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NOVINY

ČÍSLO 
MĚSÍCE
174
je celkový počet osob, které se zúčastnily 
kurzu první pomoci formou zážitků. Po 
delší covidové odmlce se nám letos opět 
podařilo uspořádat tato školení v několika 
termínech v období červenec až říjen a je 
o ně obrovský zájem. 

Účastníci jsou nadšeni a hlavně bohatší 
o základní znalosti a dovednosti nutné 
k  záchraně života, které mohou v případě 
potřeby kdykoliv využít.

NOVINKA NA SEGMENTU 
SPECIÁLNÍ VÝROBKY

VSTŘIKOVANÉ DLAŽDICE FATRASTEP
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ENERGETICKÉ PROHŘEŠKY

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEB ENERGIÍ JE NUTNOSTÍ

Kstrana  4

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIÍ 
V DOMÁCNOSTI III.

INVESTICE DO FOTOVOLTAIKY
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LVT DÍLCE

NA TRHU JSOU JIŽ 20 LET
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Veletrh plastů a kaučuku K 2022 Düsseldorf
Historie tohoto významného veletrhu začíná 
v roce 1952, kdy se společnosti a svazy oboru 
plastů společně s Nordwestdeutsche Ausstel-
lungsgesellschaft - NOWEA, dnešní Messe (Vý-
staviště) Düsseldorf, rozhodly dát vzniknout 
akci, která by demonstrovala výkonnost a mno-
hostrannost polymerních materiálů v době, kdy 
jejich masová produkce právě teprve začala. 
Tak vznikl před 70 lety veletrh K v Düsseldorfu 
s premiérově 270 výhradně německými podni-
ky, aby nejen odborným návštěvníkům, nýbrž i 
laickým spotřebitelům prezentoval věci, které 
měly usnadnit a zkrášlit především každodenní 
život.

Od roku 1963 už to byl veletrh čistě pro odborní-
ky jako nejvýznamnější místo setkávání průmyslu 
plastů a kaučuku, a tím je dodnes. Také v roce 2022 
se stal veletrh K v Düsseldorfu nejdůležitější infor-
mační a byznysovou platformou oboru. Od 19. do 
26. října se sešli vystavovatelé i návštěvníci, aby 
demonstrovali výdobytky oboru, diskutovali aktu-
ální trendy, představili inovace a nastavili cesty do 
budoucnosti. Nikde jinde není mezinárodní účast 
tak vysoká. Na 3 000 společností z 61 zemí předsta-
vilo inovace pro efektivní a zodpovědné nakládání 
s plasty. Obzvlášť silně zastoupeni byli opět dodava-
telé z Evropy, především Německa, Itálie, Rakouska, 
Turecka, Nizozemí, Švýcarska a Francie, a dále pak 
z USA. Počet vystavovatelů z Asie a jejich plocha se 
již několik ročníků drží na stálé úrovni, silně zastou-
pení měla opět Čína, Tchaj-wan, Indie, Jižní Korea a 
Japonsko. Rozmanitost a mezinárodnost vystavova-
telů zaručuje komplexní prezentaci oboru, také ve 
specializovaných segmentech.

Již při posledním ročníku veletrhu konaném v roce 
2019 vystavovatelé jednohlasně zdůrazňovali po-

třebu fungujících uzavřených materiálových cyklů 
podél celého řetězce koloběhu materiálů. Nikdy 
předtím se obor neujal tak jednotně nějaké témati-
ky a nepracoval tak intenzivně na řešeních pro eko-
logičnost, úsporu zdrojů a prevenci odpadů. 

Od té doby se vývoj enormně zrychlil. Veletrh pů-
sobivě potvrdil, že se obor ujímá zodpovědnosti a 
plasty v budoucnosti nebudou problémem, nýbrž 
součástí řešení. Velkými ústředními tématy K 2022 
byla témata cirkulární ekonomika, ochrana klimatu 
a digitalizace. Bez plastů nebude důsledné řešení 
otázek vylepšení světového klimatu vůbec možné. 
Plasty umožňují lehké konstrukce, elektromobilitu, 
využití sluneční a větrné energie, a důležitá je zde i 
digitalizace. Všechna tři témata se prezentovala ve 
specializovaných projektech.

Veletrh K se již standardně koná ve tříletých cyklech. 
Tento rok se ho zúčastnilo 21 vybraných zástupců 

naší společnosti z technické přípravy výroby, vý-
zkumu a vývoje, investic, údržby a obchodu. S ohle-
dem na významnost a prestižnost události se také 
zúčastnili zástupci managementu - GŘ, TŘ, VŘ a OŘ. 
Z  cestovních zpráv je zřejmé, že jsme zvládli více 
než 100 schůzek se stávajícími a případně budoucí-
mi dodavateli technologií, surovin či služeb. 

Je velmi důležité vidět, kam se posouvají techno-
logie a myšlení klíčových firem. Jsem přesvědčený, 
že pro každého zaměstnance z Fatry byla účast na 
tomto veletrhu velmi inspirativní a užitečná, a to, co 
viděli, jistě dokážou určitým způsobem přenést do 
své pracovní činnosti. Zde v každém případě platí 
naše hodnota „vzdělávám sebe i firmu“. V roce 2025 
se budeme opět těšit na další ročník tohoto veletrhu.

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

PROČ SFOUKÁVÁME SVÍČKU…
Každý má rád adventní atmosféru a k ní hoří-
cí svíčka při večerní pohodě neodmyslitelně 
patří. Proč ji ale zhášíme sfouknutím? Aby 
něco hořelo, musí být splněny tři podmínky. 
Zápalná teplota pro danou látku, dostatek 
kyslíku pro reakci hoření a připravená hořla-
vá látka.  Když jedno chybí, tak nám to neho-
ří, čehož využíváme pro hašení. 

A jak je to se svíčkou? Zápalnou teplotu do-
dáme sirkou nebo zapalovačem a kyslíku je 
kolem nás jistě dost. Od zápalného zdroje se 
prudce nahřívá vosk na knotu a v těle svíčky. 
Z něj se rychle uvolňují páry a plyny, které 
pak hoří lehounkým plamínkem kolem kno-
tu.    

Pak je třeba svíčku uhasit. Proudem vzdu-
chu při fouknutí odvaneme připravené páry 
i s plamínkem a lehce žhnoucí knot je již ze 
svíčky neuvolní, aby znovu vzplály.

Drazí kolegové, snad vám tohle lehce odbor-
né nakouknutí pod pokličku hasičů může 
připomenout, že hořící svíčky na adventních 
věncích by se neměly nechat dohořívat bez 
dozoru. Věnce bohatě zdobené přírodním 
či syntetickým materiálem od svíčky bez 
ochranného kalíšku či nehořlavé podložky 
mohou vzplanout. Věnce též neumísťujte do 
blízkosti závěsů, záclon či jiných hořlavých 
dekorací. Pokud se vzdálíte na delší dobu, 
je dobré při odchodu svíčky jen tak lehce 
sfouknout….

Pavel Zapletal
velitel HZSP

PROSINEC 2022

Vážení a milí spolupracovníci,

čas neúprosně letí, blíží se konec kalendářního roku 
a s ním nejoblíbenější období - Vánoce. Využívám 
této slavnostní atmosféry a všem Vám přeji, abyste 
celé svátky vánoční prožili v klidu, rodinné pohodě, 
spokojenosti, zdraví a štěstí. 

V kalendáři roku 2022 zbývá už jen pár dnů a já bych 
se chtěl ohlédnout a zhodnotit, jaký ten uplynulý 
rok vlastně byl a jak jsme se s ním dokázali vypo-
řádat. Toto krátké zhodnocení probíhajícího roku 
se stalo tradicí našeho posledního ročního vydání 
podnikových novin. 

Rok 2022 si budeme všichni dlouho pamatovat a 
jistě se stane historicky významným rokem. Kromě 
všech nahromaděných problémů po dvouletém ob-
dobí Covidu s cenami surovin a jejich dostupností, 
růstem cen energií a růstem inflace napadlo Rusko 
v  únoru 2022 Ukrajinu a spustilo válečný konflikt 
poměrně blízko našich hranic, což jsme si do té chví-
le už ani nedokázali představit. 

Bohužel válka nadále trvá a naděje na její brzké 
ukončení je stále v nedohlednu. V kombinaci se 
sankcemi uvalovanými na Ruskou federaci se tato 
skutečnost promítla i do globální ekonomiky a 
zvláště pak zasáhla Evropu, která byla významně 
závislá na ruských strategických surovinách, přede-
vším na zemním plynu a ropě. Turbulentní pohyb 
cen a zejména růst cen energií, surovin i ostatních 
služeb byl následně bezprecedentní. 

Vzniklé situaci musí v současné době čelit každá 
firma a bohužel je velká pravděpodobnost, že toto 
nestandardní a nejisté prostředí bude pokračovat 
i v příštím roce. 
My i za těchto nepříznivých podmínek zvládneme 
rok 2022 opět se ctí, i když výše stanoveného plánu 
hospodářského výsledku nebude tentokrát dosaže-
no. Zároveň ale pevně věřím, že společně zvládne-
me i následující rok 2023, ve kterém se snad dočká-
me ukončení válečného konfliktu a také zklidnění 
rozkolísaného a nestabilního makroprostředí, které 
negativně působí na firmy a samozřejmě také na 
všechny domácnosti.

V této chvíli jsou však před námi ty nejkrásnější dny 
v roce a já Vám děkuji za dosavadní úsilí, trpělivost 
a nasazení. Do nového roku 2023 Vám přeji úspěš-
ný vstup, mnoho chuti do další práce, hodně štěstí 
a úspěchů v osobním i pracovním životě, a hlavně 
pevné zdraví pro Vás i Vaše blízké. 

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel
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Stavební údržba v roce 2022
Do konce roku 2022 zbývá už jenom pár dní a 
stavební sezóna pro venkovní práce je ukonče-
na. Můžeme tedy zhodnotit, které opravy jsme 
zvládli. 

Začneme s opravami v napajedelském areálu, které 
se týkaly statických konstrukcí a nosných prvků bu-
dov. Hned v úvodu letošního roku proběhla náročná 
oprava středového koridoru v budově č. 25 ve 4. NP. 

Původní betonový koridor používaný pro pojezd 
paletového vozíku musel být vybourán, neboť při 
namáhání docházelo k jeho vydrolování. Následně 
proběhla jeho kompletní náhrada včetně výztuže a 
betonáže. 

Druhá oprava statických prvků budov Fatry v Napa-
jedlích proběhla v září, kdy bylo nutné opravit u bu-
dovy č. 33 venkovní část betonového sloupu. Zde 
byl použit obdobný postup jako u sloupů budovy 
č.  24, které jsme opravovali v loňském roce. Sloup 
je nyní po celkové sanaci a bude sloužit po další ge-
nerace.

V Napajedlích i v Chropyni proběhla výměna oken, 
což přispěje nejen k úspoře energií, ale v některých 
případech i ke zvýšení bezpečnosti práce. Výměny 
z důvodu bezpečnosti byly provedeny v budově č. 
24 v Napajedlích, kde byla u původních oken naru-
šena stabilita jejich konstrukce. 

Z důvodu úspor energií se provedly výměny oken 
v  Chropyni například v budovách číslo 310 a 74 a 
také v Napajedlích v budovách číslo 23, 43 a 42a.

Významně se nám podařilo posunout plánovanou 
obnovu nakládací rampy u budovy č. 43 v Napa-
jedlích, kde jsme dokončili druhou etapu opravy 
povrchu rampy. Tyto práce zvýší bezpečnost při 
nakládce a sníží opotřebení paletových vozíků. Sou-
časně byla provedena výměna osvětlení rampy, kdy 
byly nově použity úspornější LED zářivková svítidla. 
Poslední významnou akcí související s budovou č. 
43 je oprava „vestavku“, sloužícího pro skladníky a 
řidiče.

Mezi poslední významné opravy lze zařadit v Napa-
jedlích obnovu chodníků u budovy číslo 23 a 13a. 

Jejich stav se postupně zhoršoval a rekonstrukce 
byla již nevyhnutelná.

Vzhledem ke skutečnosti, že chodník kolem budovy 
č. 23 směrem k hlavní vrátnici je jeden z nejvytíže-
nějších, investice do jeho opravy byla zcela na místě. 

V Chropyni se do podobného stavu dostaly některé 
části silnic a z toho důvodu se přikročilo k opravám 
komunikací u budovy č. 310 a ze zadní části budovy 
č. 27. Obě tyto části silnic patří mezi velmi vytížené, 
jsou často využívány při přepravě materiálu či vý-
robků vysokozdvižnými vozíky. 

Ve špatném stavu byla také podlaha skladu č. 744, 
jejíž rekonstrukci se podařilo naplánovat současně 
s opravami silnic. Díky těmto akcím opět docílíme 
větší bezpečnosti a současně menšího opotřebení 
vozíků. 

V letošním roce jsme provedli spoustu dalších oprav 
menšího rozsahu. Věnovali jsme se opravám sociál-
ního zařízení v budově č. 25 v Napajedlích, v budově 
č. 75 a č. 27 v Chropyni jsme opravovali podlahy či 
omítky.  Nemálo úsilí nás stála údržba bytového fon-
du, který byl využit pro ubytování zahraničních pra-
covníků. Finanční prostředky a práci zaměstnanců 
odboru správy majetku jsme se snažili rovnoměrně 
rozdělit mezi oba areály a věříme, že je to na stavu 
našeho majetku vidět.

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

Sklad 744 v Chropyni

Chodník u budovy 23 Rampa skladu budovy 43 v Napajedlích.

Kontrola ČIŽP ve Fatře
V srpnu letošního roku se ve Fatře v Napajedlích 
uskutečnila kontrola České inspekce životního 
prostředí na oblast integrovaného povolení.

Čtenáři novin jistě jsou již obeznámeni se skuteč-
ností, že pro provoz v Napajedlích vydal Krajský 
úřad Zlínského kraje integrované povolení. Toto 
povolení v sobě zahrnuje všechny provozované 
technologie a pomocné činnosti. V současné době 
bylo uskutečněno již devět změn integrovaného 
povolení v souvislosti s novými investičními akcemi 
a se změnami technologií. Realizace změn do praxe 
byla rovněž předmětem kontroly.

ČIŽP provádělo kontrolu všech oblastí pokrytých 
integrovaným povolením za období let 2020 až 

srpen 2022. Pro názornost kontrole byl podroben 
přezkum plnění podmínek stanovených v integro-
vaném povolení v následující oblastech:
• provozování zdrojů znečišťování ovzduší,
• plnění emisních limitů na zdrojích znečišťování 

ovzduší, plnění závazných podmínek provozu, 
emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, evidence, 
hlášení, výkazy,

• vodní hospodářství - odběr podzemních vod, 
provozování soustavy kanalizace a čištění od-
padních vod, plnění limitů znečišťování, evi-
dence, hlášení, výkazy,

• havarijní plán, systém předcházení znečišťování 
ŽP,

• odpadové hospodářství - nakládání s odpady, 
soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení 
proti úniku, vedení agendy odpadového hos-
podářství, značení odpadů, evidence, hlášení, 
výkazy,

• nakládání s chemickými látkami a směsmi z hle-
diska ochrany životního prostředí,

• skladování surovin, ochrana proti úniku, znečiš-
ťování ŽP, provozování skladu kapalných suro-
vin, zabezpečení skladu, revize,

• prevence závažných havárií,
• ekologická újma,
• integrovaný registr znečišťování (IRZ),
• monitorování podzemních vod jako jedna 

z podmínek integrovaného povolení,
• zprávy o plnění podmínek integrovaného po-

volení,
• povinná hlášení do systému ISPOP (integrovaný 

systém plnění ohlašovacích povinností) za ob-
lasti - emise, odpady, vody, IRZ.

Je pochopitelné, že pro tak rozsáhlou kontrolu in-
spekce nasadila větší počet svých pracovníků. Kon-
trolu provádělo celkem pět inspektorů ČIŽP Brno a 
další dva zaměstnanci KÚ Zlín. V každém případě 
byla početní převaha na straně inspekce vůči za-
městnancům Fatry, kteří obhajovali kontrolované 
činnosti.

Doložení všech dodatečně požadovaných skuteč-
ností a zpracování protokolu bylo časově náročné. 
Protokol o výsledku kontroly vydala inspekce až 
v říjnu. 

Výsledkem kontroly je zjištění inspekce, že: „Sku-
tečnosti zjištěné kontrolou na místě provedenou 
dne 10. 8. 2022 na zařízení „Fatra, a. s., Napajedla 
- Povrchové úpravy“ nepovažuje ČIŽP za porušení 
integrovaného povolení, zákona o integrované pre-
venci, zákona o odpadech, zákona o vodách, zákona 
o ovzduší, zákona o IRZ ani zákona o předcházení 
ekologické újmě.“

Na tomto místě chci poděkovat všem kolegům, kteří 
se aktivně podíleli na zdárném průběhu kontroly a 
obhájili před inspektory svoje svěřené oblasti. 

Samozřejmě patří dík všem, kteří jsou součástí ce-
lého systému plnění dílčích povinností v oblasti 
ochrany životního prostředí. A nakonec přeji Fatře 
jako takové, aby v budoucích letech provozovala, 
a hlavně mohla provozovat technologie alespoň 
v takovém rozsahu, v jakém jsme je mohli představit 
inspekci v době kontroly.

Ing. Ivo Špaček, Ph.D.
vedoucí oddělení životního prostředí

FATRAFOL a nové zahraniční reference
Naše hydroizolační fólie FATRAFOL jsou oblí-
bené nejen v České republice, ale i v zahraničí, 
kde jsou pravidelně využívány v různých pro-
jektech. 

Přinášíme vám ukázku několika zajímavých realiza-
cí, které se úspěšně podařilo dokončit v posledním 
období. Za zmínku stojí například izolace velkého 
logistického a skladovacího centra v Belgii, kde byla 
použita hydroizolační fólie FATRAFOL 810 v šedé 
barvě. Celková plocha izolovaných střech přesáhla 
86 000 m2.

Nejnovější informace a realizace můžete sledovat 
také na internetových stránkách www.fatrafol.cz.

Skladovací a logistické centrum, Oupeye (Belgie)Kancelářská budova, Roggel (Nizozemsko) Rezidenční bydlení Sky House, Sheffield (Anglie)
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AKTUALITY
Vánoční dárek pro zaměstnance
Vánoční tradice se mají zachovávat. V po-
sledních letech se stalo zvykem, že naši za-
městnanci obdrželi před koncem roku jako 
poděkování za celoroční práci drobný dárek. 

Ani letos tomu nebude jinak. Pro každého 
jsme připravili dárkovou tašku s lahví vína, 
balením salámů a přáním generálního ředi-
tele. Věříme, že tato pozornost udělá radost. 
Přejeme spokojené Vánoce všem fatrová-
kům i jejich rodinám.

Novinka na segmentu speciální výrobky
VSTŘIKOVANÉ DLAŽDICE FATRASTEP

Klíčovým zákazníkem segmentu Speciální vý-
robky je společnost IKEA. Všechny naše vstřiko-
vané výrobky proto končí v jejích obchodních 
domech. Výjimku tvoří přepravky na pečivo a 
zeleninu a dekorativní dlaždice Terassol, které 
jsme ve Fatře za přispění studentů z Univerzity 
navrhli a vyvinuli před několika lety.

Protože s dlaždicemi máme dobré zkušenosti a 
navíc zapadají do výrobkového portfolia Fatry, roz-
hodli jsme se vytvořit další výrobkovou řadu. Ta do-
stala název FATRASTEP a je výsledkem práce týmu 
lidí nejenom našeho segmentu, ale i dalších útvarů. 
Skládá se ze čtyř různých dekorů dlaždic o rozmě-

ru 300 x 300 mm.  První dekor s názvem Slateris 
(imitace břidlice) pro nás navrhli kolegové z Vývo-
je a výzkumu. Další jsou Stoneris (imitace kamene/
dlažby) v barvě světle šedé a černé a Lineris (imitace 
hnědého dřeva). Jejich otcem je Ing. Pavel Řihošek, 
který dekory nejen navrhl, ale byl i klíčovým členem 
našeho týmu při vývoji této celé produktové řady. 

Dlaždice FATRASTEP se volně pokládají a spojují 
jednoduchým klikem pomocí zámků, které mají po 
stranách. Snadno se udržují a jsou odolné vůči UV 
záření, kolísání teplot, olejům a dalším vlivům v ex-
teriéru. Navíc jsou plně v souladu s požadavkem na 
udržitelný výrobek.

Jedná se o dekorativní dlaždice, které zároveň chrá-
ní povrchy před poškozením, poškrábáním, vlhkostí 
apod.  Primárně jsou určeny pro terasy a verandy, 
balkóny nebo pergoly. Lze je také využít jako dlažbu 
kolem bazénů, ale mohou mít další uplatnění v za-
hradách, kempech či jiných venkovních prostorách. 
 
Bylo mi potěšením představit vám naši novinku a 
věřím, že vás zaujala. Závěrem bych chtěla poděko-
vat celému týmu, který na projektu pracoval. 

Ing. Lenka Hromadníková
vedoucí odboru prodeje Speciální výrobky

LCA studie
V návaznosti na předchozí články o udržitel-
nosti je nutno zmínit také zkratku LCA, která je 
pro většinu z nás zatím velkou neznámou, ale 
předpokládám, že do budoucna ji budeme mít 
v povědomí téměř všichni. LCA je metoda posu-
zování životního cyklu - z anglického Life Cycle 
Assessment a zabývá se udržitelností v širším 
slova smyslu.

Tato metoda posuzuje výrobky z hlediska jejich vlivu 
na životní prostředí v průběhu jejich celého životní-
ho cyklu. Shromažďuje a vyhodnocuje vstupy, vý-
stupy a možné dopady výrobku na životní prostředí 

během celého jeho životního cyklu. Při posuzování 
se mapují všechny dopady spojené s výrobkem od 
těžby nerostných surovin, zpracování, přepravy, vý-
roby, užívání až po konec životnosti výrobku a jeho 
zneškodnění. Tento přístup je známý také pod po-
jmem „od kolébky do hrobu“. 

 
V tuto chvíli si možná říkáte, k čemu taková studie 
vlastně je? Odpověď je jednoduchá. V posledních 
letech je na životní prostředí kladen čím dál větší 
důraz a stejně to vidí také naši zákazníci, kteří chtějí 

používat materiály a výrobky, které co nejméně za-
těžují životní prostředí. Není jednoduché se rozhod-
nout, který výrobek na trhu je z tohoto hlediska ten 
lepší, a právě LCA studie by měla tento výběr značně 
usnadnit.

Na základě zpracované studie LCA se zákazníkům 
poskytuje EPD - environmentální prohlášení o pro-
duktu, které je konečným výstupem a obsahuje 
informace o produktu s přehledně uspořádanými 
výsledky LCA studie. Získání EPD ale neznamená, že 
daný produkt je „ekologický“ nebo „zelený“. Porov-
náním EPD více výrobků se stejnou funkcí lze sta-
novit, který z výrobků má menší dopad na životní 
prostředí.

Fatra, a. s., se začala zabývat studií LCA již v roce 
2012 a první studie byla vytvořena roku 2017 pro 
segment hydroizolačních fólií a podlahových krytin. 
Nyní probíhá sbírání dat za rok 2021 pro aktualizaci 
LCA studie, která bude rozšířena také o segment BO 
PET. Samotnou studii nám pomůže zpracovat exter-
ní firma, která zajistí posouzení LCA studie nezávis-
lou certifikační organizací.

Ing. Pavla Kašíková
technik-kvalita

Fatra členem Cechu podlahářů
Na podzim letošního roku jsme navázali spolu-
práci s profesním spolkem Cech podlahářů Čes-
ké republiky. 

Jedná se o sdružení, které zastupuje a chrání práva a 
zájmy svých členů, kterými jsou kladečské firmy, vý-
robci, školy, experti, znalci a technici. Hlavním poslá-
ním sdružení je propagace podlahářského řemesla 
a vytváření optimálních podmínek v podnikání, ve 
stavebnictví a ve vzdělávání mládeže a dospělých. 

Navázáním tohoto partnerství dochází k  vzájemné 
podpoře a předávání si zkušeností. Dlouhodobě 
podporujeme partnery formou nadstandardní-
ho servisu (školení, poradenství, vzorky pro školy 

apod.). Snažíme se maximálně poskytnout prostor 
pro řešení individuálních potřeb a osvětu o  správ-
ném používání našich výrobků v jednotlivých apli-
kacích. Zasedání Cechu podlahářů, kterého jsme se 
osobně zúčastnili, se konalo 3. 11. 2022.

Bc. Tomáš Reiter
marketingový specialista

BAVÍME SE 
Ona: „Miláčku, co dáme mojí mamince k Vá-
nocům? Vloni jsme jí koupili křeslo, co by se 
k tomu hodilo?“
On: „Co takhle elektrický proud?“

Manželka stála v ložnici před zrcadlem a 
prohlížela se. Nebyla spokojená s tím, co vi-
děla, a tak mi řekla: „Cítím se příšerně. Vypa-
dám stará, tlustá a škaredá. Nemohl bys mi 
říct něco pozitivního?“ Já na to: „Na svůj věk 
máš skvělej zrak.“

Plave si mořem velrybí samec vedle své 
velrybí družky a mumlá:

„Celý svět se snaží zachránit náš druh, vědci 
zasedají, ekologové se bouří, Greenpeace 
se z toho může zbláznit, ale TEBE HOLT BOLÍ 
HLAVA....“
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Energetické prohřešky
Výzvu ohledně dodržování teplot v různých 
prostorách našich budov je možno doplnit vý-
zvou o dodržování veškerých principů a zásad 
směřujících ke snižování spotřeb energií.  

Jedná se o řadu obecně známých záležitostí, jako 
je např. vypínání strojů a pomocných zařízení při 
odstavení výrobních technologií, zhasínání světel 
mimo potřebnou dobu, zavírání oken a dveří, hláše-
ní poruch na rozvodech stlačeného vzduchu a řada 
dalších. 

Přestože se to zdá být logické a velmi jednoduše 
realizovatelné, máme v této oblasti na čem zapraco-
vat. Chtěl bych tímto způsobem apelovat zejména 
na odpovědné osoby, respektive provozovatele bu-
dov, aby si všímali a aktivně i vyhledávali na svých 
budovách zmiňované nedostatky. Jako příklady 
k zamyšlení a samozřejmě i k nápravě uvádím aktu-
ální pochybení zjištěná při namátkové kontrole.

• Trvale otevřené okno
• Zničené bovdenové ovládání zavírání okenice
• Termostatická hlavice je nastavena pod otevře-

ným oknem na max
• Uražený termopohon radiátoru
• Provoz ventilátoru při odstavené výrobě
• Trvale otevřená okna na WC  (možno dořešit in-

stalací odsávacího ventilátoru)
• Trvale otevřená okna ve skladech výroby 
     (i v době mimo provoz výroby)

Vít Macháň
ředitel úseku energetiky

Rozsvícená světla přes den Zničené bovdenové ovládání zavírání okenice Termostatická hlavice je nastavena pod otevřeným 
oknem na max

Trvale otevřená okna na WC 

Trvale otevřená okna ve skladech výroby 
(i v době mimo provoz výroby)

Milé odborářky a odboráři, vážení spolupracovníci, 

dovolte mi, abych Vám v tomto předvánočním čase jménem celé naší podnikové rady odborů po-
děkovala za spolupráci a přízeň, kterou nám celou dobu věnujete. Vaší podpory a důvěry si velice 
vážíme.

S blížícím se koncem roku Vám přeji, aby svátky byly krásné a nezapomenutelné, ať se Vám splní 
všechna přání a celé Vánoce prožijete v příjemné atmosféře v klidu, v kruhu nejbližších, ve zdraví, 
štěstí, lásce a porozumění. Odpočiňte si a načerpejte hodně sil do dalšího roku, aby byl plný úspě-
chů v osobním i pracovním životě.

Pohoda, spokojenost a optimismus ať naplňuje Vaše domovy nejen v těchto svátečních chvílích, ale 
provází Vás po všechny další dny příštího roku 2023. Těším se, že i v dalším období nám zůstanete 
nakloněni.

Jana Hrabicová
předsedkyně podnikové rady odborů 

Základní organizace OS ECHO Fatra Napajedla

Kompetence 4.0
Nejasný pojem, ale o co vlastně jde. Souvisí se 
zaváděním digitalizace a automatizace do prů-
myslové výroby v rámci tzv. čtvrté průmyslové 
revoluce nazývané Průmysl 4.0, kdy opakující 
se jednoduché činnosti budou automatizovány 
stroji a lidem připadne zodpovědnější a kvalifi-
kovanější práce. 

Takže Kompetence 4.0 znamená rozvoj zaměstnan-
ců zvýšením jejich odborné kvalifikace, přičemž roz-
voj vzdělání začíná i rozvojem kompetencí ve škol-
ských vzdělávacích programech tak, aby tito žáci 
našli uplatnění na inovovaném trhu práce.

Ve druhém pololetí roku 2020 byla Fatra přizvá-
na do projektu nazvaného: „Mapování budoucích 

kompetencí jako součást systémových opatření 
pro vymezení požadavků trhu práce“, který realizu-
je Ministerstvo práce a sociálních věcí společně se 
Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Hos-
podářskou komorou Zlínského kraje a společností 
TREXIMA, spol. s r. o. Součástí projektu jsou společně 
s místními školami a univerzitami i další společnosti 
podnikající ve zpracování plastů a v gumárenském 
průmyslu, působící ve Zlínském kraji.

Za tímto účelem byla ustavena pracovní skupina 
Chemie, která měla první společné jednání dne 1. 
12. 2020 a jejím úkolem bylo analyzovat současné 
vzdělávací programy, zjistit požadované kompeten-
ce a kvalifikační předpoklady pro výuku studijních 

programů tak, aby se pomohl řešit nedostatek kva-
lifikovaných zaměstnanců a upravit nevyhovující 
struktura školních kvalifikací. Na základě identifika-
ce a zmapování budoucích kompetencí proběhne 
aktualizace Centrální databáze kompetencí v rámci 
Národní soustavy povolání a úprava vzdělávacích 
programů pro žáky příslušných škol.

Během těchto dvou let proběhlo celkem 13 jed-
nání pracovní skupiny Chemie, která ve výsledku 
definovala požadavky na vzdělání oboru operátor 
gumař-plastikář (úroveň vyučení) a vzdělání v obo-
ru chemická technologie zpracování pryže a plastů 
(maturitní úroveň).

Dne 4. října 2022 byly výsledky pracovní skupiny 
prezentovány v rámci akce Sektorový kulatý stůl pro 
oblast Chemie (gumárenství, plastikářství) a dne 21. 
11. 2022 proběhla závěrečná konference projektu 
KOMPETENCE 4.0, kterou pořádalo Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí České republiky a kde byly před-
staveny výsledky pracovních skupin z jiných oborů.

Pro naši společnost bylo rozhodně inspirující zúčast-
nit se tohoto projektu a mít vliv na formování úrov-
ně vzdělání žáků, kteří následně mohou u nás nalézt 
pracovní uplatnění.

Mgr. David Čuda
personální ředitel
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LVT dílce z Fatry na trhu již 20 let
Naše společnost dosáhla významného milníku. 
LVT dílce z naší produkce jsou na evropském 
trhu již 20 let a stále se těší velké oblibě. 

Důvod je jednoduchý. Zákazníky si získal tento typ 
podlahy vysokou kvalitou, kterou drží od počátku 
výroby. Vložením skelného rouna do konstrukce vý-
robku se totiž podařilo dosáhnout vynikajících pa-
rametrů, zejména rozměrové stálosti a pravoúhlosti 
lamel, čímž jsme výrazně předběhli konkurenci. 

O vývoji podlahovin v dílcích se začalo ve Fatře 
uvažovat už v roce 1998. Tehdy se na světových 
veletrzích začaly objevovat první podlahoviny to-

hoto typu, zejména od asijských výrobců. Vznikla 
myšlenka, že by se tímto novým produktem mohla 
zaplnit mezera na trhu a konkurovat v té době pre-
ferovaným plovoucím podlahovinám.

Přelomový rok v historii podlahových krytin tedy 
nastal v roce 2003, kdy byla zahájena výroba pod-
lahoviny nového typu 
- THERMOFIX. Na němec-
kých strojích s technolo-
gickými prvky fatrovských 
konstruktérů, mechaniků, 
strojařů a technologů 

začala nová éra vinylových podlahovin v České re-
publice. Vinylové dílce svým atraktivním vzhledem, 
designem a provedením představovaly věrnější imi-
tace dřevěných a kamenných krytin.

Uvedení podlahoviny THERMOFIX na trh bylo spo-
jeno s reklamní kampaní, pro kterou byly licenčně 

využity postavičky dvou 
nešiků Pata a Mata. Tyto 
figurky byly uváděny na 

všech reklamních materiálech, katalozích, vzorní-
cích i webových stránkách.
 
V současné době české LVT dílce reprezentuje již 
6 kolekcí a celkem 94 dekorů dřeva, kamene a tex-
tilu. Rozměry výrobků jsou od 900 x 150 mm až po 
1829 x 180 mm.

Bc. Tomáš Reiter
marketingový specialista

• Kolekce obsahovala lamely s 12 dekory dřeva a 8 dekory  
 kamene.

• Rozměry lamel byly vyráběny ve dvou formátech
 900 x 150  mm a 300 x 300 mm

• Byly využívány 2 druhy dezénů – jemné dřevo a kámen

• Začalo lakování povrchu podlahoviny – požadavek trhu
 na snadnější údržbu a odolnost proti běžně používaným 
 chemikáliím

• Přibyl nový formát 450 x 450 mm

• Byly přidány nové dezény hrubé dřevo a schiefer

• Do portfolia byl přidán nový formát 900 x 100 mm v dekoru 
 dřeva

• Kolekce se rozšířila na 24 vzorků dřeva a 20 vzorů kamene

• Byla uvedena nová kolekce THERMOFIX Rustikal
 a Elegance
• Kolekce nabízela 34 dekorů dřeva a 10 kamene

• Byla uvedena nová kolekce LVT dílců IMPERIO ve formátu   
 lamel 1200 x 180 mm

• Celkově kolekce THERMOFIX a IMPERIO obsahovala
 46 dekorů dřeva a 9 dekorů kamene

• Byla uvedena kolekce THERMOFIX Art se svými dlouhými 
 deskami se zkosenými hranami o rozměru 1829 x 180 mm

• Kolekce THERMOFIX Wood se začala vyrábět ve formátu 
 dílců 1200 x 180 mm, naopak kolekce IMPERIO změnilo 
 formát na rozměr 900 x 150 mm.

• Začal se vyrábět nový formát dílců 900 x 300 mm v dekoru 
 kamene

• Došlo k rozšíření kolekce lišt na 40 dekorů

• Byl zrušen dezén jemného dřeva

• V roce 2018 se rozšířila kolekce RS-CLICK na 16 vzorů

• V roce 2019 se zavedla kolekce rigidní plovoucí podlahy
WELL-click s 16 dekory, které jsou kompatibilní s dekory 
THERMOFIX a RS-CLICK (3 rozdílné konstrukce)

• V roce 2021 se spustila výroba nové válcovny a rozšířily
 se nejen výrobní kapacity, ale i výrobkové portfolio

• V témže roce byl spuštěn prodej luxusních vinylových dílců
SILVERO se svými 10 dekory, který je určen převážně

 pro online prodej na www.efatra.cz

• V roce 2022 dochází ke spuštění výroby LVT dílců MARILO, 
 které jsou určeny výhradně pro exportní trhy

• Začaly se kosit hrany lamel. Jejich podoba pak věrně imitovala opracovan
 dřevěná prkna. 

• Byla zavedena kolekce THERMOFIX Textile

• Začaly se vyrábět lišty v počtu 20 vzorů, které korespondovaly s vybranými dekory
THERMOFIXU

• V roce 2016 byla uvedena nová kolekce plovoucí podlahy RS-CLICK s 10 vzory,
 které byly kompatibilní s 10 dekory podlahy THERMOFIX (rozdílné konstrukce)

• Byl vyřazen rozměr lamel 900 x 100 mm

KOLEKCE
2003-2004

KOLEKCE
2005-2006 KOLEKCE

2007-2008

KOLEKCE
2009-2011 KOLEKCE

2012-2014

KOLEKCE
2015-2017 KOLEKCE 

2018-2023

Vážené odborářky a odboráři, kolegyně a kolegové,

právě procházíme obdobím, které pro nás není jednoduché, ale blíží se Vánoce se svojí kouzelnou atmosférou, motivující nás k zastavení a zamyšlení. Je to 
čas, kdy rodina je pohromadě, navštěvují se přátelé a známí a všichni májí k sobě blíž.

Máme před s sebou krásné období adventu, kdy pečeme oblíbené cukroví a své domovy zdobíme jmelím, blikajícími světýlky v oknech a na dveře věšíme 
vánočně nazdobené věnce. Atmosféra během tohoto období je kouzelná. Tradičním symbolem je adventní věnec se čtyřmi svíčkami, jejichž postupné zapa-
lování vyjadřuje nejen odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce, ale i stupňující se nedočkavé očekávání Štědrého dne.

V naší firmě se krásnou a hlavně lidskou tradicí stala charitativní sbírka pro Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky v Olomouci, kde výtěžkem ze zakou-
pení vánočních hvězd, dalšího symbolu Vánoc, přispíváme nemocným dětským pacientům.

Hned v prvním adventním týdnu přichází potěšit a postrašit děti dle tradice čert a Mikuláš, rozdávají jim balíček za básničku. Odborová organizace i letos 
pamatovala na děti svých odborářů a připravila jim mikulášskou nadílku. A pro naše odboráře jsme i letos jako poděkování za celoroční práci připravili pod 
stromeček dárkovou poukázku.

Těšíme se na vánoční trhy v našich městech i na slavnostní rozsvěcování vánočních stromů, doprovázené jarmarky a vánočním programem. V letošním roce 
pořádá odborová organizace zájezd na vánoční trhy do Krakowa, kde můžeme nasát atmosféru Vánoc. V minulých letech byly právě vánoční trhy v Krakowě 
oceněny jako nejkrásnější v Evropě.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2023 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.
Těšíme se na další společnou spolupráci.

Výbor ZO OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně
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Plnění hodnot společnosti
I v tomto čísle podnikových novin uvádíme dal-
ší příklady toho, jak naši zaměstnanci vnímají 
naplňování základních principů společnosti, 
stanovených ve střednědobé strategii firmy.

Tomáš Pustówka, vedoucí oddělení Thermofix a 
lisovaná podlahovina
Firemní hodnoty pro mne znamenají koncepty 
nebo zásady, které firma považuje za důležité pro 
blaho firmy samotné, jejích zaměstnanců, zákazní-
ků, jejichž jsou součástí. Jsou to v podstatě zásady 
prospěšnosti pro obě strany, které dávají firmě vyšší 
smysl a význam. Sám za sebe si troufnu říci, že firem-
ní hodnoty jsou ve společnosti opravdu důležité, a 
to jak z hlediska trhu a prodeje, tak také z hlediska 
všech zaměstnanců. Já jako spotřebitel bych určitě 
volil firmu, která má jasné vize a poslání do budouc-
na a transparentní jednání. Ze strany zaměstnanců 
pak vidím jasný posun ve výkonnosti pokud ví, že 
jejich práce má hlubší význam a smysl, a ví přesně 
důsledky jednotlivých kroků. 

Ve firmě mohou nastávat okamžiky vyhrocených 
situací, kdy je těžké se dohodnout či rozhodovat, 
v  tomto případě můžeme brát firemní hodnoty 
jako  v takový pomyslný kompas, který nám ukáže 
bližší směr ubírající se na stranu jedné z hodnot bliž-
ší zdárnému výsledku. 

Určitě bych si přál, aby firemní hodnoty budovaly 
u  zaměstnanců spokojenost, motivaci, angažova-
nost a rozhodně inspiraci k co nejlepší práci. Když 
budou zaměstnanci věřit sami v sebe a společnost 
jako takovou, dosáhneme lepších výsledků a také 
množství spokojených zákazníků. Tímto způsobem 
si budujeme dobrou pověst jak mezi známými, tak 
mezi zákazníky a v konečném důsledku i na konku-
renčním trhu. Proto vkládám velkou důvěru v  na-
stavené hodnoty a doufám, že se tímto vnímání 
společnosti Fatra posune zase o kousek výše. 

Důležité je, aby si to každý sám uvědomil, protože 
jak vždy s oblibou říkám, čím lépe se bude dařit 
„mé“ společnosti, tím lépe se budu mít i já v osob-
ním životě, což je určitě prioritou každého z nás.

Ing. Roman Jánoš, vedoucí oddělení průmyslové-
ho inženýringu
V prvním kvartálu letošního roku došlo k několika 
změnám v oblasti zlepšovatelského hnutí. Jednou 
z významných novinek, kterou se nám podařilo 
zapracovat do nové verze směrnice, bylo téma udr-
žitelnosti. Jednotlivé podněty související s udržitel-
ností jsou řešeny na poradách týmu udržitelnosti a 
vybrané dobré nápady jsou pak také zařazovány do 
aplikace sloužící k evidenci zlepšovacích návrhů. 

K úvodu měsíce listopadu evidujeme v aplikaci ZN 
celkem 73 podaných zlepšovacích návrhů od po-
čátku roku a z toho 12 návrhů se týká problematiky 
udržitelnosti. Ať už byly některé náměty schváleny 
nebo zamítnuty, tento fakt sám o sobě dokazuje, 
že našim zaměstnancům záleží na tom, jak Fatra 
ovlivňuje své přilehlé okolí. Byť třeba některé ná-

pady z různých objektivních důvodů neprošly, přes 
to vnímám pozitivně to, že se někteří zaměstnanci 
nad tímto tématem pozastavili a ze své vlastní zku-
šenosti se nebáli vyjádřit svůj názor. To samo o sobě 
může vnuknout jiný nápad někomu dalšímu, který 
nakonec může skončit úspěšnou realizací. Poměrně 
velké množství ostatních zlepšovacích návrhů, které 
jsou podány mimo kategorii udržitelnosti, s tímto 
tématem také víceméně souvisejí. A tak je to pouze 
o úhlu pohledu na danou věc.

Obecně lze vnímat každý ZN jako podnět od někte-
rého z našich zaměstnanců k tomu, jak dělat něja-
kou věc lépe. Efekt z realizace ZN se často promítne 
do zlepšení určitého procesu uvnitř naší organizace, 
nicméně některé ZN mají přesah i mimo hranice 
naší společnosti. Ono je pak v konečném důsledku 
jedno, jestli z realizace ZN bude těžit přímo Fatra 
nebo se kladný efekt projeví externě. Jinak řečeno, 
každý zlepšovatel má možnost ovlivnit svým nápa-
dem tady ten náš interní fatrácký svět, nebo může 
jít dál za hranice naší společnosti a zlepšit dopady 
jejího fungování na ten mimopracovní svět kolem 
nás. Proto bych rád vyjádřil svůj dík směrem ke 
všem zlepšovatelům, kteří se stále chtějí zamýšlet 
nad tím, jak posunout dál naše vnitřní pracovní pro-
středí nebo zlepšit vnímání dopadu fungování Fatry 
ze strany veřejnosti. 

Oldřich Grebeň, vedoucí oddělení BOZP
Oddělení BOZP spolupracuje v oblasti BOZP se vše-
mi středisky, jsme v kontaktu téměř se všemi vedou-
cími zaměstnanci společnosti, a není jich málo, při 
posledním opakovaném školení BOZP to bylo 102 
zaměstnanců v řídicích funkcích. Takže ten provaz, 
za který táhneme, je velice dlouhý, a z různorodého 
materiálu, někdy má snahu se trhat, někdy se i pře-
trhne, ale společnými silami na něm v takovém pří-
padě uděláme rychle uzel a pokračujeme dál.

Práci se samozřejmě snažíme dělat, jak nejlépe umí-
me, výsledek však ve většině případů závisí na spo-
lupráci vedoucích zaměstnanců. S potěšením můžu 
konstatovat, že převážná část z nich si je vědoma, 
že problematika bezpečnosti a ochrany zdraví jejich 
podřízených zaměstnanců leží převážně na jejich 
bedrech a pokud jsou zjištěny nějaké neshody, tak 
spolupracují a převážná část neshod je tak odstra-
něna.

Většina profesí vyžaduje neustálé odborné zdoko-
nalování se, rozvíjení znalostí v dané problematice, 
ať už na základě nových poznatků vědy a techniky, 
tak například i v závislosti na nové legislativě, což 
je samozřejmě i pro oddělení BOZP zásadní, jinak 
bychom nemohli naši službu poskytovat kolegům 
v požadované kvalitě.

Libor Blažek, vedoucí odboru obchod energetika
Pracuji v průmyslovém areálu v Chropyni 30 let, a 
mé působení se chýlí ke konci z důvodu odchodu 
do starobního důchodu. Obor energetiky v Chropy-
ni jsem tak trochu zdědil po tatínkovi, který v býva-

lém Chropyňském cukrovaru v kotelně opravoval 
úplně všechno a měl topičský průkaz na parní kotle. 
Sám jsem po nástupu cítil, že bude nutné nějaké 
specializované dovzdělání. V mém případě mi bylo 
umožněno studovat tři semestry energetického 
institutu při VUT Brno. Byl to velmi dobrý základ, 
který mně zkušení pracovníci pomohli dále rozvíjet. 
Mohu konstatovat, že kolegové i nadřízení byli vždy 
ochotní pomáhat. 

Od okamžiku, kdy bylo mou činností uzavírat smlou-
vy na dodávky energií, jsem musel učinit rozhodnu-
tí, jak to budu dělat. Maminka mě naučila chovat se 
slušně, nahlas zdravit a děkovat, takže zvolená cesta 
byla „slušný obchodník“. Svoji činnost energetika a 
později obchodníka s energiemi jsem postavil na 
vzájemné důvěře, férovosti a dodržování vlastních 
morálních zásad obchodníka s energiemi. Vlastní 
morální zásady později drobně doplnil „morální ko-
dex obchodníka s energiemi“ vydaný Energetickým 
regulačním úřadem.

Když „dělám svou práci naplno“, považuji za nutné 
navrhovat řešení problémů. Fáze 1 - objevím pro-
blém. Fáze 2 - kritizuji, nadávám, zjišťuji, přemýšlím. 
Fáze 3 - navrhuji řešení nejlépe ve dvou variantách. 
Když „dělám svou práci naplno“, neodkládám pro-
blém na příští týden nebo měsíc. Mám pravidlo do 
druhého dne někam nebo nějak problém posunout. 
Může to být i sjednání schůzky za týden, ale opět s 
podklady, co budeme projednávat, co a kdo má při-
pravit a co se od koho očekává. 

Fatru zastupuji v licencované činnosti obchod se 
zemním plynem a obchod s elektřinou. Zde přímo 
vyčnívá povinnost chovat se jako „dobrý hospo-
dář“. Účastním se aktivně procesu nákupu elektři-
ny a plynu pro Fatru. Snažím se chovat jako ve své 
domácnosti, tj. fixovat energie dlouho dopředu za 
slušnou cenu. Do října 2021 se to dařilo. Deset let 
let byl převis levné nabídky energií nad poptávkou. 
Pak se začaly naplno projevovat dopady nařízení 
Evropské unie a politické konflikty. Od roku 2021 je 
převis poptávky nad drahou nabídkou, který žene 
ceny zemního plynu a elektřiny do nepředstavitel-
ných výšin. Z této situace se mají firmy AGROFERTU 
dostat podle zásady „táhneme za jeden provaz.“ Již 
je založena nová akciová společnost, která bude za-
jišťovat energie za přijatelných podmínek v AGRO-
FERTU. 

Já osobně povyšuji hodnoty společnosti Fatra o dal-
ší iniciativu, kterou je jednání „myslet a konat mimo 
krabici.“ Uvedu příklad: potřebujeme snížit náklady 
na nákup elektřiny. První člověk zhasne na svém 
pracovišti. Druhý člověk vymění zdroje osvětlení 
za úsporné v celé firmě. Třetí člověk zajistí zrušení 
přímé platby příspěvku na obnovitelné zdroje na 
faktuře za elektřinu. Všichni tři lidé jsou ve firmě vel-
mi potřeba. První dva se chovají ekologicky i eko-
nomicky. Ten třetí dosáhne úspory pro AGROFERT 
1 miliardu Kč/rok. Cesta prvních dvou lidí je obec-
ně známá. Cesta třetího jde proti všem, je obvykle 
dlouhá, ne vždy úspěšná. Rád pracuji jako třetí člo-
věk. Je to o principu „myslet a konat mimo krabici“ 
- konat mimo známé domácí prostředí. 

V osobním životě se snažím dlouhodobě dělat něco 
pro udržitelnou planetu Zemi. Když si z planety 
beru, tak jí musím i něco dávat. Desítky let sázím 
stromy do přírody mimo les. Rozdával jsem sazenice 
stromů z vlastní produkce. Při procházce přírodou 
v okolí Chropyně mám radost, že pro budoucí gene-
race po mě nezůstane pouze odpad na skládce, ale 
i spousta vzrostlých stromů. 

Děkuji svým bývalým i současným kolegům, že to 
se mnou vydrželi. Přeji všem čtenářům, aby měli 
často hřejivý pocit z dobře vykonané práce nejen 
v  zaměstnání, ale i ve svém osobním životě. Já to 
zažíval často.

Ing. Martina Trlicová, odpadové hospodářství 
Chropyně
O firemních hodnotách a jejich naplňování toho 
bylo v minulých číslech firemních novin napsáno 
mnoho. Jistě, každý jeden z nás by nakonec ve svém 
nebližším pracovním okolí i celé firmě našel nespo-
čet příkladů, jak jsou hodnoty naplňovány. Už jen 
proto, že ve své podstatě kopírují základní kameny 
slušného vychování. 

Ano i my v odpadovém hospodářství jsme dobří 
hospodáři, protože v odpadech se točí překvapivě 
mnoho peněz. Táhneme za jeden provaz, a to nejen 
s vámi všemi, protože odpady jsou problémem do-
slova každého střediska, ale i mezi sebou - napří-
klad, když se někomu nechce psát článek do novin. 
Rozvíjíme se, aniž bychom chtěli, protože každou 
chvíli je potřeba najít řešení nového problému. 
A  dopady na přírodu a naše okolí jsou v podstatě 
náplní naší práce.

Co mě ale napadlo hlavně, když jsem se nad firemní 
hodnotami zamýšlela, bylo - proč je to v každodenní 
praxi tak těžké? Proč váhám, jestli zvednu telefon a 
zavolám někomu ve firmě o pomoc s problémem, 
který se netýká mé odbornosti? Proč, když teď v kle-
sajících teplotách vidím otevřené vstupní dveře, 
neudělám dva kroky navíc, abych je zavřela? Proč 
zapínám rychlovarnou konvici, ve které je víc vody, 
než potřebuju k zalití svého hrnku čaje? A když mám 
nastudovat novou podnikovou směrnici, raději se 
vrhnu na přerovnání stolu?

Postupem času spousta z nás uvázne na svém vlast-
ním písečku a stará se sám o sebe a o to, aby věci 
zůstaly tak, jak mu vyhovují. Zkusme se inspirovat 
vzletně popsanými firemními hodnotami, které 
podle všech těch článků plníme skvěle a změnit 
ještě navíc alespoň jednu z těch malých věcí, kte-
rou každý den bezděčně děláme špatně. Zvedněme 
zvonící telefon s úsměvem místo s podrážděním, 
že máme na stole rozdělanou jinou práci a chceme 
klid. Neplýtvejme zbytečně teplem, elektřinou nebo 
vodou i v těch úplně směšných objemech - je nás tu 
dohromady víc jak tisícovka a to už z malého plýtvá-
ní udělá zajímavou položku. Nebuďme líní a třiďme 
odpad… Nebo alespoň zvedněme oči a pozdravme 
kolegu, který nás míjí na chodbě - jsem si jistá, že 
jednou za čas někdo odpoví i s úsměvem a zlepší 
tím nepatrně náš den, a nakonec i vztah k celé firmě.
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Možnosti úspor energií v domácnosti III.
Fotovoltaika je v dnešní době jednou z mož-
ností, jak ušetřit za energie. Investice do takové 
elektrárny ovšem není malá a to ani v případě 
využití dotací. Před touto investicí je nutné 
dobře zmapovat energetické potřeby vaší do-
mácnosti a najít vhodné prostory k možnému 
osazení FVE panelů. 

Jako první je nutné znát celkovou spotřebu el. ener-
gie domu, kolik z toho je na ohřev teplé vody (TUV) 
a topení. Celkovou spotřebu najdete na faktuře od 
dodavatele energií, spotřebu bojleru můžete zjistit 
zásuvkovým Wattmetrem (pokud máte bojler zapo-
jen přes zásuvku), obvykle to bývá u čtyřčlenné do-
mácnosti 1,5 až 1,9 MWh/rok. Spotřeba el. energie 
na otop v případě elektrických přímotopných pane-
lů, sklokeramických sálavých panelů, el. kotle, nebo 
tepelného čerpadla se bude značně lišit a obtížně 
odhadovat. Tady je dobré mít osazený elektroměr 
pro změření samotné spotřeby energie na otop. 

Na základě těchto údajů se stanoví vhodný výkon 
FVE panelů. Předpokladem k osazení panelů je nut-
nost najít vhodné plochy střech, pergol apod. s ide-
álním sklonem 35°, orientací na jih, bez jakéhokoliv 
částečného zastínění např. komínem, stromem atd. 
Částečné zastínění FVE v případě sériového zapo-
jení panelů značně omezí výstupní výkon, proto je 
vhodné se tomu vyvarovat. Potřebná plocha pro 
osazení panelů na sedlovou či valbovou střechu je 
přibližně 5 m2/1 kWp.

Stanovení vhodného výkonu FVE
Setkávám se s názorem lidí osadit střechu co nej-
větším počtem panelů pro maximální výkon, jenže 
to danou investici značně prodraží. Níže uvádím 
příklad malé elektrárny 6 kWp s ukázkou predi-
kovaného množství vyrobené el. energie z FVE po 
jednotlivých měsících, množství spotřeby na ohřev 
TUV a přebytku pro další spotřebiče. Jak je z grafu 
patrno, v zimních měsících vyrobená el. energie 
pokryje pouze spotřebu bojleru (ohřev TUV) a pro 
domácnost a topení již nic nezbude. V našich klima-
tických podmínkách zkrátka FVE není vhodná jako 
zdroj energie k otopu v zimních měsících. Dalším 
důležitým parametrem pro stanovení návratnosti 
investice do FVE je posouzení, zda jste schopni v let-
ních měsících přebytečnou energii spotřebovat, 
nebo zda ji budete muset prodat do sítě vašeho do-
davatele el. energie (nyní přibližně za 1600 Kč/MWh) 
či ji nevyužijete vůbec.

Výběr vhodného typu měniče FVE
První nejjednodušší a nejlevnější volbou je využití 
unikátního střídače pro bojlery (ohřev TUV) od čes-
ké firmy BEL, který s maximální účinností přetrans-
formuje výkon panelů do topného tělesa s trvalým 
vyhledáváním optimálního bodu pro maximální 
přenesení výkonu, jinak řečeno optimalizuje přizpů-
sobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaic-
kých panelů tak, aby energie získaná z panelů při 
kolísání slunečního svitu byla co největší. 

Mezi jeho přednosti patří také přenesení i toho nej-
menšího výkonu, velký rozptyl vstupního napětí 
z panelů od 60 V do 430 V a vstupního výkonu do 
4 kW. Zapojením tohoto střídače na ohřev TUV se 
nemusíte bát toho, že bude bojler odebírat energii 
ze sítě v době nižšího slunečního svitu, pouze se 
bude nahřívat s nižším výkonem déle. Střídač tak 
využije maximální potenciál získané energie z FVE 
bez síťového napětí a po nahřátí bojleru (vypnutí 
termostatu v bojleru) sám detekuje odpojení zátěže 
a přepojí energii z panelů pro další využití, například 
pro síťový střídač, který předá energii do vaší domá-
cí sítě. Pozor, tento uvedený typ střídače firmy BEL je 
určen pouze k připojení topných těles s odporovou 
zátěží. Výhodou této instalace je, že nepotřebujeme 
povolení distributora (EGD, ČEZ), protože se nejed-
ná o napojení do sítě, ale o ostrovní výrobu pro oh-
řev TUV.

Druhým typem měničů jsou ty, co přetransformují 
energii z fotovoltaických panelů do vaší sítě - síťové 
střídače bez akumulace. Ty dělíme na jednofázové, 
dvoufázové a třífázové. Tady je nutné hned v úvodu 
zdůraznit, že pro instalaci takového střídače je nut-
né jako první podat žádost na distributora energií 
(EGD, ČEZ) k připojení výrobny, kde uvedete výkon 
uvažované FVE, jednofázový nebo dvou/třífázový 
systém (výkon je omezen do 3,7 kVA na 1 fázi). Dále 
si musíte vybrat kategorii výrobny a to za A) stan-
dardní připojení výrobny s možnou dodávkou do 
distribuční sítě, nebo za B) zjednodušené připojení 
mikrozdroje bez možnosti dodávky do distribuční 
sítě. Až po odsouhlasení a zaslání smlouvy o při-
pojení výrobny můžete teprve rozjet instalaci FVE. 
Není výjimkou, kdy distributor připojení neschválí, 
protože je ve vašem okolí mnoho domácích FVE, 
které obsadily rezervovanou kapacitu pro danou 
oblast. Zde platí pravidlo, kdo dřív přijde, ten povo-
lení dostane a ostatní mají smůlu. 

Osobně doporučuji zvolit pouze variantu připojení 
A, jinak v případě přetoků do sítě (za elektroměr) 

budete platit penále. Říkáte si, to ale přeci nezjis-
tí - opak je pravdou. Po nainstalování FVE vám při 
podání žádosti o první paralelní připojení výrob-
ny do sítě vymění elektroměr za nový průběhový 
s  čtvrthodinovým zápisem a dálkovým přenosem 
dat, který vše naprosto přesně zaznamená a odešle 
distributorovi energií. Zvolením tohoto typu střída-
če je využití vyrobené energie pro všechny domácí 
spotřebiče. V případě instalace jednofázového sys-
tému je nutno mít spotřebiče napojené na stejnou 
fázi, jako střídač FVE, jinak budete do sítě levně do-
dávat a současně draho kupovat el. energii. 

Mezi nevýhody tohoto systému patří:
1. V čase určeném pro ohřev TUV si bojler při ne-

dostatečném výkonu (nižším slunečním svitu) 
vezme zbývající výkon ze sítě distributora, ne-
využije efektivně produkci FVE.

2. Distributor může blokovat výrobu el. energie 
z FVE kdy se mu to hodí, takže i když bude slun-
ce svítit a vy budete mít zapnuté spotřebiče, 
distributor vám může vypnout vaši výrobnu. 

3. V době, kdy vaše FVE bude vyrábět třeba i s pře-
tokem do sítě, distributor vám každý den dál-
kově vypne ohřev bojleru přepnutím HDO do 
vysokého tarifu, tím vám znemožní využít vaši 
energii v době, kdy jí máte dostatek.

4. Tento typ FVE elektrárny může instalovat pou-
ze firma s odbornou kvalifikací, kterou musíte 
doložit v žádosti o první paralelní připojení i 
s dalšími dokumenty. 

5. Nově od 1. 7. 2022 musíte nechat instalovat do 
elektroměrového rozvaděče vypínač instalace 
a provést revizi elektroměrového rozvaděče - 
další náklady investice).

Původně byla i možnost využít u dodavatelů 
energií takzvanou virtuální baterii, ale to už 
nyní neplatí.

Třetím typem jsou hybridní měniče jednofázové, 
dvou/třífázové, které umí převést energii z panelů 
do domácí sítě a v případě přebytku uložit energii 
do bateriového uložiště. V době, kdy slunce nesvítí, 
nebo nesvítí dostatečně, si měnič vezme potřebné 
množství energie z baterie, a dokonce i v případě 
výpadku energie od distributora může dodávat 

energii do vaší domácí sítě. I pro tento způsob vý-
roby platí nutnost podat žádost o připojení u distri-
butora jako v předcházejícím typu střídačů. Výhoda 
tohoto systému je maximální využití vlastní vyrobe-
né el. energie.

Mezi nevýhody tohoto systému patří:
1. Vysoká pořizovací cena, která se bude přibližně 

po 15 letech opakovat z důvodu výměny měni-
če a baterie.

2. Tento typ FVE elektrárny může instalovat pouze 
firma s odbornou kvalifikací, potvrzení o odbor-
né způsobilosti musíte doložit v žádosti o první 
paralelní připojení i s dalšími požadovanými 
dokumenty. 

3. Nově od 1. 7. 2022 musíte nechat instalovat do 
elektroměrového rozvaděče vypínač instalace a 
provést revizi elektroměrového rozvaděče.

Ve všech případech instalace je potřeba umístění 
střídačů FVE i bateriového uložiště do prostor s běž-
nou pokojovou teplotou a vlhkostí, nikoliv do míst 
s vysokou nebo nízkou teplotou jako je na půdě 
apod. 

Pro instalaci FVE je v současné době podpora pro 
domácnosti v podobě dotace Nová zelená úsporám. 
Celková výše podpory na jednu žádost je omezena 
na maximálně 50 % celkových přímých realizačních 
výdajů. V případě využití dotačních bonusů je cel-
ková výše podpory omezena na maximálně 60 % 
celkových realizačních výdajů. Maximální výše pod-
pory na jeden rodinný dům je 200 000 Kč. Instalace 
FVE do10 kWp s napojením do sítě distributora ne-
potřebuje licenci na výrobu el. energie.

Nebezpečí požárů
FVE je zdroj el. energie, který běžně nevypnete, pro-
tože v době slunečního svitu jsou panely neustále 
pod napětím. Dálkové vypnutí FVE se řeší pomocí 
optimizérů, které se nainstalují ke každé dvojici pa-
nelů. V době krizové situace (požár, povodně, zápla-
vy) zmáčknutím tlačítka STOP vypnete fotovoltaické 
panely vyzkratováním vývodů. Dle dostupných in-
formací jsou příčiny požárů od samotné FVE z důvo-
du poškození izolace vodičů a nekvalitní instalace, 
kdy montážník špatně zalisuje kabelovou koncovku, 
nebo voda zateče do konektoru a spoj postupem 
času zahoří díky velkému přechodovému odporu. 
Tyto závady se dají včas odhalit termokamerou a 
předejít tak velkým škodám. 

Doufám, že jsem vás od záměru pořízení FVE neod-
radil, vzhledem k úskalím, které pořízení provází. 
Říká se „Kovářova kobyla chodí bosa“. Ano, já jsem ta 
výjimka potvrzující pravidlo. Po pěti letech provozu 
TČ vám za sebe mohu jednoznačně doporučit tento 
zdroj tepla. V letošním roce jsem přidal na střechu 
FVE, ale na hodnocení je zatím brzo.

  
 Jiří Parák

vedoucí oddělení energetického managementu
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BAVÍME SE 
Američan a Rus si telefonují: „Ivane, teď říka-
li v televizi, že tam u vás jsou strašné mrazy, 
přes -60 stupňů.“ „To je blbost, nejvýš tak 

-20.“ 
„Ale teď znovu říkali na CNN, že prý -60.“ „Ale 
no tak, někde možná -25, ale to spíš výji-
mečně.“ „Ale Ivane, ty záběry byly hrozné 

- zaváté namrzlé silnice, baráky...“
„Aha, ty myslíš venku. Tak to jo.“

Aaron Baum umírá. Na smrtelném loži po-
kyne manželce, aby se k němu sklonila, a 
z posledních sil jí zašeptá do ucha:

„Ester, zavolej rabína, který nás oddával. Chci 
mu odpustit…“

Blíží se doba, kdy přežije ten, kdo má bram-
bory, ne ten, kdo má Ferrrari.

Chtěl jsem s tebou bojovat rozumem, ale 
vidím, že nejsi ozbrojený.

Dneska jsem přemluvil manželku, že si bu-
deme hrát na doktora. Souhlasila a dala mi 
termín na červen.

V noci mě manželka probudila, že se chce 
milovat. Povídám, ty bláho, koho já ti teď ve 
tři ráno budu shánět?

Miláčku, jsem tlustá? Zlatíčko, ty nejsi tlustá, 
jsi prostě připravená na zimu.

Nastoupil jsem do taxíku a taxikář se začal 
omlouvat za pach dezinfekce.
Řekla jsem mu: „Nevadí, já stejně nic necí-
tím.“
A on vyskočil z vozu a nechal mě tam sedět 
samotného!

Po dlouhé době jsem zase utíkal před revi-
zorem. Nejdřív přímo v tramvaji, pak mě ješ-
tě chvíli naháněl i s kolegou po venku - až 
mě nakonec za asistence hlídky MP chytil. 
Musím říct, že ho dost naštvalo, že mám 
platnou jízdenku. Ale zuřit začal teprve ve 
chvíli, kdy jsem mu řekl, že se celou dobu 
pouze snažím udržovat bezpečný dvoume-
trový odstup.

Povídá muž manželce, která právě položila 
sluchátko: 

„Co se stalo, že jsi mluvila jen čtvrt hodiny?“ 
„Byl to omyl.“

Povídá žena manželovi: 
„Co si náš syn nechal dát ten kroužek do 
nosu, je ráno mnohem jednodušší dostat 
ho z postele.“

Do knihkupectví vejde černě oblečená žena 
s knihou „Naše houby“ v ruce. 
Přistoupí k ní prodavač, podá jí ruku a po-
vídá: 

„Upřímnou soustrast, nakladatelství tu chy-
bu už opravilo.“

Vědomosti vaší dcery se rovnají nule; pro 
postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 
minimálně zdvojnásobila.

Chlap zazvoní u dveří a povídá: 
„Sousede, prosím vás, půjčte mi patnáct kýb-
lů vody!“

„A na co, proboha, potřebujete patnáct kýb-
lů vody???“

„Ále, spadla mi tchýně do studny a ještě jí 
kouká hlava...“

Zeť vyhazuje tchýni z okna z pátého patra 
a říká: 

„Vidíš, jinej by tě zabil. Já tě pouštím na svo-
bodu.“

Symboly Vánoc
Vánoce jsou skoro za dveřmi, přípravy v plném 
proudu, předvánoční šílenství pomalu vrcholí. 
Jako každý rok kupujeme dárky, pečeme cukro-
ví, zpíváme koledy, zdobíme stromeček, smaží-
me kapra a díváme se na pohádky. Udělejte si v 
tom shonu pár minut čas, pobavte se a přečtě-
te si několik zajímavostí o Vánocích, které jste 
(možná) nevěděli.

VÁNOČNÍ STROM
Přesný důvod použití jehličnatého stromu jako 
vánočního symbolu není přesně znám. Snad je to 
proto, že strom spojuje všechny tři části světa. Svý-
mi kořeny zasahuje do země (Peklo), kmen sym-
bolizuje materiální svět (Očistec) a větvě sahají do 
nebe (Nebesa). Jehličnany jsou věčně zelené, tedy 
symbol věčného života. Do Čech se tradice zdobení 
vánočního stromu dostala v 19. století z Německa. 
Zdobení stromečku záviselo na krajových zvyklos-
tech a na sociálním postavení dané rodiny. Na vý-
robu ozdob se používaly pouze přírodní materiály v 
podobě ořechových skořápek, zrní, kukuřice, koření, 
sláma, kukuřičné listy a ústřižky textilu. Na strom se 
zavěšovala jablíčka, v mouce obalené ořechy a šišky, 
z papíru se vyráběly hvězdy, řetězy a různé květy. 
Na stromek se věšelo také různé vánoční cukroví, 
pečivo, perníčky, figurky a preclíčky, barvený cukr, 
křížaly. Všechny ozdůbky se věšely na tenkou červe-
nou stužku. Skleněné baňky se objevily až koncem 
19. století jako výrobky českých sklářů. Výhradně 
českou vánoční ozdobou jsou čokoládové figurky. 
Rozsvěcení vánočního stromu připomíná pohan-
skou oslavu návratu Slunce (slunovrat), křesťanská 
filozofie však hovoří o světle, teple a lásce v našich 
srdcích.

JAKOU MAJÍ VÁNOCE BARVU?
Co myslíte, zelenou, červenou nebo zlatou? Trefili 
jste správně, k Vánocům patří všechny, ale ještě chy-
bí bílá. Bílá je náboženský symbol, který souvisí se 
světlem, čistotou, nevinností, radostí i slávou. Podle 
liturgického kalendáře je bílá symbolem Vánoc, stej-
ně jako bělostný sníh, šaty vánočních andělů či bo-
hatý plnovous moudrého Mikuláše či Santy Clause, 
jenž v mnoha zemích světa na Štědrý den naděluje 
dárky.

Červená barva je dominantní a značí symbol prolité 
Kristovy krve. Proto se v adventních věncích použí-
vají červené bobule cesmíny, jenž symbolicky zná-
zorňují krvavé krůpěje. Odstínem červené je fialová, 
která je také tou pravou barvou pro adventní čas.

A zelená? Ta je přece symbolem přírody, zrození 
Ježíška a naděje na věčný život. A poslední barvou 
Vánoc je třpytivě zlatá, jenž evokuje slunce. Symbo-
lika pochází z dávných dob, kdy se v prosinci slavi-
ly svátky boha slunce, jehož pohané považovali za 
bytost, která zářivými paprsky osvětluje celý svět. 
Křesťané tuto symboliku převzali jako symbol osla-
vující svatozář mučedníka - Krista. Jeho památka je 
na Vánoce uctívána betlémským světlem a svíčkami 
na stromku.

RYBA A VÁNOCE
Narození Ježíše se datuje do období, kdy právě kon-
čil Věk Ryb, proto je s Ježíšem tento symbol spjatý. 
V našich zemích je od 19. století ryba součástí štěd-
rovečerní hostiny. Je považována za postní jídlo. Při 
kuchání ryby si schovejte pár šupinek do peněžen-
ky, aby se vás držely v příštím roce peníze.

ZVON A VÁNOCE
Jejich hlas je prý prostředníkem mezi Bohem a lid-
mi a povznáší lidskou duši k Bohu. Každý zvon má 
svoje „srdce“, které, když se rozezvučí, hlásá příchod 
naděje a radosti.

DÁRKY NA VÁNOCE
Nadělování dárků o Vánocích má svůj původ již v 
legendě o narození Ježíška. I jemu lidé nosili vše, 
co zrovna měli, aby pomohli Svaté rodině. Smyslem 
vánočního obdarovávání by měla být radost nejen 
z toho, že dárky dostáváme, ale především z toho, 
že je darujeme. Jde o projev přízně, úcty a lásky a o 
snahu připravit blízkým krásné překvapení. Děti věří 
v kouzelný a nadpřirozený svět, ve kterém existují 
bytosti, které dovedou splnit každé přání. V každé 
zemi je vánoční bytost jiná, všude je ale mužského 
rodu. Ježíšek naděluje dárky v Čechách a na Sloven-
sku, ale také např. v Rumunsku, Rakousku, Chorvat-
sku i v Itálii.

VÁNOČNÍ PEČIVO A CUKROVÍ
Jaké by to byly Vánoce bez vánočního cukroví? Ten-
to zvyk je ale až z konce 19. století. Podle něj by na 
stole mělo být sedm nebo třináct druhů vánoční-
ho cukroví. U chudších lidí tvořily vánoční cukroví 
i obyčejnější druhy pečiva, jako vdolky, koláče, 
buchtičky, záviny a samozřejmě perník. Nejvýznam-
nějším vánočním pečivem je vánočka, o které jsou 
zmínky již ze 16. století, a váže se k ní hodně pověr. 
Je symbolem nového života a plodnosti, tvarem má 
připomínat malého Ježíška v peřince.

Vánočka se pletla z devíti pramenů, přičemž čtyři 
spodní znamenaly slunce, vodu, vzduch a zemi. Tři 
prameny uprostřed symbolizovaly rozum, cit a vůli 
a vrchní dva prameny představovaly lásku a moud-
rost. Při pečení vánočky si hospodyně měla vzít 
bílou zástěru a šátek a při hnětení těsta nesměla s 
nikým hovořit. Při kynutí těsta měla skákat hodně 
vysoko, snad proto, aby těsto nadskočilo. Někde se 
do vánočky zapékala mince a kdo ji našel, zajistil si 
tím zdraví a hojnost na další rok. Pokud se vánoč-
ka při pečení natrhla nebo připálila, nevěstilo to nic 
dobrého.

Zdroj: Web

Vánoční zajímavosti
Průměrný vánoční stromek roste 7 - 13 let. Nej-
rychleji roste borovice lesní, do výšky 180 cm 
doroste za 6 až 7 let. Jedle kavkazská, která je 
nejoblíbenějším vánočním stromem v ČR, pak 
10 - 12 let.

Vůbec nejdražší vánoční „stromeček“, který měřil 
přes 13 metrů, oslňoval návštěvníky luxusního hote-
lu Emirates Palace v Abú Dhabí v roce 2010. Samot-
ný strom stál „jen“ 10 000 dolarů, výslednou částku 
11,5 miliónu dolarů zavinily ozdoby - stříbrné a zlaté 
koule, diamanty, perly, smaragdy, safíry a další dra-
hé kameny. Celkem stromeček zdobilo přes 180 dra-
hocenných ozdob.

Víte, co se stane s neprodanými vánočními stromeč-
ky? Poslouží jako potrava pro zvířata v zoologických 
zahradách. Oblíbené jsou hlavně u slonů, losů, zub-
rů a papoušků. Použité stromky z domácností ale 
bohužel jako krmivo využít nelze. Zbytky z ozdob 
by mohly ohrozit zdraví zvířat. Výjimkou je vánoční 
strom ze Staroměstského náměstí, který je pečlivě 
očištěn a putuje do pražské Zoo.

Oblíbený vánoční dárek? Během vánoční sezóny se 
každou sekundu prodá 28 krabic lega.

Čokoládové figurky, které se věší na vánoční stro-
meček, jsou ryze česká záležitost.

Jako děti jsme netrpělivě čekali na zazvonění zvo-
nečku a rychle pak pelášili k stromku, abychom tam 
ještě zastihli Ježíška. Sice jsme ho nikdy neviděli, 

ale dárky tam byly vždycky. Za zvoněním zvonkem 
opět stojí pohané, protože zvuk zvonků údajně za-
háněl zlé duchy za dlouhých podzimních a zimních 
nocí. Až později začaly zvony a zvonky oznamovat 
důležité události, ovšem paradoxně hlavně ty nepří-
jemné - nebezpečí, požáry, úmrtí. Na druhou stranu 
ale zvony doprovázely i oslavy, svatby, narození. A 
právě tímto směrem se zvyk ubíral až k dnešním 
dnům. 

Tři králové přinesli narozenému Ježíšovi dary - zla-
to, kadidlo a myrhu. Co tyto dary představovaly, 
se můžeme jen dohadovat, ovšem tehdy šlo o ve-
lice drahé a cenné věci, například i pro léčivou sílu, 
nejen lesk a hodnotu na trhu. Zlato jako drahý kov 

a symbol bohatství a zřejmě i moci, kadidlo navozu-
je svou vůní slavnostní atmosféru a je vyhledávané 
mnoha náboženstvími. Je to směs vonných dřevin 
a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených 
květů. Dříve se pálilo na rozžhaveném uhlí v takzva-
ných kadidelnicích, ze kterých se uvolňoval vonný 
dým. Ovšem kadidlo se též používalo k výrobě mas-
tí a léků. A myrha? To je šťáva, která vytéká z keře 
stejného jména. Na vzduchu vždy ztuhne do podo-
by žlutých, červených nebo hnědých průhledných 
kousků velikosti ořechu. Myrha byla považována za 
natolik cennou, že bývala vyvažována právě zlatem 
a pořídit si ji mohli jen movití lidé. Používala se při 
vykuřování chrámů a při různých slavnostech. A za-
jímavostí též je, že staří Egypťané balzamovali mrt-
vé právě rozpuštěnou myrhou. Římané ji přidávali 
k vínu - mělo pak příjemnou vůni a lidé si ji též vtírali 
do vlasů. I myrha měla samozřejmě léčivé účinky.

I svátek Zjevení Páně, lidově „Tří králů“ (6. 1.), od-
jakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském 
Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve 
střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž 
se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním 
letopočtu. V Česku obvykle K+M+B. Nejsou to po-
čáteční písmena jmen „Tří králů“ - Kašpar, Melichar 
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latin-
ského Christus mansionem benedicat, což znamená 
Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze sym-
bolické, že se toto žehnání domů provádí na počát-
ku roku...

Zdroj: Web
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Vánoční stromy
Víte, že za tradicí vánočních stromů na náměs-
tích našich měst stojí spisovatel a novinář Ru-
dolf Těsnohlídek? 

V předvečer Vánoc roku 1919 se brněnský novinář 
vydal společně s přáteli do lesa pro vánoční stro-
mek. Cestou zaslechli sténání, o kterém si mysleli, 
že patří umírající zvěři. Ukázalo se ale, že jde o asi 
17měsíční holčičku, kterou v lese její matka pohodi-
la, aby se jí zbavila. Děcko muži zabalili do kabátu a 
odnesli na četnickou stanici. Holčička dostala jméno 
Liduška a osvojila si ji rodina Polákových z Brna, kte-
rá se o děťátko vzorně starala.

Rudolf Těsnohlídek byl muž velmi citlivé povahy, 
kterým příběh (i když se šťastným koncem) silně 
otřásl. Vymýšlel, jak takovým dětem pomoci. Nako-
nec přišel na myšlenku dětského domova, kterou by 
financoval pomocí sbírky. Inspirací mu byla dánská 
Kodaň, kde bývalo zvykem pořádat pod vzrostlým 
stromem uprostřed města sbírku na chudé děti. 
Myšlenka zaujala i radní města Brna a již 19. prosin-
ce 1924 se na náměstí Svobody slavnostně rozsvítil 
první vánoční Strom republiky, jak jej sám Těsno-
hlídek pojmenoval. Pocházel z bílovických lesů (na 
místě dnes najdete pamětní desku) a přišla se na něj 
podívat i šestiletá Liduška s adoptivními rodiči. Po 
čtyřech letech byla uskutečněna stavba dětského 
domova v Brně-Žabovřeskách podle návrhu Bo-
huslava Fuchse.

Tento dětský domov existuje dodnes a nese jméno 
dobrotivé dánské královny Dagmar, dcery českého 
krále Přemysla Otakara I. Díky charitativním výtěž-
kům byl 8. 12. 1928 položen základní kámen a přes-
ně o rok později, 8. 12. 1929, byl provoz Dětského 
domova Dagmar zahájen. 

Za dobu svého trvání prodělal řadu změn, poslední 
velká stavební rekonstrukce byla provedena v roce 
2006 a dnes má příspěvková organizace Dětský do-
mov Dagmar Brno kapacitu 25 dětí.

A vánoční strom na náměstí Svobody v Brně? Ten 
stojí stále na stejném místě a už třicet let se přiváží 
tradičně z bílovického polesí. O dva roky později se 
k nové tradici přidala Plzeň, poté i Praha. A koncem 
20. let nebylo snad jediného města, kde by vánoční 
strom nezářil.



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

PROGRAM COMPLIANCE A ETICKÁ LINKA TELL US
V koncernu AGROFERT je kladen důraz na to, aby při výkonu každoden-
ních činností společností, které jsou součástí koncernu, byly za všech 
okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a pocti-
vého obchodního styku. Za účelem nastavení standardů byl přijat Pro-
gram Compliance, jehož součástí je i Etický kodex obsahující základní 
zásady, hodnoty a pravidla koncernu. 

Součástí opatření, která mají napomáhat ke zjištění a odstranění proti-
právního nebo neetického jednání, je zřízení etické linky Tell Us, jejímž 
prostřednictvím lze provádět (anonymní) oznamování zjištěných po-
rušení Etického kodexu. Etická linka je určena nejen pro zaměstnance 
koncernu AGROFERT, ale i pro obchodní partnery a další osoby, které 
mohou jejím prostřednictvím činit oznámení o porušení koncernem 
schválených pravidel etického chování. Všechna oznámení budou dů-
kladně prošetřena, a v případě zjištění porušení budou přijata opatře-
ní k nápravě. Telefonickou linku můžete využít také pro nezávaznou 
konzultaci otázek správného Compliance postupu či porušení etických 
pravidel.

Pokud chcete podat podnět na porušení pravidel, +420 272 192 
999 (provoz telefonní linky - pondělí-pátek od 09:00 do 15:00 ho-
din).

Každá společnost koncernu má jmenovaného Compliance officera, na 
kterého se můžete obrátit, pokud chcete poradit nebo konzultovat ně-
jakou otázku Compliance či porušení etických pravidel, resp. chcete po-
dat podnět na porušení etických pravidel. Compliance officer v případě 
požádání zachová vaši anonymitu dle pravidel programu platných pro 
etickou linku.

Kontakty na Compliance officera vaší společnosti vám budou sděleny 
při základním školení, naleznete je na vývěskách ve vaší společnosti, 
případně také na intranetu vaší společnosti, nebo se můžete zeptat 
svého nadřízeného či personalisty.

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

Jsme Agrofert
Podívejte se na naši audiovizuální sérii ze živo-
ta lidí a firem z našeho koncernu. Každý měsíc 
přidáváme nová videa na náš youtube kanál.

JAK SE SÁZÍ LES?
Základem zdravého a silného lesa je kvalitní semín-
ko. Kolik semínek dokáže Uniles zasít za jediný den a 
jakým způsobem je třeba pečovat o nové sazeničky?
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SLEDUJ

CENA POMÁHÁME 
SRDCEM NADACE 

AGROFERT  
 X. ROČNÍK / 2022 

nominační formulář *

JMÉNO NOMINOVANÉHO ZAMĚSTNANCE
KONCERNU AGROFERT 

ZAMĚSTNÁN/A V 

ODŮVODNĚNÍ NOMINACE 

KONTAKTNÍ INFORMACE NOMINOVANÉHO ZAMĚSTNANCE
(poskytnuté se souhlasem nominovaného)

TEL.

MAIL

ADRESA

KONTAKTNÍ INFORMACE OSOBY, KTERÁ VÝŠE 
JMENOVANÉHO ZAMĚSTNANCE NOMINUJE  

JMÉNO

TEL.

MAIL

* Veškeré osobní údaje uvedené v tomto dotazníku budou bezprostředně po ukončení ankety skartovány.

Nadace AGROFERT vyhlašuje 10. ročník ceny Pomáháme srdcem Nadace AGROFERT. 

Cena je určena zaměstnancům koncernu AGROFERT, kteří se dobrovolně, aktivně a bez nároku na odměnu věnují dobrovolnické 
činnosti. Dva ocenění zaměstnanci obdrží �nanční odměnu ve výši 20 000 Kč, resp. 35 000 Kč, určenou primárně na další rozvoj 
jejich dobrovolnické činnosti.
Nominace přijímáme do 5. 12. 2022 , a to jak v elektronické (scan vyplněné žádosti), tak v listinné podobě. Vyplněný formulář zašlete 
na adresu: Nadace  AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 nebo na e-mail: info@nadaceagrofert.cz. Do předmětu zprávy uveďte: 
POMÁHÁME SRDCEM 2022 – NOMINACE.


