sem tam 
ji nepřihnojíme, tak nám v nejbližší době prav-
děpodobně uschne. A pokud nechceme, aby 
udržitelnost zůstala pouze pojmem, je nutné ji 
neustále opečovávat a vyvíjet aktivity k jejímu 
naplňování.

Z těchto důvodů se uskutečnily hned dvě schůzky 
týmu udržitelnosti pod vedením generálního ředi-
tele s členy středního managmentu, a to jak v Chro-
pyni, tak i v Napajedlích. Náplň těchto schůzek byla 
velmi podobná schůzce, která proběhla minulý rok 
s vybranými ambasadory udržitelnosti. Cílem bylo 
představení udržitelnosti jako takové, vysvětlení její 
důležitosti a představení hlavních aktivit týmu udr-
žitelnosti.

Každou schůzku ukončila plodná diskuze, která byla 
silně ovlivněna aktuálně rezonujícím tématem, kte-

rým jsou energie a s ním spojené úspory. I z těchto 
důvodů byl tým udržitelnosti rozšířen o nové posily, 
kterými jsou technická ředitelka, personální ředitel 
a ředitel energetiky. Právě pan Macháň v průběhu 
prezentace shrnul průřezově některé významné 

investice, které přispěly k úsporám energií anebo 
k větší míře energetické soběstačnosti.

Od vzniku samotného týmu udržitelnosti uplynu-
la již nějaká doba a s ní je úzce spojená i možnost 

vyjádřit svůj názor či vznést námět, který by přispěl 
k lepšímu prostředí kolem nás. K těmto účelům slou-
ží emailová adresa udrzitelnost@fatra.cz. V průběhu 
času jsou jednotlivé náměty projednávány a mimo 
samotné realizace těch nejlepších nápadů je připra-
vena finanční či materiálová odměna pro navrhova-
tele. Mezi uskutečněné náměty na základě vašich 
podnětů lze například uvést zařazení udržitelných 
předmětů do portfolia reklamních předmětů, který-
mi jsou třeba znovupoužitelné lahve na vodu. 

V oblasti úspor energií je v rámci plánované re-
konstrukce toalet v budově chropyňského závodu 
zvažována instalace bezvodých pisoárů a toalet 
s menšími nádržkami na vodu. Mezi drobnější změ-
ny určitě patří snížení gramáže papíru u našich pod-
nikových novin, kdy noviny neutrpěly újmu v kvalitě 
a současně jsou šetrnější k přírodě. Zde je vidět, že 
každý i  drobný námět se počítá. I proto bych rád 
připomněl, že budeme velmi rádi za vaše náměty či 
připomínky týkající se udržitelnosti. 

Ing. Martin Janovec  
člen týmu udržitelnosti
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Možnosti úspor energií v domácnosti II
Zanedlouho opět začne topná sezóna a při 
dnešních cenách energií se mnozí zahřejí už 
jen při pomyšlení na výši zálohových plateb a 
konečného vyúčtování za topení. Investice do 
nového topení také není levná záležitost a ne-
správná volba zdroje tepla k topnému systému 
může přinést velké starosti. Tímto článkem se 
pokusím vás zorientovat v jednotlivých systé-
mech.

Pro výběr vhodného zdroje tepla a jeho parametrů 
je nutné znát základní informace, jako jsou výkon 
stávajícího zdroje tepla, požadovaná výstupní tep-
lota pro radiátory, tlak, množství vody v topném 
systému, technický stav stávajících rozvodů tepla a 
radiátorů, regulace. 

Teď se na to podíváme trochu podrobněji.
Parametr výkonu stávajícího kotle nám napoví, jaký 
výkon zvolit u nového zdroje tepla. Zde je však nut-
no zohlednit, zda je stávající zdroj tepla v nejchlad-
nějších dnech roku výkonově dostačující a vytopí 
jednotlivé místnosti domu na požadovanou teplo-
tu. Může se stát, že některé místnosti nedosáhnou 
požadované teploty i když je na výstupu stávajícího 
zdroje tepla třeba 85 °C, to je však dáno špatnými 
rozvody tepla, poddimenzovaným radiátorem 
v  dané místnosti, nedostatečnou tepelnou izolací 
obvodového zdiva, podlahy či stopu, nebo kombi-
nací těchto faktorů. 

Maximální výstupní teplota zdroje tepla, která je 
potřebná k vytopení jednotlivých místností, je ob-
zvláště důležitá k výběru vhodného zdroje tepla - 
obzvláště u tepelného čerpadla (TČ), protože každý 
typ TČ je limitován jinou maximální výstupní teplo-
tou a účinností při této teplotě. Obecně platí, že čím 
vyšší výstupní teplotou z TČ budete topit, tím bude 
jeho účinnost nižší a spotřebujete více el. energie 
k jeho provozu. Některé TČ jsou z výroby konstruo-
vané na maximální výstupní teplotu do 45 °C a jiné 
zvládnou s přehledem i 65 °C. V případě, že poža-
dujete ještě vyšší teplotu, je asi vhodné volit jako 
nový zdroj tepla plynový, elektrický, či kotel na tuhá 
paliva/biomasu. 

Tady je však nutno zdůraznit, že v případě požadav-
ku teploty topného média nad 65 °C je stav obálky 
zateplení domu či topný systém naprosto nevyho-
vující a je nutné provést komplexní řešení. Ke sníže-
ní teploty topné vody je zásadní mít dobře zateple-
né stěny domu, nová okna s trojsklem, zateplenou 
podlahu přízemí a strop místností pod střechou, 
radiátory navržené na teplotní spád 45/35 °C, nebo 
podlahové topení 120 W/m2 při teplotě topné vody 
35 °C. Pro dobře postavený nový dům nebo zrekon-
struovaný starý dům je plně dostačující maximální 
teplota topného média do radiátorů 45 °C a do pod-
lahy 35 °C. 

Ve starších domech je běžně osazena na topný sys-
tém expanzní nádoba v nejvyšším místě domu, do 
které se dolévá voda po zvednutí víka. Tento systém 
je však pro nové zdroje tepla, hlavně plynové kon-
denzační kotle, nevyhovující a je nutné teplovodní 
systém uzavřít a roztažnost média kompenzovat 
expanzomatem.

Množství vody v topném systému (rozvod tepla 
a radiátorů) je také velmi důležitý parametr. Malé 
množství vody má výhodu rychlé reakce předání 
výkonu ze zdroje tepla do vytápěných místností. 
Nevýhodou malého množství vody bez samostatné 
akumulační nádoby bývá v případě zdroje tepla z el. 

energie výpadek dodávky tepla v době platnosti vy-
sokého tarifu, kdy máme povinnost blokovat chod 
topení celkem 4 hodiny každý den.  

Velké množství vody v topném systému a radiáto-
rech má za následek akumulace tepla a v případě 
platnosti vysokého tarifu je teplota v místnostech 
lépe stabilizovaná, ale obrovskou nevýhodou je 
pomalý náběh topení, dlouhá reakční doba na re-
gulační termostat v místnostech a zpravila vyšší 
spotřeba energie. 

Pro optimalizaci provozu topení je vhodné mít tep-
lovodní systém i radiátory s malým obsahem vody 
a k pokrytí výpadků tepla napojenou akumulační 
nádrž. Takto navržené topení bude mít rychlý ná-
běh, požadovaná teplota v místnostech bude kon-
stantní, protože v době vysokého tarifu teplo dodá 
akumulační nádrž.

Technický stav stávajících rozvodů a radiátorů je 
také velmi důležitý. V případě napojení nového 
zdroje tepla na stávající systém topení má své úska-
lí. V případě, že výkon stávajících radiátorů je do-
stačující a můžeme mít teplotu média do 45 °C, je 
vhodné ještě posoudit, zda se dají k radiátoru osa-
dit termohlavice, zda topný systém přes svoje stáří 
vydrží tlak, který požaduje nový zdroj tepla (obvyk-
le 1 ba = 100 kpa) a zda se dá celý systém kvalitně 
vyčistit a vypláchnout od veškerých usazenin za 
dlouhá léta provozu. Nové zdroje tepla, ať už jde o 
plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, 
mají výměníky tepla s úzkými kanálky a ty se snad-
no zanesou, po zneprůchodnění se nedají vyčistit a 
je nutné je vyměnit. Jde o nákladné opravy a nespa-
dají do záruk.  

Teď se konečně dostáváme ke zdrojům tepla. 
Zdroje tepla pro domácnost máme plynové, elek-
trické, na tuhá paliva a biomasu.  

Plynové zdroje jsou v dnešní době k mání v podobě 
kondenzačního kotle, plynového tepelného čerpa-

dla a kogenerační jednotky (kombinovaná výroba 
el. energie a tepla). Můj osobní názor, kromě ply-
nového kondenzačního kotle na ty ostatní plynové 
zdroje zapomeňte, protože jejich cena, instalace a 
údržba je extrémně náročná. 

Plynový kondenzační kotel je dlouhodobě prově-
řená jednoduchá technologie s možností průtoko-
vého ohřevu TUV nebo ohřevu do zásobníku. Pro 
ty, co mají vybudovanou plynovou přípojku a pro-
vozují starý plynový kotel, je to jednoduchá volba 
k přechodu na energeticky úspornější zdroj tepla. 
V  podstatě stačí vypláchnout starý topný systém, 

vyvložkovat komín a nastavit provozní teplotu kot-
le na co nejnižší teplotu. Výhodou tohoto způsobu 
modernizace je nízká cena investice a provoz bez 
výpadků tepla, jako je tomu u topení s el. energií 
v  době platnosti vysokého tarifu 4 hodiny denně, 
kdy HDO blokuje sepnutí topení. Nevýhodou jsou 
turbulentní změny cen komodity zemního plynu a 
nebezpečí omezování dodávky plynu z Ruska, po-
vinnost pravidelných revizí kotle i komínu. V přípa-
dě, že plynovou přípojku nemáte a musíte vše vybu-
dovat, doporučuji zvážit jiný zdroj tepla.  

Zdroje tepla elektrické dělíme na přímotopné a 
teplovodní.
Přímotopné jsou elektrické konvertory (s ventiláto-
rem i bez), sálavé sklokeramické panely, klimatizace 
s funkcí topení systém vzduch/vzduch. Sálavé sklo-
keramické panely se dají řídit pomocí prostorových 
termostatů anebo sofistikovanější regulací typu 
BMR, která nepřetržitě upravuje výkon jednotlivých 
panelů v místnostech na základě skutečné teploty a 
samočinně blokuje chod panelu v době otevřeného 
okna. Regulace BMR umí i automaticky ovládat ven-
kovní žaluzie/rolety. 

Mezi úsporné zdroje tepla patří klimatizace s funkcí 
topení, ale vzhledem k nutnosti instalace pro kaž-
dou místnost samostatně, trvalý průvan a hluk to 
není zrovna to pravé. 

Mezi teplovodní zdroje patří kotel s topnými tělesy, 
tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda, voda/
voda a TČ s napojením na hloubkový vrt. 

Kotel s topnými tělesy nedoporučuji realizovat, 
s výjimkou pouze k napojení na FVE jako přechodný 
zdroj tepla. Mezi nejčastěji instalované zdroje jed-
noznačně patří tepelná čerpadla vzduch/voda a ty 
se dělí na splitové provedení, kompakty venkovní 
a kompakty vnitřní. Asi nejvíce je rozšířené splitové 
provedení, které se skládá z venkovní a vnitřní jed-
notky, venku je řízení, kompresor, výparník s  ven-
tilátorem a tato jednotka je napojena potrubím 

s  chladivem do vnitřní jednotky s kondenzátorem 
(výměníkem chladivo/topná voda). Výhodou toho-
to typu TČ je možnost umístit venkovní jednotku 
i několik desítek metrů od vnitřní jednotky.

Nevýhoda, chladivový systém se napouští v místě 
realizace, kvalita instalace ovlivňuje životnost a bez-
poruchovost, možný hluk venkovního ventilátoru.

Oproti tomu kompakt venkovní má veškeré výmě-
níky venku včetně kondenzátoru, a proto je nutné 
umístit TČ co nejblíže domu a zajistit teplovodní po-
trubí proti zamrznutí, což je nevýhoda. Výhodou je 

snadná montáž bez napouštění chladiva, stačí pou-
ze topenář k napojení teplovodních trubek. 

Na stejném principu je kompakt vnitřní, celé zaří-
zení máte doma v garáži nebo technické místnosti 
a přes zeď napojujete vzduchotechnické potrubí 
nasávaného a ochlazeného vzduchu. Nevýhodou 
tohoto řešení je nutnost mít dostatečný prostor 
v  domě pro umístění TČ a vybudování prostupů 
vzduchotechnického potrubí ve zdi, možný hluk 
z ventilátoru. Výhodou tohoto vnitřního kompaktu 
je opět napojení pouze teplovodního potrubí bez 
napouštění chladivového systému a nehrozí zamrz-
nutí vodního potrubí.

Dalším typem je TČ země/voda. TČ je umístěno 
v  domě a teplo odebírá z potrubí napojeného na 
venkovní kolektor zakopaný v hloubce minimál-
ně 1,5 m pod zemí na velkém pozemku (zahradě). 
Kolektor je v podstatě plastová vodovodní hadice 
napuštěná nemrznoucí kapalinou (solanka, bio-
etanol apod.). Nevýhodou tohoto systému je vyšší 
pořizovací cena díky zemním pracem (vybudování 
zemního kolektoru), potřeba velkého pozemku pro 
kolektor, v místě kolektoru nebudete moci vybudo-
vat zapuštěný bazén apod. Výhoda je v případě do-
statečně dimenzovaného kolektoru a vlhkosti půdy 
konstantní účinnost TČ bez ohledu na venkovní tep-
lotu, bezúdržbový provoz. TČ je již z výroby napuš-
těno chladivem, připojují se pouze trubky s vodou. 
V minulosti se objevily případy, kdy zemní kolektor 
byl napuštěn nevhodnou nemrznoucí směsí a došlo 
k poškození oběhových čerpadel. 

TČ voda/voda je podobné tomu země/voda, jen má 
trubkový výparník a je napojené vodou ze studny, 
řeky, rybníka apod. V případě využití vody ze stud-
ny je jedna studna zdrojová, ze které se voda čerpá, 
proteče přes trubkový výměník TČ a vypustí se do 
druhé zasakovací studny. Doporučená vzdálenost 
mezi studnami je 30 m a více. Značnou nevýhodou 
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Nová granulační linka pomůže snížit množství odpadů
Na začátku dubna byla v budově číslo 34 v Na-
pajedlích zahájena instalace granulační linky 
od rakouské firmy MAS. Nová linka je schopna 
přepracovat do formy granulátu některé hete-
rogenní technologické odpady, které doposud 
končily na skládkách, nebo byly určeny k  od-
prodeji externím firmám z důvodu absence 
vhodné technologie pro jejich zpracování.

Primární zaměření linky je na zpracování PES cu-
paniny, což je směs PVC a polyesterových vláken 
vznikající při výrobě střešních hydroizolačních fólií. 
Technologický odpad v podobě odřezků a neshod-
ných výrobků obsahující PES mřížku se zpracovává 
na separačních linkách Alpine. Pomele se na malé 
kousky a v následujících krocích se pomocí vzduchu 
uvolněná PES vlákna odfouknou za vzniku odpadní 
PES cupaniny. 

Vzniklá cupanina, přestože obsahuje ještě cca 50 % 
kvalitního PVC, byla pro nás dosud technologicky 
neuchopitelným, a tedy nevyužitelným materiá-
lem, který byl skládkován. Ročně se jednalo o cca 
260 tun materiálu, za jehož skládkování jsme museli 
platit. Nalezení způsobu zhodnocení tohoto mate-
riálu nebylo jednoduchým úkolem. Vývojově jsme 
se tomu věnovali už v letech 2015-2017 v rámci 
společného projektu s Univerzitou Tomáše Bati ve 
Zlíně a VUT v Brně. Posun směrem k realizaci řeše-
ní navrženého během projektu nastal v roce 2020, 
kdy byl formulován navazující úkol PTR, zaměřený 
na přípravu technických a ekonomických podkladů 
pro zahájení investiční akce.

Kromě PES cupaniny umí linka MAS zpracovat tech-
nologické odpady se skleněným rounem z výroby 
hydroizolačních fólií a podlahových krytin. Tento 
odpad jsme nemohli zpracovávat z důvodu uvol-
ňování drobných skleněných vláken během drcení. 
Nyní nám linka MAS umožňuje bezpečné zpracová-
ní i těchto typů heterogenních materiálů. Celkově 
se bude jednat přibližně o 320 tun materiálu pře-
pracovávaného na využitelný granulát.

Výsledný granulát je možné opětovně jako vratný 
materiál při výrobě polotovarů hydroizolačních fó-
lií a spodních fólií určených pro podlahové krytiny. 
Dále bude možné vzniklý granulát využít i při pro-
dukci nově uvažovaných výrobků jako jsou např. 
dlaždice, profily apod.

Pro technicky laděné čtenáře uvádím stručný popis, 
jak granulační linka pracuje. Před vstupem materiá-
lů do linky je nutné vznikající technologické odpady 
podrtit. Z toho důvodu je granulační linka kontinu-
álně napojena na separační linky Alpine 2 a 3. Sa-
motná linka MAS se skládá ze zásobního sila, pod 
nímž je umístěn dopravník, hlídající přesné zásobo-
vání násypky zpracovávaným materiálem. Tato ná-
sypka pak zajišťuje nucené dávkování do extruderu.

V extruderu pomocí dvou kónických šneků se stej-
ným smyslem otáčení dochází k účinnému promí-
sení směsi a především k rozpracování PES vláken. 
Výsledná tavenina je transportována do granulační 
vytlačovací hlavy. Jedná se o podvodní granulační 
hlavu, která je nejdůležitější částí linky. Zde dochá-
zí pomocí nožů k sekání vytlačovaného materiálu 
na granule a současně ke zkracování PES vláken. 
Vzniklý granulát je unášen proudem vody, která ho 
ochladí a zároveň zabrání jeho slepení. Dále pro-
chází rotačním odstředivým zařízením, kde dojde 
k oddělení granulátu od vody a jeho dosušení. Ná-
sleduje přeprava pomocí pneumatického dopravní-
ho potrubí do plnicí stanice.

Pořízením a zprovozněním nové granulační linky 
dojde hlavně ke snížení množství skládkovaného 
polymerního odpadu a tím k finančním úsporám za 
skládkování. Zároveň se sníží spotřeba primárních 
surovin, které budou částečně nahrazeny regranu-
látem. 

Projekt významně přispěje i k posílení enviromen-
tálního profilu společnosti zcela v souladu s princi-
py udržitelnosti.

Bc. Michal Pálka
projektový pracovník

Granulační jednotka ICON

Cupanina

Granulát z cupaniny

Plnicí stanice MAS - celkový pohled

pro tento typ TČ je mít dostatečné množství vody 
pro trvalý průtok minimálně 1,3 m3/hodinu, kvalita 
vody a v případě vybudování studní vysoká pořizo-
vací investice. Výhodou tohoto typu TČ je konstant-
ní účinnost a spolehlivost. 

V případě výběru TČ si musíte pohlídat:
• Správný topný výkon
•  Jaký typ TČ je pro mě nejvhodnější (např. split 

vzduch/voda apod.)
•  Zda umí TČ vámi požadovanou výstupní teplo-

tu pro topný systém, a to s rezervou
•  Správně zvolit systém regulace výkonu (inver-

torová regulace) nebo instalace akumulační ná-
drže s regulací chodu TČ start/stop

•  Účinnost pro jednotlivé výstupní teploty 
•  Účinnost při venkovní teplotě 5 °C, 0 °C, -10 °C 

(v případě TČ vzduch/voda) 

•  Pohlídat si proudovou hodnotu TČ, abyste ne-
museli měnit vstupní jistič u elektroměru

•  Správně zvolit jednofázové nebo třífázové na-
pájení (v návaznosti na budoucí instalaci FVE)

•  Záruka na zařízení minimálně 5 let
•  Zda je požadovaný pravidelný specializovaný 

servis (navýšení nákladů na provoz)

Kotle na tuhá paliva a biomasu
Tento typ je u nás hodně rozšířený a málo kdo si 
doma aspoň nepřitápí dřevem v kotli či krbových 
kamnech. Je to osvědčený způsob topení, ale se 
dřevem se zahřejete opravdu hodně. Příprava dřeva 
na zimu je fyzicky náročná a zabere spoustu času. 
Také čas, který věnujete v zimním období zatápění a 
ručnímu přikládání je nezanedbatelný. Nevýhodou 
je i povinnost pravidelných revizí kotle i komínu a 
stejně tak čištění kotle a vymetání komínu. Výho-

dou je nezávislost na dodavatelích energií, možnost 
předzásobení a skladování dřeva na několik let do-
předu. To platí pro zplyňovací i odhořívací kotle na 
dřevo stejně. 

Další variantou jsou automatické kotle se zásobní-
kem, které krom občasného čištění a pravidelného 
doplňování zásobníku například peletkami mají za-
jištěn automatický provoz dle nastavených hodnot 
termostatu. Kotel se sám zapálí, přikládá, reguluje 
výkon i vypíná. Opět tu platí povinnost pravidelných 
revizí kotle i komínu. V případě plnění zásobníku 
uhlím se nejedná zrovna o čistý provoz. Výhodou je 
nezávislost na dodavatelích energií, možnost před-
zásobení se palivem na delší dobu.

Po přečtení toho článku vás pravděpodobně na-
padne mnoho otázek a jednou z nich bude, co tedy 

vybrat za nový zdroj tepla pro váš dům? Není jed-
no jednoznačně nejlepší univerzální řešení, je nut-
né posoudit mnoho faktorů. Podíváme-li se na to 
z hlediska budoucího možného vývoje a možností 
získání dotace z programu „Nová zelená úsporám“ 
na výměnu zdroje tepla k otopu, zemní plyn přestal 
být letos na jaře podporován. Z tohoto důvodu je 
vhodné si vybrat jiný zdroj tepla.   

Závěrem bych chtěl říct, nenechte se odradit od 
výměny zdroje tepla článkem na internetu typu „Vy-
hněte se tepelnému čerpadlu za každou cenu“ a po-
dobně. Správně navržené TČ a k němu topný systém 
je při spolupráci s kvalitní montážní firmou zárukou 
spokojenosti.

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického managementu

Pokračování  ze strany 
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Jak to vypadá s dálnicí u Fatry
Budovaná dálnice D55 má velmi dlouhou minu-
lost a také komplikovanou současnost. V úvodu 
článku si můžeme shrnout několik historických 
milníků, které za touto dálnicí stojí. 

Již od vzniku samostatného Československa bylo 
jasné, že bude potřeba síť páteřních silnic. Byly 
předloženy dva návrhy, oba však byly v roce 1935 
zamítnuty. Teprve až v roce 1937 vznikl jeden z ro-
zumných konceptů, který na vlastní náklady nechal 
zpracovat J. A. Baťa, a ten byl schválen k realizaci. 
Jednalo se o silniční magistrálu Cheb - Velký Bočkov 
(hranice Ukrajiny a Rumunska), která zahrnovala 
páteřní silnici přes Čechy, Moravu, Slovensko a Pod-
karpatskou Rus, tj. dnešní Zakarpatská část Ukrajiny. 
K  této silniční magistrále bylo připraveno napoje-
ní na Prahu. Zahájenou výstavbu v úsecích Praha 
- Humpolec a v pohoří Chřibů postupně utlumuje 
válka, která současně mění i parametry budované 
silnice dle německých norem.

Po roce 1945 se některé části budované magistrá-
ly považují za tzv. Hitlerovu dálnici a komunistické 
Československo o tyto úseky nejeví zájem. Ještě 
dnes můžete narazit v oblastech Chřibů na zbytky 
těchto staveb. Nicméně byl dán pokyn k budování 
páteřní silnice Praha - Brno - slovenská hranice a tak 
vzniká dnešní D1 Praha - Brno a následně D2 Brno 
- Bratislava. Současně se upouští od německých 
norem a vzniká tak dálnice užší s předpokládanou 
rychlostí do 120 km/h. Opuštění konceptu silniční 
magistrály navrhované J. A. Baťou má za následek 
další odložení výstavby dálničního napojení Zlínska. 

Až po roce 2000 vzniká myšlenka na prodloužení 
D1 směrem Brno - Ostrava a na stavbu rychlostní 

komunikace označované jako R55, která má napojit 
Zlínsko na D1 a dále pokračovat na Břeclav a spojit 
se s dálnicí D2. Dnes po novele zákona se z rychlost-
ní komunikace R55 stává dálnice s označením D55, 
a tak se tedy konečně po necelých 80 letech Zlín-
sko dostává k dálničnímu spojení se zbytkem naší 
republiky.

Výstavba D55 se opět neobešla bez chyb v zadání a 
i přes skutečnost, že její realizační záměr byl schvá-
len v roce 2004 a první posudky a stanoviska k ně-
kterým úsekům byla vydána v následujícím roce, tak 
téměř po 20 letech budování máme dnes hotových 
cca 16 km. Na této situaci se podepsalo zejména 
promeškání doby tzv. „budovatelského nadšení ka-
pitalismu“, kdy různými rozhodnutími byla výstavba 
zdržována a došlo k mobilizaci spolků či lidí obecně 
bránících výstavbě. V některých případech došlo 
dokonce k propadnutí již vydaných stavebních po-
volení. A v případě úseku kolem Fatry se čekalo tak 
dlouho (zpoždění asi 10 let), až řeka Morava vymlela 

břeh o cca 2 m, a tudíž muselo dojít k posunutí trasy 
a tím k přeprojektování této části. 

Po výše uvedených řádcích teď mnozí přemýšlejí, 
jestli se dálnice kolem Fatry ještě jako zaměstnanci 
dočkají. Asi ano, ale starším ročníkům bych doporu-
čoval rezervovat si ve Fatře místo, aby mohli praco-
vat ještě i v důchodu. Nicméně obecně lze říci, že se 
blýská na lepší časy a podle posledních informací se 
začne v závěru letošního roku stavět dálniční most 
přes Moravu, který naváže na již vybudovaný ob-
chvat Otrokovic. 

Stavbou mostu se prodlouží dálnice o cca 0,5 km a 
jeho dokončení se plánuje na rok 2024. Z něj bude 
proveden provizorní sjezd opět na silnici I/55 ve-
doucí kolem Fatry. Dálniční most je technicky ná-
ročný, proto se jeho stavba řeší již nyní a jeho zhoto-
vení umožní opravu stávajícího souběžného mostu 
na hlavní silnici I/55.

Podle informačního letáku ŘSD by měla být v roce 
2024 zahájena stavba úseku od dálničního mostu 
na začátku Napajedel kolem Fatry až do Babic. Ale 
již dnes máme informace, že by ještě měla předchá-
zet oprava místního mostu z města Napajedla smě-
rem k Fatře. 

Realizace této opravy má být rozdělena do let 2024 
a 2025. V rámci opravy bude zcela rozebrána vrchní 
část mostu a nahrazena novou, která se posadí na 
stávající pilíře. Po tuto dobu bude most zcela ne-
průjezdný a neprůchodný. Objízdná trasa od Fatry 
bude směrem na Otrokovice přes začátek obchvatu 
a novou cestou do centra Napajedel. Po dobu opra-
vy bude zajištěna kyvadlová doprava autobusy, kte-
rá objízdnou trasou bude vozit pěší. 

Díky této opravě se dostáváme k reálnému datu 
započetí výstavby úseku dálnice kolem Fatry až od 
roku 2026, což je v podstatě už za 4 roky. Snad ješ-
tě někoho nenapadne počkat na stoleté výročí od 
myšlenky J. A. Bati a posunout realizaci k roku 2037.

Závěrem ještě uvedu několik pozitivnějších záleži-
tostí, které se týkají navazujících úseků. Již dnes se 
budují úseky Babice - Staré Město a Staré Město - 
Moravský Písek. Oba tyto úseky mají být již za dva 
roky zprůjezdněny a tudíž doprava do práce z těch-
to směrů pro naše zaměstnance, kteří jsou odkázáni 
na auto, bude opět o něco rychlejší, bezpečnější a 
pohodlnější. 

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
vedoucí odboru správy majetku

Příspěvek napajedelskému 
Junákovi
Díky květnové výzvě Do práce na kole se našim 
zaměstnancům podařilo najet dohromady přes 
47 tisíc kilometrů. 

Společnost Fatra, a. s., se před zahájením této akce 
zavázala počet kilometrů vyvážit korunami a stejnou 
částkou podpořit projekt nebo organizaci, kterou 
budou účastníci nominovat. Vylosována byla orga-
nizace Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného 
Napajedla, kterou vybrala paní Petra Tunysová.

V úterý dne 9. srpna jsme měli možnost poznat 
představitele této organizace a předat jim šek. Jsou 
to hlavně velcí srdcaři, kteří klubovnu udržují v cho-
du vlastními silami. U mládeže se snaží rozvíjet vztah 
k přírodě a tradičním hodnotám, které jsou v dnešní 

době v tomto světě čím dál tím více zapotřebí. Mezi 
jejich poslední akce patří například úklid břehů Mo-
ravy, který se uskutečnil 9. dubna. 2022.

Jsme rádi, že námi darovaná finanční částka přispěje 
k rozvoji jejich činnosti a snad pomůže i výhledově 
při výstavbě uvažované nové klubovny, kterou díky 
narůstajícímu počtu členů středisko nutně potřebu-
je. 

Pokud se chcete o organizaci dozvědět více a pří-
padně jim pomoci, navštivte jejich stránky 
www.napskaut.cz.

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Fatráci na dračích lodích 
V sobotu 9. 7. 2022 se tým „Fatráci“ zúčastnil 
poprvé závodů dračích lodí firemních a amatér-
ských posádek AVX Dragonboat Morava Race 
v rámci Slováckého léta. 

Pro většinu závodníků našeho týmu to byla premi-
éra, proto jsme přípravu nebrali vůbec na lehkou 
váhu. Každou středu v měsíci červnu jsme se sešli 
v Ostrožské Nové Vsi v loděnici rychlostní kanoistiky, 
kde jsme poctivě trénovali jak na velké lodi, tak i na 
malé. Na prvním tréninku jsme se seznámili nejen 
s  lodí a pádlem, ale hlavně s technikou. Nejde jen 
o to vzít pádlo do ruky a dát ho do vody, ale 20 lidí 
musí umět jet jako jeden, držet tempo, sledovat ko-
legu před vámi a vnímat jen ten „váš“ buben. 

Myslím, že po prvním tréninku jsme si ani neuměli 
představit, jak ujedeme 200 m, natož pětkrát víc. Při 
dalších trénincích jsme se soustředili hlavně na star-
ty a jak umět přejít v udržitelné tempo. 

Počasí nám při všech trénincích přálo, a proto někte-
ří jezdili na kolech, jiní si po tréninku zaplavali. Jeden 
trénink jsme dokonce absolvovali v ranních hodi-
nách, kdy voda byla jako zrcadlo, sluníčko začínalo 
jemně hřát a ptáci nám cvrlikali do rytmu. Během 
tréninků se vytvořila příjemná parta lidí napříč celou 
naší firmou, někteří se předtím ani neznali.
 

Samotný závodní den pro nás začal velmi brzy, 
neboť již v 8:42 hodin jsme jeli první ze dvou roz-
jížďkových jízd s malou lodí na 200 m. Většina z nás 
vůbec netušila, jak závod bude probíhat. Plni očeká-
vání a adrenalinu jsme se do závodu vrhli téměř po 
hlavě, a možná i proto jsme se všichni po první jízdě 
shodli, že to nebylo úplně to pravé ořechové. 

Po hromadné domluvě, jak další jízdu pojedeme, 
jsme ji již zajeli s velkou spokojeností. I tak jsme tyto 
obě rozjížďkové jízdy dojeli na třetích místech ze 
čtyř, a tím jsme si zajistili postup do finále B, což pro 
nás znamenalo, že již nemůžeme být poslední. Zjiš-
tění, že umíme jet lépe než firmy, které se účastní již 
několik let, pro nás moc znamenalo. 

Po obědě nás čekaly dvě jízdy s velkou lodí na 
200 m, kdy jsme cílovou pásku protnuli třetí a čtvrtí 
z pěti. U těchto dvou jízd se čas sčítal, a třetí místo 
nám bohužel uteklo jen o pouhých 30 setin sekun-
dy. Opět se jednalo o týmy, které tento závod nejely 
poprvé jako my, proto pro nás výsledek byl úžasnou 
odměnou.

Mezi samostatnými jízdami jsme měli prostor pro 
diskuzi o našich zkušenostech, pocitech a poznat-
cích, že jsme dobrými soupeři.

V odpoledních až večerních hodinách nás ještě če-
kalo to hlavní, a to odpádlovat 1000 m, jednou na 
malé lodi a podruhé na velké lodi. Tyto jízdy jedou 
týmy po 15 vteřinách za sebou a měří se čas. Obě 
jízdy jsme ujeli čtvrtí z pěti. 

A pocity? Více než úžasné. Dokázali jsme, pro nás při 
prvních trénincích, nepředstavitelné. 7 jízd během 
12 hodin. Skvělá parta lidí, která se dovedla vyheco-
vat, podpořit a užít si radost z výkonu, a to vše pod 

vedením Dagmar Turečkové a kormidelníka Petra 
Procházky.

Pro všechny to byl úžasný zážitek, skvělá zkušenost 
a zjištění své kondičky, hlavně u závodu na 1000 m. 
Věřím, že pokud bude příležitost i v příštím roce, ur-
čitě se jako tým „Fatráci“ opět rádi zúčastníme.

Klára Dundálková a Dagmar Turečková 

Změny v závodním stravování
Na základě výsledků stravovací ankety, která 
proběhla v 1. pololetí 2022, po projednání ve 
stravovací komisi a dle dohody s odborovou 
organizací dochází od 1. 8. 2022 k následujícím 
úpravám v systému závodního stravování:

Dodavatelem závodního stravování je na další 
2 roky firma GTH catering a.s. 
Dotace Fatry/zaměstnavatele je nadále 55 % na 
všechny druhy jídel.

Struktura a nabídka jídelního lístku se upravuje tím-
to způsobem:
POLÉVKY
Denně dva druhy polévek - vývarová a zahuštěná, 
z nichž vždy je jedna vegetariánská.

Pravidelné zařazení oblíbených přesnídávkových 
polévek (gulášová, dršťková, boršč atd.).

Rozdělení cenové úrovně (ceny pro zaměstnance): 
• vývarová polévka 4,50 Kč 
• zahuštěná polévka 6,75 Kč 
HLAVNÍ JÍDLA
Denně v nabídce 6 druhů jídel:
1. Standard 1 - ekonomické jídlo (kalkulovaná cena 
s cenovým stropem) 
cena pro zaměstnance max. 38,25 Kč.

2. Standard 2 - energeticky vydatné jídlo (kalkulo-
vaná cena s cenovým stropem) 
cena pro zaměstnance max. 42,- Kč
3. Vegetariánské, nesladké jídlo.
4. Salátové jídlo - fresh salát s doplňkem (bude za-
řazován nový koncept Fit bowl).
5. Výběrové jídlo - pestrá škála moderní kuchyně.
6. Tradiční kuchyně - především česká národní ku-
chyně, jídla ve známých kombinacích.
Jídla 3 - 6 mají individuální kalkulované ceny, bez 
cenového stropu.
Sladké jídlo - již nebude obsahem bezmasého jídla, 
nabídka minimálně dvakrát týdně - bude zařazová-
no do jídelního lístku dle receptury a kalkulace.

Fit bowl „miska plná hojnosti“ - tzv. Fit miska vždy 
obsahuje čerstvou sezónní zeleninu, zdravé tuky 
v podobě ořechů, avokáda atd., bílkoviny a různé 
druhy semínek, a to vše v ideálním poměru s cílem 
dodat tělu maximum vitamínů a minerálů. Bude ze 
začátku zařazena vždy 1x týdně, a to ve středu. Jídlo 
je založeno na absolutní čerstvosti speciálních suro-
vin, samostatně nasmlouvané s dodavatelem - z dů-
vodu zajištění čerstvého závozu je nutno objednáv-
ku jídla ohraničit časově vždy do 13:00 dva pracovní 
dny předem, tj. vždy do pátku.

Nadále bude nabízen navíc výběr jídel v teplém 
baru a salátový bar.

Pro lepší orientaci bude v jídelním lístku zařazena 
větší škála piktogramů - přidán samostatný sloupec 
pod názvem „emoji“ - označení jídel piktogramem.

CHLAZENÁ STRAVA
Rozšiřuje se nabídka o chlazenou stravu od firmy 
Bapa, s.r.o.

Je zavedeno více cenových úrovní dle jednotli-
vých jídel (ceny pro zaměstnance):
• chlazená polévka  25,90 Kč
• chlazená strava 1  37,71 Kč
• chlazená strava 2  40,85 Kč
• chlazená strava 3  43,47 Kč
• chlazená strava Bapa 44,55 Kč 
(měsíční aktualizace ceny)

Věříme, že tyto změny osvěží stávající nabídku a při-
spějí k větší spokojenosti se závodním stravováním.

Přejeme dobrou chuť!

Petr Pernička
ředitel úseku logistiky

Fit jídlo
kaloricky vyvážené  

Odlehčené jídlo
se sníženým 

obsahem lepku 

  Jídlo s obsahem 
hub  

Tip šéfkuchaře
 doporučení 
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Záleží nám na světě kolem nás
Podporujeme své okolí. To je jedna z hlavních 
hodnot, kterou Fatra žije. Co to ale v praxi zna-
mená? Mnozí z vás si pod tím představí pouze 
marketingovou spolupráci s městy, v nichž 
máme své výrobní závody, a podporu zlínské-
ho extraligového volejbalového týmu. Podpora 
okolí pro nás znamená ale mnohem více. 

Každým rokem se na naše marketingové odděle-
ní obracejí organizace, které požadují podporu, 
aby pokryly náklady na plánované projekty a akce. 
S  každým žadatelem věc probíráme a zjišťujeme 
dodatečné informace a případně i společnou cestu. 

Tam, kde nedokážeme finančně pomoci, pomáhá-
me jinak - prostřednictvím našich výrobků, případ-
ně jiného sortimentu. V minulosti jsme tak pomohli 
mnoha neziskovým subjektům k tomu, aby mohly 
rekonstruovat interiéry s pomocí našich podlaho-
vých krytin, nebo obdarovat děti našimi hračkami.

Celoročně je žádostí mnoho a z titulu schvalování 
finanční výše darů vždy rok dopředu nemůžeme pe-
nězi pomoci všem. 

I v letošním roce byly plánované podpory, jako je 
například věnování výtěžku celofiremní výzvy Do 
práce na kole. V tomto roce je částka určena pro 
Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napa-
jedla, z. s. Nejlepší na této výzvě je, že právě zaměst-
nanci mají možnost tyto organizace nominovat a 
společně s Fatrou jmenovitě stát za touto podporou.  

V případě, kdy nemůžeme vyhovět finančně, smě-
řujeme žadatele na Nadaci Agrofert, která s nimi 
v  dané věci dále komunikuje. Nadace Agrofert se 
primárně věnuje podpoře dětí a mládeže, znevý-
hodněných a hendikepovaných spoluobčanů, roz-
voji zdraví a péče a v neposlední řadě rozvoji regi-
onů. 

Co se týče nefinančních darů, je nutné, aby naše 
společnost byla oslovena organizátorem akce, ni-
koliv hyperaktivním dobrovolníkem. Vyvarujeme 
se tak případnému podvodnému jednání, které by 
vedlo k osobnímu obohacení jedince.

Jednou z dalších cest je také firemní dobrovolnictví, 
kdy se sami zaměstnanci osobně podílí na realizaci a 
pomoci. V minulém roce naši zaměstnanci rozváželi 
vánoční dárky Nadace Agrofert po Zlínském a Mo-
ravskoslezském kraji. Tento rok jste pomáhali válkou 
postiženým oblastem Ukrajiny formou zejména 
hmotné pomoci, na které se naši pracovníci také vý-
znamně podíleli.

V neposlední řadě se na nás obracíte vy - naši za-
městnanci. Je od vás hezké, že se snažíte být součás-
tí okolního dění a že rozvíjíte vztahy okolí s Fatrou 
i  touto formou. Snažíme se vždy maximálně vyho-

vět, ale jsou určitá pravidla, která platí pro všechny 
stejně. I žádosti o nefinanční podporu musí schválit 
porada vedení. Podpora není také neomezená a stá-
le platí, že je nutné vše podložit žádostí organizáto-
ra, v jehož jménu zaměstnanec žádá.
 
Tím, že naše společnost pak pomáhá jednotlivé akce 
podporovat, si zároveň vyhrazuje právo požadovat z 
nich i fotodokumentaci dokazující, že požadované 
reklamní předměty se dostaly k těm, pro něž byly 
určeny. Zda zaměstnanec po dohodě pořídí snímky 
sám, nebo je pořídí pracovník oddělení marketingu, 
záleží na vzájemné dohodě.

Informace z akcí a fotodokumentace pak slouží pro 
případné další využití a také nám pro přehled, co se 
v našem okolí děje a případné nastavení dlouhodo-
bější spolupráce.

Plnění hodnot společnosti
Přečtěte si další názory našich zaměstnanců na 
naplňování základních principů společnosti, 
stanovených ve střednědobé strategii firmy.

Ing. Martina Manová, vedoucí odboru VaV
Odbor výzkumu a vývoje (VaV) má aktuálně 17 
pracovníků - projektové a vývojové pracovníky, la-
borantky, administrátora surovin a výrobků. Naše 
hlavní činnosti zahrnují přípravu projektů nových 
technologií, vývoj výrobků v rámci Plánu technické-
ho rozvoje, testování nových surovin a vývoj recep-
tur, provádění analýz materiálů, spolupráci na řešení 
požadavků zákaznického vývoje a řadu dalších čin-
ností. Jsme součástí širších pracovních týmů v rámci 
plnění společných firemních cílů a prioritních akč-
ních plánů.

Hned v úvodu bych chtěla zmínit, že principy popsa-
né v rámci hodnot naší společnosti považujeme za 
zcela samozřejmé. Ještě dříve, než byly formalizo-
vány v rámci strategie, jsme se podobnými principy 
řídili. Bez soustavného osobního rozvoje, zaujetí pro 
práci a každodenní spolupráce s ostatními útva-
ry bychom nebyli schopni dělat svou práci dobře. 
Přitom řada úkolů má vazbu na úspory (zejména 
materiálové), snižování množství odpadů, účelné 
využívání vratného materiálu a zkvalitňování našich 
výrobků. Pomáháme si navzájem a učíme se jeden 
od druhého, což je nutnost vzhledem k tomu, kolik 
specializovaných přístrojů a metod v laboratořích 
používáme. Nemáme problém se o naše znalosti a 
zkušenosti podělit. Máme v týmu kolegyně a kole-
gy, kteří jsou společensky angažovaní v rámci aktivit 
firmy i mimo Fatru, například v zájmových kroužcích 
a sdruženích (rybářský, myslivecký, cyklistický, histo-
rický šerm). Věřím, že jsme týmovým hráčem s řadou 
pozitivních vkladů k plnění firemních hodnot.

Charakterem naší práce jsme blízko k servisním 
pracovištím, poskytujeme služby. Většina úko-
lů k  nám přichází z jiných oddělení a výstupy naší 
práce pokračují nebo končí v dalších odděleních. 
Našimi hlavními spolupracovníky a komunikační-
mi partnery jsou kolegyně a kolegové z nákupu, 
TPV, prodeje, kvality, technické kontroly a investic. 
Vzhledem k provozu relativně velkých a dobře vyba-
vených laboratoří jsme také často v kontaktu s odd. 
strojní a elektro údržby a odd. měření a regulace. 
Neobejdeme se bez služeb operativního nákupu, 
controllingu, účtárny, ICT, odpadového hospodář-
ství, dopravního oddělení, BOZP a dalších pracovišť. 
Požádala jsem proto své kolegyně a kolegy ve VaV, 
aby mi každý napsal, jak vnímá plnění hodnot na-
příč firmou s ohledem na pozitivní i negativní zkuše-
nosti ze spolupráce a komunikace s ostatními úseky 
společnosti. Sešly se mi překvapivě dost podobné 
postřehy. V  dalším textu uvádím ty nejčastěji zmi-
ňované.

S potěšením konstatujeme, že máme ve firmě celou 
řadu osob a osobností, se kterými je radost spo-
lupracovat. Jsou to lidé slušní, přátelští, obětaví, 
kteří „táhneme za jeden provaz“ berou jako samo-
zřejmost. Lidé, kteří se vyznačují nejen včasným 
plněním svých vlastních úkolů, vysokou odbornou 
úrovní a profesionalitou, ale i vstřícností, ochotou 
pomoci, aktivním přístupem k řešení problémů 
(i   když přesahují jejich povinnosti) a otevřenou 
komnikací. Můžeme vyjmenovat desítky příkladů, 
kdy nám milé vstřícné gesto někoho z jiného od-
dělení zpříjemnilo den či ušetřilo práci, dobrý ná-
pad v pravou chvíli ušetřil čas, důležitá informace 
zjednodušila analýzu nebo nás navedla na příčinu 
problému, vynalézavost kolegů z údržby odvrátila 
vyřazení našeho zařízení z provozu, ušetřila spoustu 
peněz apod. Už mnohokrát jsme se dokázali stmelit 
napříč úseky v případě vážných problémů a soustře-
dit se na nalezení řešení. Je fajn, když člověk ví, že na 
některé lidi je spolehnutí.

Na druhou stranu nemůžeme tvrdit, že máme ve fir-
mě jen vynikající spolupracovníky, není to ani statis-
ticky možné. Na každou pozitivní vlastnost existuje 
protiklad. Takže jsou zde zastoupeni také pracovníci 
pasivní (neodpovídají na maily, je nutné je upomí-
nat), s laxním přístupem k úkolům (taktika „nevím, 
neznám, neumím“), neochotní („to není moje prá-
ce“) a negativisti (na každý požadavek najde 10 
důvodu, proč to nejde). Osobně si nemyslím, že by 
se tito lidé dali vnějším působením nějak podstatně 
přenastavit. Pokud se ale pracovník nechce naladit 
na výkon a hodnoty, které sdílí většina, mělo by se 
to projevit alespoň na jeho hodnocení. 

Práce na vývojových úkolech, rozvojových pro-
jektech i činnost v laboratořích vyžaduje neustálé 
rozvíjení odborných znalostí, proto oceňujeme, 
že nám firma umožňuje účast na specializovaných 
seminářích, kurzech a konferencích. Stejně důležité 
je pro nás sdílení zkušeností s externími pracovníky 
(při jednáních s dodavateli, servisních prohlídkách 
přístrojů apod.) a interními pracovníky z jiných od-
borných úseků. Informace z výroby, TPV, nákupu 
a prodeje, ale také z odd. údržby a měřícího nám 
umožňují zasadit problém do kontextu a dělat naši 
práci lépe. Děkujeme všem otevřeným a sdílným 
profesionálům z těch útvarů!

Opakem je nesdílnost, která nám komplikuje práci. 
Někdy je neúmyslná (opomenutí informovat všech-
ny zainteresované), ale občas si někteří kolegové 
šetří informace na tu správnou chvíli, až se budou 
moci zviditelnit. Pokud je potřeba analyzovat nějaký 
problém, jsou velmi důležité informace předcháze-
jící vzniku problému. Týká se to zejména obtíží při 
výrobě a reklamací. Zjištění co, kdy, při jakých pod-
mínkách se stalo, jak se to projevilo, správný odběr 

a označení vzorků, identifikace použitých surovin 
apod. Bez znalostí souvislostí lze jen těžko provést 
detailní analýzu a vyvodit odpovídající závěry. Nej-
dříve si musíme společně popsat problém, až pak 
se dá rozhodnout, jak ho budeme řešit, a nasadit na 
to přiměřené metody a postupy. Měřit něco, když 
chybí základní informace k problému nebo nevím, k 
čemu výsledek použiji, je plýtvání lidským potenciá-
lem, časem a penězi. 

Právě z potíží, nedostatků a chyb, které se podařilo 
vyřešit, se můžeme společně poučit. Sdílení znalostí 
a zkušeností (učení se) je to, co nás jako firmu po-
souvá vpřed. Tady cítíme, že existují ještě rezervy. 
Občas postrádáme odezvu na naši práci. Nemys-
lím tím poděkování, ať už upřímné nebo formální. 
Myslím zpětnou vazbu na řešení požadavku či úko-
lu. Měl jsi na nás požadavek, tady máš výsledek. Je 
to, co jsi chtěl? Pomohlo ti to? Jsi spokojený? Chceš 
udělat něco jinak, doplnit, vylepšit?

Otevřená věcná komunikace při zadávání úkolů, dis-
kusi nejasností i při vyhodnocování výsledků práce 
je disciplína, kterou stále ještě ve firmě nezvládáme 
úplně dobře. Někdy se plete osobní postoj s odbor-
ným názorem. „Já si myslím …“ není odborný názor. 
Odborný názor by měl být podložen argumenty, 
fakty, praktickou zkušeností, příklady, odkazem na 
znění normy, paragraf zákona apod. Měli bychom si 
zvyknout, že odborné názory se mohou lišit, proto-
že každý vycházíme z jiných pracovních zkušeností. 
Od toho koneckonců odborné útvary máme, aby 
k řešení úkolů přispívaly svou odborností. Každý 
přitom nese svůj díl odpovědnosti. Je třeba si jen 
uvědomit, že pokud se názory liší, nedělá to z nás 
protivníky ani odpůrce. Respekt ke zkušenostem 
druhého je základem profesionálního přístupu. Roz-
hodnout na základě stanovisek odborných útvarů, 
byť rozdílných, je základem manažerské práce.

Přestože výše uvádím některé připomínky a náměty 
na zlepšení, pozitiva v rámci plnění firemních hod-
not i pracovních vazeb mezi pracovišti převažují. 
Pokud by to tak nebylo, nemohli bychom dosaho-
vat dlouhodobě dobrých hospodářských výsledků. 
Přejeme Fatře a všem pracovníkům hodně zdaru v 
těchto nelehkých časech. Snažme se každý den být 
si navzájem těmi nejlepšími spolupracovníky.

Jarmila Mlýnková, vedoucí oddělení výroby PPF
S pojmem „hodnoty“ se všichni setkáváme po celý 
život. Přirozeně si je vytváříme každý z nás osobně, 
v rodinách nebo různých uskupeních, do kterých se 
zapojujeme třeba při trávení volného času. Jiné při-
chází z vnějšího prostředí a prostřednictvím vzdělá-
vání nebo jsou definovány různými společenstvími, 
státy, či firmami a organizacemi. 

Takto stanovené hodnoty jsou vždy vyjádřením ur-
čitého cíle. A jak těchto cílů ve Fatře z mého pohledu 
dosahujeme?

Třeba tak, že se někteří pracovníci končící výroby 
PPF velmi rychle naučili alespoň v základu ovládat 
jinou výrobní linku v tomto segmentu, na které 
bylo potřeba ještě zajistit výrobu. Někteří dokonce 
úspěšně zvládli takto přejít dvakrát a do třetice je 
čekala podobná výzva na nových pracovištích. Jsem 
si jistá, že ji úspěšně zdolali. Stejně tak jako ti, kteří z 
tohoto segmentu přešli k jiným linkám už před nimi. 
Tím, že se naučili nové pracovní postupy a současně 
uplatnili své dříve nabyté znalosti a zkušenosti, jed-
noznačně naplnili hodnotu „Rozvíjím sebe i firmu“.

„Táhneme za jeden provaz“ vždy, když je ochota 
pomoct a poradit. Jako v případech, kdy pracovníci 
údržby provedli v rekordním čase potřebnou de-
montáž různého vybavení dílen výroby PPF a pak 
ještě pomohli se stěhováním nábytku. Když spolu 
se zaměstnanci oddělení logistiky, kteří na svých 
skladech našli volné místo, spolupracovali na pře-
vozu a dočasném uskladnění paletových regálů a 
dalších objemných předmětů z výroby. Nebo když 
se na základě jednoho dotazu dal dohromady tým 
lidí z prodeje, účetnictví a výroby, který zajistil od A 
do Z věci kolem vývozních dokladů k prodeji výrob-
ních linek, přestože nikdo z nich neměl s podobným 
typem akce žádné předchozí zkušenosti.

O úspěšném uplatňování hodnot „Jsem dobrý hos-
podář“ a „Záleží nám na světě kolem nás“ jsem se 
mohla přesvědčit například při vyklízení dílen, pra-
covišť a šaten bývalé výroby PPF. Shromáždili jsme 
a následně v rámci firmy nabídli veškeré zbylé vyba-
vení od metrů, nářadí, nástěnek a nádob na odpad, 
přes regály, vozíky, záchytné vany a nátěrové barvy, 
až po elektrické spotřebiče a nábytek. A přestože 
všechny tyto předměty vykazovaly různý stupeň 
opotřebení, naprostá většina z nich našla svého no-
vého majitele. Díky kolegům z celé Fatry teď budou 
sloužit dál všude tam, kde je to potřeba a kam by 
se často musely nově nakoupit. Takto jsme společně 
předešli zbytečnému plýtvání a vzniku odpadů.

 „Dělám svou práci naplno“ mohou zcela jistě říct 
všichni ti z úseků hlavního mechanika, investic, lo-
gistiky, marketingu, účetnictví, prodeje, OTK, výroby 
a TPV, kteří aktivně spolupracovali na přípravě veš-
kerých potřebných podkladů pro prodej linek PPF 
nebo se samotné akce jakkoliv účastnili. Byl to ne-
snadný úkol a od začátku do konce jsme se museli 
potýkat s celou řadou neznámých, proměnných a 
překážek. Díky všem, kteří si obrazně i v reálu vyhr-
nuli rukávy a pustili se do práce, jsme to celé úspěš-
ně zvládli.

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Odboráři v Itálii
Odborová organizace letos v létě opět uspořá-
dala zájezd do Itálie. Již tradičně jsme navštívili 
oblíbené přímořské letovisko Alba Adriatica. 
Oblast je typická obrovským množstvím palem 
a tak si vysloužila trefné označení „Palmová ri-
viéra“. 

Zájem o tuto destinaci je pořád velký a pro mě je 
potěšením zájezdy pro naše odboráře, zaměstnance 
a příznivce organizovat. 

Delegátka naší CK Radka se o nás vzorně starala a 
připravila si pro nás několik zajímavých výletů. Po-

dívali jsme se do Říma, kde sice v té době panovalo 
úmorné vedro, ale díky tomu zase město nebylo 
přelidněné a prohlídka byla velmi příjemná. 

Krásným zážitkem byl výstup na pohoří Gran Sasso, 
který jsme sice absolvovali již poněkolikáté, ale po-
řád se tam rádi vracíme. 

Letošní novinkou byl výlet na Mramorové vodopá-
dy. Obrovské množství padající vody v přírodních 
kaskádách vodopádů nás uchvátilo.

Letovisko Alba Adriatica se nachází na pobřeží regi-
onu Abruzzo. Letos nás příjemně překvapilo velmi 
teplé a čisté moře. K radosti našich dětí jsme se do-
čkali i několikadenních velkých vln, takže o zábavu 
bylo postaráno. I o dospělé bylo dobře postaráno 
například v plážovém baru Pineta beach, kde nás již 
majitelé považují za „štamgasty“ a srdečně nás kaž-
doročně vítají.

Měli jsme možnost ochutnat italskou kuchyni, pře-
devším středomořské a rybí speciality. Alba Adriati-
ca je velmi rušné a oblíbené letovisko, kde se velmi 
rádi vracíme. Těšíme se na další léto 2023 - BELLA 
CIAO ITALIA.

Jana Kornelová
předsedkyně ZO OS Fatra, a.s., Chropyně

Názory účastníků zájezdu:
Alba Adriatica: Místo, kde to žije
Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, řekl jsem si na 
jaře a doma oznámil, že letos k tomu moři pojede-
me. Těšila se na to hlavně naše dcera Karolína, která 
si tak užila dovolenou před nástupem do první třídy. 
Dlužno dodat, že to byl můj první výlet k moři v živo-
tě. A jako dlouholetý fatrovák jsem využil možnosti 
a stali jsme se „účastníky zájezdu“ pořádaného od-
bory.

Já byl teoreticky o moři vyzbrojen pouze tím, že je 
slané a je na něm hned vidět, že Země není placka. 
Nastudoval jsem si proto, kam že se to vlastně chys-
táme. Alba Adriatica je ve střední části východní Itá-
lie, přezdívá se mu kvůli kvalitní pláži také Stříbrná 
pláž. Město je známé jako jedno ze „sedmi sester“ 
severního pobřeží Abruzza. 

Stál jsem na pláži a díval je přes Jadran směrem na 
Chorvatsko, ale viděl jen horizont s mořem. Nekeca-
li, Země je fakt kulatá. A že je voda slaná jsem měl tu 
čest se přesvědčit skoro každý den. 

Z 10 dní naší dovolené čas rychle ukrajoval a že vše 
stálo za to, jsem si uvědomil, když jsme šli večer po 
místní palmové riviéře a naše skoro sedmiletá dce-
ra říká s rozzářenýma očima a úsměvem od ucha 
k uchu mojí ženě: Mamko, tady to žije! To není jak 
v Chropyni.

Takže palec nahoru a poděkování pro Janu Korme-
lovou, předsedkyni závodního výboru, za odvede-
nou práci na přípravě zájezdu a za jeho průběh. Pa-
rádní byl třeba výlet na mramorové vodopády, které 
vybudovali Římané ještě před naším letopočtem.

Palec nahoru a poděkování za mě patří také kucha-
řům Daně a Petrovi, kteří se vzorně starali o to, aby-
chom na dovolené náhodou nezhubli. Všichni jsme 
si skvělých 10 dní užili. 

Richard Mikeš

Na Palmovou riviéru jsme se s přítelkyní vrátili již 
poněkolikáté. Krásné počasí i moře, dobré jídlo. Moc 
jsme si to užili a budeme se vracet na Alba Adriaticu 
i v budoucnosti.

Jan Smolka

Ideální dovolená pro děti i dospělé. S odborovou 
organizací jsem na Albě byla s rodinou už potřetí. 
Azurové moře i krásné počasí, vynikající jídlo, zají-
mavé výlety i rušný noční život. Ráda se zúčastním 
i v příštím roce.

Šárka Puškarová
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Klub kultury 
MINI LETNÍ KINO KID + ŽIVÁ HUDBA 
+ DJ TOM HOLIČ
9/9 | 20:00 | zahrádka Café Klášter
První zářijový týden se bude konat mini letňák na 
zahrádce Café Klášter. Bude se promítat první dlou-
hometrážní film Ch. Chaplina KID. Snímek je němý, 
bude ovšem doprovázen živou hudbou kapely Ste-
amboat to nowhere. 

Od 21:00 se pak můžete těšit na DJ Toma Holiče - 
nejen kadeřníka, ale hlavně talentovaného muzi-
kanta. 

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
24/9 | nádvoří Nového Kláštera
Svatováclavské slavnosti jsou největší kulturní udá-
lostí v Napajedlích a vznikly jako jedny z prvních 
oslav svátku sv. Václava v České republice v prvním 
roce jeho ustanovení. V roce 2022 tedy oslaví svůj 
23. ročník.

Připravili jsme pro vás opět krásný, velkolepý 
program! Pro bližší informace sledujte náš web: 
kknapajedla.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA SATRO
23/10 | 15:00 | Kino Napajedla 
Pro děti si Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka 
připravil pohádku Satro, kterou hrají přímo děti! 
Vezměte své ratolesti na divadelní představení, kte-
ré se bude odehrávat v Kině Napajedla. 

BAVÍME SE 
Mrtvice sedí na stromě, když vtom jde okolo 
policajt. Mrtvice na něj skočí, ale policajt ja-
koby se nechumelilo, vesele kráčí dál. Kon-
sternovaná mrtvice vyleze zpět na strom, 
chvilku dumá a pak se plácne do čela: „No jo, 
vždyť já jsem mozková!“

Policisté na služebně sledují hokejové utká-
ní ČR - USA. 
Vtom přijde další z venku a ptá se na stav.

„Vedeme tři nula,“ informují ho parťáci.
„A kdo dal góly?“ zajímá se opozdilec.
„První dal Patera, ty další dva nějaký REPLAY!“

Přijde policajt k doktorovi a má spálené obě uši.
„Prosím vás, jak se vám to stalo?“
„Ale žehlil jsem si uniformu, zazvonil telefon, 
tak jsem tu žehličku ze zvyku přiložil k uchu 
abych se ohlásil.“

„No dobře, ale od čeho máte spálený to dru-
hé ucho?“

„To jsem volal záchranku.“

Získejte odměnu za nového 

„fatrováka“.
 

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.

Nově může doporučený 
zaměstnanec v kategorii D 

obdržet při splnění podmínek 
odměnu (náborový příspěvek) ve 

výši až 10 000 Kč.

Více si o této možnosti přečtěte v Rozhod-
nutí ředitele PÚ č. 04, vydání 3.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY

• ŘIDIČ/ŘIDIČKA MOTOROVÉHO 

VOZÍKU

• DĚLNÍK/DĚLNICE LOGISTIKY

• DISPEČER/DISPEČERKA 

ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

• PROVOZNÍ ELEKTROMONTÉR

• SKLADNÍK/SKLADNICE

• TECHNIK ENERGETIKY

Více informací naleznete na:

www.fatra.cz/kariera

Proč to nezkusit?
Když jsem nastoupil do společnosti Fatra, zau-
jal mě fenomén, který jsem nikde předtím nevi-
děl nebo alespoň nebyl tak výrazný, jako tomu 
je v napajedelské provozovně. Tím fenoménem 
jsou řidičky vysokozdvižných vozíků zajišťující 
vnitropodnikovou logistiku. 

Bylo to pro mě milé překvapení, když jsem viděl ve 
vozíku častěji ženskou nežli mužskou tvář. Osobně 
mě vždy zajímalo, jak se k této práci taková žena do-
stane, co ji na ní baví, případně, jak toto zaměstnání 
vnímá její okolí a zejména muži.

Předtím, než jsem si pozval naši řidičku VZV na inter-
view, udělal jsem si vlastní průzkum. Zjistil jsem, že 
mnoho firem stále ještě tuto pozici považuje za ryze 
mužskou záležitost a označuje ji v pracovních na-
bídkách jako řidič VZV nebo řidič motorového (ma-
nipulačního) vozíku. Uvědomělejší firmy již označují 
pozici názvem řidič/řidička, což není diskriminující a 
otevírá to možnosti právě ženám. V minulosti často 
obsazovaná pozice muži je nyní běžně nabízena a 
poptávána ženami.

Na interview přijala pozvání paní Věra a při příchodu 
do místnosti, kde jsme měli domluvenou schůzku, 
jsem zjistil, že místo jedné pozvané řidičky přišly 
rovnou dvě. Ve finále se toto ukázalo jako skvělá 
věc a tímto děkuji i paní Blance. Připravil jsem si sérii 
otázek a zde je celý rozhovor.

Jak dlouho tuto práci děláte?
V: Papíry na vysokozdvižný vozík mám přes 25 let, 
ale trvale jezdím 11 let. Začalo to po návratu z rodi-
čovské dovolené.
B: Jezdím asi 10 let. Začalo to jako tříměsíční brigá-
da po přeřazení z jiného výrobního úseku, a stala 
se z toho plnohodnotná stálá práce. Bylo to pro mě 
nové, musela jsem se to naučit.

Nebylo to pro vás jako pro ženu zvláštní?
V: Ani ne. Musíte k tomu mít vztah. Pokud žena ráda 
jezdí autem a má k řízení kladný vztah, tak to jde 
samo. Ano, kdysi to byla doména mužů i díky tomu, 

že byli i zároveň skladníci a museli manipulovat 
s těžkými břemeny, které jsou pro ženy limitující.
B: Já jsem hlavně chtěla zůstat ve Fatře. Mám tuto 
firmu ráda a po přeřazení jsem dostala nabídku na 
brigádu, tak jsem to vzala. Jezdím už 10 let. Začátky 
byly těžké a musela jsem si udělat papíry, ale jinak 
jsem měla velkou podporu.

Co vás na této práci nejvíce baví?
V: Přestože si člověk myslí, že každý den máte jasně 
nalajnovaný, tak tomu tak není. Ano, z velké části 
tomu tak je, ale je tam i ta různorodost, která je pro 
mě osobně moc příjemná. Zároveň vám to dává po-
cit, že jsem pánem svého času.
B: Asi to vidím podobně i já. Samozřejmě jsou i mo-
menty, které jsou poměrně nepříjemné, ale to je 
součástí toho, co děláme. Je fajn vidět, když někam 
přijedeme, že se na nás lidé usmívají, stejně tak se 
mile tváříme i my. Myslím si, že to trošku zjemní at-
mosféru, když někam přijedeme.

Co vám tedy může tzv. pokazit příjemný den?
V: Asi lidská bezohlednost. Často nám lidé chodí po 
nevyznačených cestách a my pak musíme kličkovat, 
což někdy s těžkým nákladem na vozíku není úplně 
jednoduché, a přestože rychlost není ohromující, 
náklad se může převrhnout nebo poškodit.
B: Nejen chodci, ale často i zaparkovaná vozidla 
tam, kde nemají co dělat. Je to pak pro nás limitující. 
Není to jednoduché. Jezdíme po cestách společně s 
auty, kamiony a když do toho vlítne něco nečekané-
ho, může to mít zlé následky. Brzdná dráha vozíku je 
sice krátká, ale náklad může „pokračovat dál“.

Už se vám někdy staly nějaké nehody?
V: Jednou se mi podařilo trošku odřít auto, ale to 
právě díky tomu, že bylo špatně zaparkované a 
nebylo vidět při manévru s nákladem. Ale jinak nic 
závažného.
B: Jednou mě zradila technika u výsuvných dveří a 
při průjezdu spadly na vozík. Nebyl to vůbec příjem-
ný pocit. Závada byla sice v knize závad zaznačena, 
ale zabezpečeno to důkladně nebylo. Ale od té doby 
si člověk na tyto věci dává mnohem větší pozor.

Je toto práce pro jakoukoliv ženu? Doporučila 
byste ji některé své známé?
V: Mě osobně to baví, ale když jsem se s některými 
známými o tom bavila, tak z toho měly strach a při-
rozený respekt. Není to prostě pro každou, možná 
ani pro každého chlapa.
B: Je to hodně o přesnosti, manévrujeme na pro-
storech, kde hrají někdy roli i „mikromilimetry“. Od 
některých žen sklízíme obdiv, že tuto práci děláme. 
Kdo to chce dělat, nesmí se toho bát.

Jak na to reaguje vaše okolí a zejména muži?
V: Je vtipné vidět některé lidi, jak se na nás dívají. Asi 
je překvapí kontrast, když nás vidí ve vozíku a pak 
následně v šatech v civilu. Hodně mužů je překvape-
ných. Asi je tady pořád trošku cítit stereotyp toho, že 
tato práce je spíše spojována s muži.
B: To, co říká Věrka, je pravda. Rodina to bere úplně 
v pohodě, ale občas je nějaký kolemjdoucí překva-
pený. V dnešní době si ale myslím, že to je přirozené 
vidět ženu dělat tuto práci.

Co obnáší tuto práci dělat krom toho, že vás to 
musí bavit?
V: Je třeba absolvovat každé školení, které se vás 
alespoň zčásti dotýká. Jakmile získáte praxi a se-
bevědomí v tom, co děláte, pak už jsou náležitosti 
spojené s touto pozicí jen formální. Samozřejmostí 
je mít i přehled o materiálech, sortimentu a vědět, 
jak a kam jej navážet.
B: Je nutné mít „oči na šťopkách“. Kromě toho, co 
už bylo řečeno, je potřeba být neustále v pozoru. 
A také se připravit na extrémní podmínky v zimě a 
v  létě. Samozřejmostí u nás je udržovat si svou káru 
v čistotě a mít ji uklizenou. Je to naše pracovní pro-
středí a musíme se o něj dobře starat. Vypadá to pak 
více reprezentativně.

Děkuji dámám za jejich čas a přímé odpovědi na 
otázky, které mě už dlouho zajímaly. 

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



Letem světem 
intranetem
Koncernový intranet vám nabízí všechny informace na jednom místě. Ať už 
hledáte nejnovější zprávy, benefity, kontakty, důležité směrnice či jiné nepo-
stradatelné dokumenty, knihovnu nebo jen kalen-
dář akcí.  Abyste se k informacím dostali opravdu 
odkudkoli, tak není pro přístup potřeba firemní 
připojení. Připojit se zvládnete i ze soukromého 
počítače či vašeho telefonu. 

OD ŠKODA AUTO PO AGROFERT. ČEŠI 
ROZHODLI, KTERÉ FIRMY SE CHOVAJÍ 
ODPOVĚDNĚ
Společenská odpovědnost hýbe světem. Jak ji ale vní-
mají Češi a zda oceňují, když se firmy chovají odpo-
vědně a udržitelně, zkoumala agentura Ipsos v nedáv-
ném průzkumu. V průzkumu si spontánně vybavili nějakou společensky odpovědnou 
firmu 4 z 10 Čechů. Nejčastěji zmiňovali Škoda Auto (46 %) a ČEZ (44 %). Následovaly 
Lidl a Česká spořitelna (po 10 procentech), v těsném závěsu pak Agrofert (8 %). Po 5-ti 
procentech si lidé vybavili také Plzeňský Prazdroj, ČSOB, Vodafone, O2 či E.ON.

Chcete se dozvědět více o našich hodnotách a společenské odpovědnosti? Právě vy-
šel CSR report „Jsme odpovědní“ za rok 2021.

NEMÁTE AKTIVNÍ ÚČET K INTRANETU?
Na výplatní pásce jste dostali své unikátní přístupové 
údaje – přihlašovací jméno a také speciální čtyřmístný 
pin. 
Ty pak jen zadáte do přihlašovacího okénka, které na-
leznete na adrese www.nasintranet.cz. Pokud jste 
je neobdrželi, kontaktujte vaše personální oddělení 
nebo napište na podpora@nasintranet.cz

Nevěřte fámám, hledejte fakta
V médiích se o AGROFERTu říká ledacos. Jaká jsou fakta? 
Podívejte se na naše webové stránky Fámy&Fakta, které 
jsou hlavním pilířem naší reaktivní komunikace. Reaguje-
me na mediální zkratky a nepravdy, které se o nás ve veřej-
ném prostoru objevují. 

REAKCE NA TVRZENÍ OLGY RICHTEROVÉ, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ 
POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR O SPOLEČNOSTI SKV PIESTERITZ
Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR 
na 20. schůzi Poslanecké sněmovny ČR dne 3. května 2022 uved-
la, že …„Jde prostě o to, že ta významná firma, SKW PIESTERITZ, 
je velice významná pro celý holding Agrofert a jeho zisky. Tahle 
chemička je prostě primárně nastavena na ruský plyn. Vedení 
koncernu AGROFERT v reakci na tvrzení paní Richterové uvádí: 
Společnost SKW PIESTERITZ zpracovává takový plyn, jaký je ak-
tuálně v přenosové soustavě a nemá ani možnost jeho složení 
ovlivnit. Společnost SKW PIESTERITZ odebírá plyn v Německu 
od německého dodavatele plynu, a je pro ni tak zcela bezpřed-
mětné, odkud a jaký plyn se bude prodávat v České republice. 

Nerozumíme proto tomu, proč paní Richterová zmiňuje v dis-
kusi o závislosti ČR na ruském plynu německou společnost SKW 
PIESTERITZ.

Další podrobnosti o obchodu se zemním plynem v  jednotlivých 
zemích, naleznete na webu fámyfakta.cz 

Nevěřte fámám, hledejte fakta.
Více naleznete na WWW.FAMYFAKTA.CZ

Střípky z nadace
FOND REHABILITACE
Při postižení mozku či dětské mozkové obrně (DMO) 
je důležitá intenzivní rehabilitace. Ta je bohužel vel-
mi nákladná. Proto jsme už před lety spustili fond 
Rehabilitace, jehož prostřednictvím přispíváme na 
zlepšení zdravotního stavu lisí s DMO či jiným získa-
ným postižením mozku.

DANIEL
Podpořili jsme malého Daniela příspěvkem na re-
habilitace v KidsTherapi Labyrint v Liberci. Jeho 
maminka nám napsala, že každý den terapie tvrdě 
cvičil. Je to velký dříč. Takže Danielovi držíme palce, 
aby se jeho zdravotní stav dále lepšil!

MATYÁŠ
Malý Matyáš absolvoval v klinice Sarema intenzivní 
kognitivně motorickou terpii. Ať se daří, Matyáši!

STIPENDIJNÍ  PROGRAM
Stipendijní program Nadace AGROFERT je tu proto, 
aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým 
studentům podporu, kterou potřebují ke splnění 
svých studijních snů. 

Cílem je podpořit uchazeče ze sociálně slabých ro-
din ve studiích na středních školách, které jim z po-
hledu jejich vlastních potřeb poskytnou ten nejlep-
ší prostor pro další osobní a školní růst. Nabízíme 
pomocnou ruku mladým lidem, kteří si uvědomují 
složitou sociální situaci své rodiny a sami se aktivně 
snaží o její zlepšení.
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Jsme Agrofert
Podívejte se na naši audiovizuální sérii ze života lidí a firem z našeho kon-
cernu. Každý měsíc přidáváme nová videa na náš youtube kanál.

JAK VYROBIT Z ČERNÉ BÍLOU?
Věděli jste, že na počátku výroby jasně bílé titanové běloby je uhlově černý minerál 
ilmenit? Zdá se vám to nemožné? Tentokrát jsme se vydali do firmy Precheza, a. 
s., která je významným výrobcem titanové běloby ve střední Evropě. Dozvíte se, 
jaké množství titanové běloby vyrobí společnost Precheza, a. s. za rok nebo jaká 
je teplota v kalcinační peci, která je nedílnou součástí celého výrobního postupu. 

Výroba titanové běloby je naprosto unikátní proces, který v Česku nemá obdoby.

JAKÉ JE TAJEMSTVÍ NAŠICH TOUSTŮ?
Základem výjimečné chuti toustů z PENAMu je originální čerstvý pšeničný kvas. 
Díky němu jsou tousty vláčnější, chutnější a především – vydrží déle čerstvé. Není 
tak zapotřebí do nich přidávat zbytečnou chemii.  Jak dlouho kvas zraje?  Z jaké 
mouky je vyráběn? A co dalšího v této unikátní toustové receptuře najdeme?  

Zeptali jsme se pana Jaroslava Kafky, vedoucího Oddělení technologie společnosti 
Penam, a. s. Ten ví totiž o toustové receptuře naprosto vše. Zajímavé informace o 
toustech však doplnili i jeho kolegové. 


