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Nová administrativní budova, která nahradila zbourané staré objekty sociálního 
a správního zázemí NPK a dílen údržby NPK, se postupně zabydluje. V budově se 
nacházejí nové kanceláře a sociální zařízení provozu a údržby NPK a údržbářská 
dílna. Součástí nového objektu je také vrátnice a silniční váhy. V pronajaté části 
budovy jsou kanceláře, laboratoře a sociální zařízení Preolu. 
 Foto: Karel Hendrych, PREOL

Doma se snažíme třídit odpad tak, že 
oddělujeme od běžného komunálního 
odpadu plastové láhve, fólie, nápojové 
kartóny, obaly, sklo, papírové krabice, 
noviny a časopisy, které odnášíme do 
odpadních nádob barevně rozlišených 
a umístěných před domem. V případě 
nebezpečných odpadů nebo zbytků ole-
jů máme možnost bezplatně tyto odpady 
uložit do skladového dvora.

V práci třídíme odpad dle příslušné 
TOP „Nakládání s odpady“. Doma, pro-
tože bydlím na vsi, kde máme kontejne-
ry s označením na sklo, papír a plasty, 
se snažíme vše třídit, jak se má. U své-
ho domu máme popelnici na komunální 
odpad, kterou nám pravidelně odvážejí.

Co se týče odpadů na expedici, samo-
zřejmě ho třídíme, fólie se lisuje a od-
běratel si ji odváží. Papír třídíme do sa-
mostatného kontejneru také. V naší obci 
Černiv, kde bydlím, máme kontejnery na 
tříděný odpad - sklo, plasty, papír, což je 
pro nás výhodnější, protože cena, kterou 
zaplatíme za komunální odpad, je niž-
ší, protože se nemusí tak často odvážet.

S přístupem naší rodiny by ministr 
životního prostředí v demisi mohl být 
spokojen. V práci dodržuji všechna 
ustanovení interních předpisů Lovo-
chemie a doma má dozor (někdy až 
despotický) nad naším odpadovým hos-
podářstvím moje žena (není ve Straně 
zelených). Ta zajišťuje třídění (viz při-
ložená fotodokumentace na str. 2) a já 
pak musím obcházet s pytlíky, krabice-
mi a taškami vytříděného odpadu pří-
slušné obecní sulejovické kontejnery. 
Podstatnou část kuchyňských odpadů 
kompostujeme. Naši domovní popel-
nici naplníme zhruba jednou za měsíc. 
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Třídíte odpad?
MILÉ KOLEGYNĚ ,  VÁŽEN Í  KOLEGOVÉ

Velmi častým tématem diskusí 
v Lovochemii (samozřejmě, kromě 
dopadů krize, kterým se tentokrát 
výjimečně věnovat nebudu…) je ter-
mín dokončení nové jednotky MEŘO 
a vše, co s touto akcí souvisí. V po-
sledních týdnech roste tato stavba 
skutečně před očima a ze staveniště 
a okolí se stalo ještě více než kdyko-
liv předtím doslova mraveniště, kde 
denně pracuje kolem 900 (!) lidí nej-
různějších profesí. 

Z řady diskusí s Vámi je mi jasné, 
že mnohé z Vás dost obtěžují nega-
tivní efekty, které bohužel s sebou 

přinesla tak rozsáhlá stavba. Zápla-
vy bahna na okolních komunikacích, 
rozježděné travnaté plochy, problémy 
s parkováním, zničené silnice, do-
pravní omezení atd. atd. Prostě areál 
Lovochemie dostal pořádně zabrat 
a upřímně řečeno, ač jsme se na to 
připravovali, skutečnost byla horší, 
než jsme čekali. Situaci ještě zkom-
plikovalo deštivé počasí. Vedení 
Lovochemie se touto problematikou 
zabývalo na různých úrovních mno-
hokrát, a to i za aktivní spolupráce 
kolegů ze společnosti PREOL, a.s., 
mnohdy padala i slova, která se smí 

 Na základě usnesení Krajského soudu 
v Ústí nad Labem došlo ke dni 18. února 
2009 k výmazu státního podniku Severo-
české chemické závody s. p. z obchodního 
rejstříku. Tímto dnem přestaly Severočes-
ké chemické závody právně existovat.

 3. března proběhlo překlopení ISDL 
do ostrého provozu. Celá akce si vyžáda-
la cca dvouhodinovou odstávku systému 
ISDL. Od 4. března je systém k dispozici 
již s novými úpravami.

 12. března povolil Drážní úřad zku-
šební provoz zrekonstruovaného kole-
jiště vlečky vedle nově stavěné výrobny 
MEŘO. Do zkušebního provozu byly 
povoleny následující stavební objekty: 
rekonstruované kolejiště vlečky - bez ma-
nipulačních míst, osvětlovací věž, nová 
kolejová váha na 102. koleji. Stavba byla 
podpořena dotací ze státního rozpočtu ČR 
a z fondů EU v rámci Operačního progra-
mu Doprava. Na rekonstrukci kolejiště se 
podílely fi rmy VIAMONT, INSKY, NTD 
group, it&t, Jiří Lupínek, Jaromír Mazač, 
Jama a další. Všem fi rmám děkujeme za 
dobře odvedenou práci i splnění termínu 
dokončení stavby. 

 V pondělí 30. března navštívila Lovo-
chemii skupina studentů z Vysoké školy 
technické v Liège v Belgii. Do Čech jezdí 
na týdenní studijní pobyt pravidelně každý 
rok studenti závěrečného ročníku.

 Ve výplatě za měsíc březen naleznou 
zaměstnanci doplatek podílu na hospo-
dářském výsledku za rok 2008. První část 
podílu byla vyplacena již ve výplatě za 
měsíc listopad v roce 2008. Zaměstnanci 
Lovochemie tedy obdrží plnou výši podí-
lu dle pravidel stanovených v Kolektivní 
smlouvě.

 Bylo zahájeno výběrové řízení na kup-
ce emisních úspor N2O z JI projektu na 
snížení emisí skleníkových plynů na vý-
robně KD6. Konkrétně se jedná o prodej 
budoucích emisních úspor vygenerova-
ných v letech 2010 - 12.

 Ve dnech 27. až 30. dubna se uskuteční 
integrovaný kontrolní audit SMJ a EMS.  
Audit provede fi rma TÜV Nord Czech 
s.r.o. 

 Připravuje se interní školicí modul, tzv. 
PULS (Podpora Úspěšné Lovochemic-
ké Spolupráce), v rámci které se zájemci 
budou moci seznámit ať už teoreticky 
nebo prakticky s chodem úseků a oddělení 
v Lovochemii.

vysílat až po 22. hodině… I tak jsme 
však dosáhli pouze dílčího zlepšení 
stavu, ale především v bezprostřed-
ním okolí staveniště to k ideálu mělo 
a pořád má ještě daleko.

Stavba se ale chýlí ke svému závě-
ru, téměř hotové už jsou i místní ko-
munikace uvnitř jednotky a v nejbliž-
ší době skončí zemní práce, které jsou 
největším zdrojem znečištění okolí. 
A snad taky konečně přijde jaro, na 
které se určitě těšíme i z jiných dů-
vodů!

Chci Vás proto všechny, zvláš-
tě pak ty, kteří pracují v nejbližším 
sousedství staveniště a pro které je 
každodenní cesta do práce nebo na 
oběd spíš adrenalinovým sportem 
než příjemnou procházkou, požádat 
o trpělivost ještě pár týdnů. Pevně 
věřím, že teď už se stav bude jen 
zlepšovat. V současné době už tlačí-
me na generálního dodavatele stavby, 
aby postupně uváděl do původního 
stavu okolní pozemky, které již ne-
využívá a následně začne generální 
úklid a pak i opravy nejvíc zničených 
komunikací. Na druhou polovinu čer-
vna se připravuje slavnostní otevření 
nové jednotky a okolí už by v rámci 
možností mělo být „jako ze škatul-
ky“. Je to dost šibeniční termín, ale 
nechceme si udělat ostudu, takže to 
musíme zvládnout! 

 Na závěr bych chtěl připomenout 
dost zásadní skutečnost - společnost 
PREOL, a.s., je nejen naší „sestrou“ 
ze skupiny AGROFERT, ale také 
a především se stane významným 
zákazníkem Lovochemie a bude tak 
přispívat do naší pokladny. Nemu-
sím, myslím, zvlášť zdůrazňovat, že 
v době krize to budeme potřebovat 
ještě víc než obvykle…

Děkuji ještě jednou za Vaši trpěli-
vost a pochopení. 

 S úctou Richard Brabec, 
generální ředitel

I N V E S T I C E  /  V R A T I S L A V  V O T O Č E K

JAKÉ BUDOU INVESTICE 
V ROCE 2009?

Objem investic pro rok 2009 je vý-
razně ovlivněn směrem dolů současnou 
ekonomickou situací, o které již každý 
ví a netřeba ji dále popisovat.

Významnou část letošních plánova-
ných výdajů tvoří stále stavby realizo-
vané v souvislosti s výstavbou výrobny 
MEŘO. Do investičního plánu byly 
nově zařazeny pouze akce, jejichž re-
alizace nám umožní udržet rozsah naší 
výroby v souladu s novými legislativní-
mi požadavky zejména v oblasti život-
ního prostředí. Dále jsou to akce, které 
přispějí ke zvýšení bezpečnosti provo-
zu a stabilizaci výroby.

Mezi nejvýznamnější akce souvi-

sející s výstavbou MEŘO patří rekon-
strukce a rozšíření podnikové želez-
niční vlečky včetně zabezpečovacího 
zařízení. Její realizace byla započata již 
v roce 2008. Po jejím dokončení bude 
možno železniční dopravou zajistit pře-
pravní potřeby nejen Lovochemie, ale 
současně i Preolu.

Další významná akce, která rozhod-
ně stojí za zmínku, se týká podnikové 
energetiky. Zde bude umístěna sousta-
va tepelných výměníků, s jejíž pomocí 
bude možno realizovat dodávky tepla 
pro město Lovosice.

I nadále bude pokračovat rekonstrukce 
mlýnice vápence a drtírny výrobny LAV.

Na výrobně ÚVH dojde k realizaci I. 
etapy akce „Zvýšení účinnosti využití 
tepelné energie“. Její přínos spočívá 
v lepším hospodaření s odpadovým 
teplem, a tím ke snížení výrobních ná-
kladů.

V letošním roce nebyl opomenut 
ani výrobní závod v Městci Králové, 
kde bude provedena „Rekonstrukce 
cyklónových odlučovačů“. Bude tak 
snížena prašnost v okolí této výrob-
ny.

Závěrem lze říci, že přestože je letoš-
ní plán nižší než v minulých letech, je 
plný akcí, jejichž přínos po dokončení 
akce bude nesporný. 

*

*    Rekultivace ploch v areálu



T IRÁŽ
LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, 
vydává akciová společnost Lovoche-
mie pro interní potřebu zaměstnanců 
podniku. Výtisk zdarma.

Redakční rada: 
Mgr. Irena Vodičková, Ing. Petr Cer-
mánek, Ing. Luděk Jambor, Ing. Pa-
vel Kánský, Dagmar Kubáčová, 
Ing. Vladislav Smrž, Ing. Zdeněk Šrá-
mek, Marek Trefný, Eva Živná.

Adresa: 
Lovochemie, a.s.
redakční rada Lovochemiku
Terezínská 57
410 17  Lovosice
e-mail: lovochemik@lovochemie.cz
IČ: 49100262

Uzávěrka příspěvků vždy 20. v měsíci. 
Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o., 
U Chemičky 18, 400 01  Ústí n. L.
Evidenční číslo: MK ČR E 17172

LOVOCHEMIE A MY LOVOCHEMIKstrana2

V Í TE ,  ŽE…

… stále více britských zvířat bere antide-
presiva?

V britském televizním pořadu zaměře-
ném na domácí zvířata prohlásil veterinář 
Romain Pizzi, že je nucen stále častěji 
předepisovat antidepresiva. Zvířata, která 
pravidelně zůstávají dlouhé hodiny doma, 
se prý dostávají do hlubokých depresí. Nej-
postiženějším druhem jsou podle Pizziho 
překvapivě papoušci.

„Bývá to tak, že když lidé odejdou 
na celý den do práce, jejich papoušek se 
doma velmi nudí, což vede ke frustraci. 
Celková frustrace se pak může vyvinout 
až v depresi“,  řekl Pizzi. „Ve vážnějších 
případech pak musí veterinář opravdu 
předepisovat i Prozac či jiné léky proti 
depresím. Nevyléčí to všechna zvířata, ale 
přibližně dvě třetiny reagují na léčbu pozi-
tivně“, dodal Pizzi.

Pizzimu dává za pravdu nedávný vý-
zkum, který ukázal, že ve Velké Británii 
trpí depresemi 632 000 psů a koček. 
… Vatikán rozšířil seznam smrtelných 
hříchů?

Tradičních sedm smrtelných hříchů vy-
počítává katolická tradice od pontifi kátu 
papeže Řehoře I. Velikého, který řídil chod 
křesťanské církve v letech 590 až 604. Jsou 
jimi pýcha, lakota, závist, hněv, smilstvo, 
obžerství a lenost.

Podle římskokatolické církve se musí 
člověk ze smrtelného hříchu vyzpovídat. 
Jestli nedostane rozhřešení nebo mu ne-
bude odpuštěno, skončí jeho duše po smrti 
těla v pekle. Podle tradice je smrtelným hří-
chem i porušení desatera přikázání. 

Rozšířený seznam smrtelných hříchů 
zveřejnil ofi ciální vatikánský list L’Osser-
vatore Romano v rozhovoru s biskupem 
Gianfrancem Girottim, stojícím v čele od-
dělení, které se ve Vatikánu zabývá hříchem 
a odpuštěním. 

Nových sedm smrtelných hříchů tvo-
ří podle Vatikánu znečišťování životního 
prostředí, genetická modifi kace potravin, 
pokusy na lidech, sociální nespravedlnost, 
ožebračování lidí, shromažďování nemrav-
ného bohatství a distribuce drog včetně je-
jich užívání. 

Defi nice nových smrtelných hříchů, jak 
je nyní Vatikán formuloval, je zaměřena na 
věřící - má je vést především k poznání, že 
svými skutky zasahují jak své bližní, tak i své 
okolí, a to včetně přírody. „Svým způsobem 
je třeba těmto hříchům věnovat větší pozor-
nost než třeba závisti, kterou člověk škodí 
především sám sobě. Následkem globaliza-
ce jde dnes hlavně o velký společenský do-
pad konání jednotlivce,“ zdůraznil Girotti.

O D P A D Y  /  E V A  F I A L O V Á

PET LÁHEV, ANEB SOUČÁST NAŠEHO ŽIVOTA

Polotovar PET láhve.  Zdroj: internet

Myslím, že se Vám nemusím dlouho 
představovat. Jsem součástí každoden-
ního života a nepovažujete mne doza-
jista za nic výjimečného. Po technické 
stránce jsem PET láhví, ale raději mám 
oslovení PEŤulka.
Říkáte si, co asi taková PET láhev 

může mít za život, ale opak je pravdou. 
Kdybych to měla přirovnat, tak délka 
mého působení ve Vašem životě je tak 
dlouhá, jak život jepice. Ale cesta do 
Vašich rukou nebyla krátká. Surovi-
na, z které se vyrábím - ropa, vznikla 
před miliony a miliony let. Ke svému 
vyrobení jsem putovala tisíce a tisíce 
kilometrů, nejprve do rafi nerie, poté ke 
zpracovatelům jednotlivé frakce, pak na 
výrobu polotovaru a nakonec ke koneč-
nému vyfouknutí mé podoby. Můj tvar 
je pro Vás téměř bezvýznamný. Svůj 

účel teprve splním, když mě naplní pro 
Vás lahodnou tekutinou, která ve Vás 
vyvolává pocit štěstí. Cesta z plnící lin-
ky vedla až do některého z obchůdků, 
kde jsem čekala na svého majitele.

Nyní se pyšním na Vašem stole a ne-
mohu se dočkat první chvíle, kdy mne 
otevřete. Ale co to, za chvilku již budu 
prázdná. Začínají mě přepadat chmury, 
kde se asi ocitnu. Má můj majitel nějaké 
ekologické cítění? Neskončím někde na 
skládce, kde se na mne bude lepit šlupka 
od banánu? Brr… Ale to ne, hrozná před-
stava, přitom Vám ještě můžu posloužit! 

Nevíte jak?
Jestliže mě opravdu chcete ještě za-

chránit, Vaše první kroky by měly vést 
ke žluté popelnici, s nápisem plast. Ří-
káte si: „Že je to daleko? A proč bych 
to měl dělat, když mám odpadkový koš 
hned vedle sebe?“ Malá procházka ještě 
nikomu neublížila, a zda to má smysl, 
to Vám povím dále. Už se nesu, celá 
sešlapaná s nedotaženým uzávěrem, 
hurá. Jé nazdar holky! Copak s námi 
bude asi dále??? Koukejme a tamhle je 
strejda Pytlík a brácha JARýk a tetra-
paky… To je bezva! No né, třídička!!! 
A nás tady je… Už se vezu po pásu, 
kdepak asi budu sloužit dále??? Aha, 
už ten systém chápu… Mě si vezme ta 
první paní a budu se svými průhledný-
mi sestřičkami. Zelené a modré brášky 
si vezme do parády hned ten druhý pán, 
pak je na řadě brácha JARýk, pak tetra-
paky. Strejda Pytlík má svého patriota až 
toho posledního pána. Co bude ale dál? 
Jejda lis, pak hezky naskládat a čekat na 
transport k recyklaci. Mohlo by to být 
stavebnictví, kde nás holky podrtí a po-

užijí jako stavební materiál… Být ta-
kovou lavičkou v parku nebo kouskem 
chodníku u přechodu, aby to neklouzalo, 
nebo novou doškovou střechou, to by se 
mi líbilo. 

A už je to tady, nakládka… a do Číny?! 
Co tam? Tam mě roztaví, upraví a udě-
lají vlákno, které se přidává k výrobě ob-
lečení, pane jo! A hurá zpět do Čech! Na 
svět se teď koukám růžově, já původem 
PEŤulka, se jako hezký svetřík pyšním 
na hrudi jedné hezké holčiny. Jsem děra-
vý, co teď se mnou bude?! Nevadí, šup 
se mnou do kontejneru na textil. Pak mě 
rozdrtí a posloužím jako pucvol na úka-
py ropných látek. A co dále… Spalovna, 
výroba energie. Koukám a jsme tady 
zase všichni pohromadě - já, strejda Pyt-
lík a spousta polystyrenů a kelímků. Co 
teď? Ve spalovně nás za vysoké teploty 
- vyšší než je v domácích kotlích - spálí 
a převedou na energii, která poputuje do 
Vašich domovů. 

Myslíte si stále, že Vám nestojím 
za pár kroků a mám skončit pohodlně 
v koši pod stolem? 

PET láhev. Zdroj: internet

Třídicí linka ve fi rmě BEC odpady, s.r.o.  Foto: Eva Fialová

Kde končí náš recyklovatelný odpad?
druhotná surovina produkce v r. 2008 (t) země průmysl

kovový odpad 452,5 ČR, Německo hutnictví
papír a lepenka 18,8 ČR papírnictví
plastové obaly 10,1 Belgie obalový

oleje 3,8 ČR olejový, recyklace olejů
elektro 2,4 ČR elektro, hutnictví

plast-PET láhve 1,6 Čína textilní
sklo 1,0 ČR sklářský

baterie 0,8 ČR hutnictví, recyklace náplní (kyselin)

Naskladnění slisovaných tříděných 
plastových odpadů. Foto: Eva Fialová

Třídění odpadů u Horčiců. 
 Foto: Karel Horčic

O D P A D Y  /  E V A  F I A L O V Á

NEVÍTE KAM S NÍM?

Odpady podléhající povinnosti zpětného odběru.  Foto: Eva Fialová

Častokrát se u nás v podniku, ale 
i v soukromém životě setkávám s neru-
dovskou otázkou, kam s ním? Jedná se 
o baterie, zářivky a drobné elektrospo-
třebiče a podobně.

Systém je celkem jednouchý. Není 
tak pohodlný, ale šetrný k naší přírodě. 
Tyto odpady v sobě obsahují velké pro-
cento nebezpečných látek, které v pří-
rodě působí nemalou neplechu. Právem 
se tedy počítají mezi nebezpečné odpa-
dy a v popelnicích na komunální odpad 
nemají co dělat.

Kam tedy s nimi v našem podniku: 
zářivky a baterie můžete odevzdat ke 
zpětnému odběru do hlavního skladu. 
A co malé elektrospotřebiče? Každý 
výrobek podobného typu lze též vrátit 
prostřednictvím systému zpětného od-
běru. Na to se ale často zapomíná a pro 
tento případ je v budově generálního 
ředitele sběrná místnost, která je pod 
dozorem našich IT specialistů. A proč 
zpětný odběr? Při zpětném odběru ne-

mluvíme o našich již nepotřebných 
věcech jako o odpadu. Tyto produkty 
jsou ve skutečnosti rozebrány na malé 
kousky a ty se následně vrací do výro-
by. Tato služba však není zadarmo, je 
promítnuta do nákupní ceny nových 
výrobků. Proč tedy platit za stejnou 
službu 2x? 

Podobným způsobem je zajištěn sys-
tém zpětného odběru i pro naše sou-
kromé účely. Staré elektrospotřebiče 
a zářivky jsou bezplatně odebírány do-
davatelem při novém nákupu stejného 
zboží. Bude-li se Váš prodejce tomuto 
systému bránit, má za povinnost Vám 
sdělit, kde můžete starý výrobek ode-
vzdat. Baterie je možno vrátit v každé 
elektroprodejně, která je na tyto přípa-
dy vybavena speciální sběrnou nádo-
bou, a to i bez zakoupení nového zboží. 
Městské úřady nabízejí i jiné alternativy 
sběru nebezpečných odpadů: 1 - 2 x za 
rok vyhlašuje město sběrové dny nebez-
pečných odpadů, kdy k určitému datu 

můžete před svým domem shromáždit 
veškeré nebezpečné odpady (lednice, 
televize, zářivky, obaly od barev, oba-
ly od sprejů apod.). Nemůžete-li, nebo 
nechcete čekat na sběrové dny, nabízí se 
další z možností. Většina měst vlastní 
tzv. sběrové dvory, kde můžete odložit 
vše, co pokládáte za již nepotřebné. Po-
zor, aby byla tato služba provedena pro 
Vás zdarma, musíte mít na tomto území 
trvalé bydliště. A malá rada: Pro jistotu 

si telefonicky ověřte, zda právě tento 
druh odpadu je povolen na tento sběrný 
dvůr odevzdat (důvodem jsou přísné le-
gislativní požadavky na technickou vy-
bavenost sběrných dvorů).

Samozřejmostí je pravidlo, že pokud 
máte problém v oblasti odpadů, můžete 
se obrátit na odpadového hospodáře či 
jiného pracovníka oddělení ŽP, který 
Vám rád poradí nebo zajistí informace 
z dalších zdrojů. 
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V dnešním čísle představíme mistry z údržby. Údržba je nedílnou součástí 
podniku a i díky kvalitní práci našich zaměstnanců vyrábí podnik stabilně už 
několik let bez problémů.

O odpovědi jsme požádali pana Jiřího Svobodu, mistra elektroúdržby, 
a pana Milana Sabola, mistra strojní údržby.

Jiří Svoboda.  Foto: Eva Živná Milan Sabol.  Foto: Eva Živná

Jiří Svoboda do Lovochemie nastou-
pil v roce 1995 jako mistr elektroúdržby 
na provoz energetiky.

Milan Sabol, do Lovochemie nastou-
pil v roce 1995 na funkci mistra stroj-
ní údržby expedic a MTV. V roce 2004 
přešel na pozici mistra strojní údržby 
KD + LAV.

můj úkol je zajistit práci „na papíře“, 
tzn. pracovní příkazy, povolenky na 
práci apod. Moje další činnost spočívá 
v napomáhání, např. zajištěním potřeb-
ných dílů, nářadí apod. Dále kontroluji 
způsob opravy a dodržování bezpeč-
nosti práce. Radit svým lidem moc ne-
musím, mám zkušené a šikovné zámeč-
níky, kteří si umí poradit skoro se vším. 
Na konci směny zhodnotím den a vše 
zaznamenám do počítače. Jako každý 
mistr mám za úkol předávat potřebné 
informace svým podřízeným a nadří-
zeným, starat se o to, aby měli v čem 
pracovat (ochranné pomůcky) a s čím 
(nástroje, nářadí, revize) a zajistit co 
nejlepší pracovní zázemí. V současné 
době se zabývám ročním hodnocením.
Jak funguje spolupráce mezi mistry 
vašeho úseku a mistry z jiných úse-
ků?  

JS: Na našem úseku jsme pouze 2 
mistři, pan Václav Poskočil a já. S ním 
i ostatními mistry se vždy dokážeme 
dohodnout na společném řešení. Klad-
ně hodnotím různá školení, při kterých 
dochází k osobnímu seznámení, jak ve-
doucích oddělení, tak vrchních mistrů 
i mistrů z jiných úseků. Díky nim vzni-
kají přátelské vztahy, které se kladně 
promítají i do pracovní činnosti.

MS: Spolupráce mezi mistry údržby 

(jsme jen 4) je bezproblémová, léta se 
známe a navzájem si pomáháme při 
řešení dílčích problémů. Spolupráce 
s provozními mistry je také na dobré 
úrovni, protože máme společný cíl: aby 
provozy vyráběly s co nejmenším po-
čtem poruch.
 Máte vždy dostatek informací od 
svých nadřízených pro správné pro-
vedení práce?

JS: K pracovním úkolům, které mi 
zadává můj vedoucí, dostávám dosta-
tečné množství informací. U úkolů, 
které potřebují navíc také technické 
specifi kace, dostávám informace od 
techniků, s nimiž je mohu ihned kon-
zultovat.

MS: Co se týká informací, nepociťu-
ji žádný problém, co se nedozvím z po-
čítače, dozvím se od svého nadřízeného 
pana Ing. Křehnáče, se kterým hovořím 
několikrát denně. Musím vyzdvihnout 
nedávnou besedu s GŘ + PM na praco-
višti, která určitě přesvědčila údržbáře, 
že vedení má zájem na tom, aby podnik 
přežil toto těžké období.
Máte pro svou práci vytvořeny do-
statečné podmínky – materiální, fi -
nanční?

JS: Od mého nástupu se materi-
ální vybavenost naší dílny zlepšila. 
Každý rok byly postupně prováděny 
opravy na objektu dílny elektro. Dále 
proběhlo doplnění a modernizace vy-
bavení. Vzhledem k fi nanční situaci, 
ve které se podnik nachází díky svě-
tovému trhu, považuji tyto podmínky 
za únosné. V současnosti bych si přál 
generální opravu multikáry, která je 
neocenitelným pomocníkem v časově 
náročných situacích spojených s pře-

pravou potřebného zařízení, nářadí, 
pracovníků.

MS: Nacházíme se v situaci, kdy 
údržba, jako hlavní nákladová složka, 
je nejvíc omezována. Každá oprava je 
projednávána, jak by šla udělat co nej-
levněji. To, co není nutné, se nekupuje, 
každá objednávka se propírá na všech 
úrovních. Nejlepší ukázkou šetření je 
sklad hutního materiálu, který připo-
míná vyjedenou ledničku s heslem „nic 
vám do ní nekoupím, stejně byste to 
hned snědli“. Můj obdiv patří „mým 
mechanikům“ (T. Pošva, A. Plaček, J. 
Zika) za to, jak si letos musí poradit 
s plány oprav. O platech údržbářů v této 
době nemá cenu psát, přišli o pod-
statnou část mzdy odstavením prémií 
a odměn z fondu vedoucího, horší je to 
i s přídělem přesčasových hodin (1/3 
loňské skutečnosti).
Co očekáváte od roku 2009 v oblasti 
pracovní a soukromé?

JS: V současné době jsem spokojený 
v soukromém i pracovním životě a přál 
bych si, aby tato situace zůstala i do bu-
doucna. Pokud však nastanou jakékoliv 
změny, pak aby byly vždy jen k lepší-
mu pro mou rodinu i spolupracovníky.

MS: V soukromé oblasti očekávám, 
že se nezlepší fi nanční situace mé ro-
diny, tak doufám, že nám bude sloužit 
hlavně zdraví. V pracovní oblasti věřím, 
že tuto těžkou dobu Lovochemie pře-
čká bez propouštění a rušení provozů, 
a to díky rozumnému řízení manažery 
podniku. Dále věřím, že se budu moci 
spolehnout na své zkušené zámečníky 
i kolegy jako doposud. 

V čem spočívá náplň Vaší práce?
JS: Náplň mé funkce spočívá hlavně 

v zajištění bezpečné práce při preven-
tivní údržbě a opravách elektrozařízení 
Lovochemie. Jde především o týmovou 
spolupráci a komunikaci se všemi ve-
doucími pracovníky jednotlivých od-
dělení, techniky a zaměstnanci údržby 
a především se spolupracovníky dílny 
elektro. Je důležité, aby ke každé práci 
s elektrozařízením bylo přistupováno 
s respektem, protože i zde platí pro-
vázanost, ať se jedná o vysoké, nízké 
nebo malé napětí. Nemohu se nezmínit 
o směnové elektroúdržbě, která zajišťu-
je nerušený chod elektrozařízení celého 
podniku 24 hodin. Dalším úkolem mis-
tra je, jako na každém oddělení, vedení 
agendy.

MS: Jako mistr strojní údržby mám 
na starost provozy KD5 + 6, LAV2 + 
3, MV, stáčení a sklad čpavku, kapalná 
hnojiva (poloprovoz) a rozpouštění ne-
standardních výrobků (abraziva). Kaž-
dý pracovní den začínám poradou s mi-
stry, mechaniky LAV + MV a předákem 
dílny. Společně rozhodneme, které 
z nahlášených závad se budou opravo-
vat tento den, které lze udělat jen při 
čistící zarážce nebo při delší odstávce, 
anebo o celozávodní zarážce. Určíme 
pořadí oprav podle akutnosti. Poté pře-
cházím na poradu s vedením KD, kde 
s mechanikem a mistrem rozhodneme 
o nahlášených závadách stejně, jako 
jsem popsal výše. S pomocí předáků 
dílny LAV + KD rozdělíme dané úkoly 
na jednotlivé pracovníky údržby. Další 

O Č I M A  M I S T R Ů  /  M A R E K  T R E F N Ý

JAK TO VIDÍM JÁ

Ž E L E Z N I Č N Í  D O P R A V A  /  J A N  T U R E K

NOVÍ STROJVEDOUCÍ

Od 3. března do 31. května 2009 
probíhá v Lovochemii školení čtyř 
nových strojvedoucích. Tito pracovní-
ci budou obsluhovat lokomotivy v no-
vém posunovacím obvodu MEŘO. 
Školení je tříměsíční a bude zakon-
čeno zkouškami před zkušebními 

orgány Drážního úřadu. Na základě 
složení těchto zkoušek bude novým 
strojvedoucím vydán Průkaz způsobi-
losti k řízení drážního vozidla. Novým 
pracovníkům držíme palce při složení 
zkoušek a přejeme hodně úspěchů 
v novém zaměstnání. 

How the Americans separate the wastes?  
Jak Američané třídí odpad?

I l y a ś  w i n d o w  /  I l y o v o  o k é n k o

Today‘s topic is waste separation, 
and how American families approach 
the issue of recycling. The answer re-
ally depends on the location, and so-
cioeconomic status of the family. In 
well-to-do suburban neighborhoods, 
people really strive to limit their was-
te. Most people in middle class Ame-
rica pay for a garbage service, which 
gives them three or four large conta-
iners, which can be placed out by the 
road once a week for pick-up. These 
containers are for paper, plastic, glass, 
and the fi nal for ordinary waste. Many 
communities also have a hazardous 
materials collection site, where items 
such as light bulbs and batteries can 
be disposed of. In large metropolitan 
areas, the problem is much more com-
plicated, and requires a great deal of 
city management. In these urban areas, 
local people tend to be less involved, 
relying on the city government to take 
care of it. Because of this, the level of 
care that goes into proper disposal and 
recycling is not as high.

Dnešním tématem je třídění odpadů, 
a jak americké rodiny přistupují k otáz-
ce recyklování. Odpověď vlastně závisí 
na místě, kde rodina žije a na tom, jaké 
je její společensko-ekonomické posta-
vení. V předměstských čtvrtích, kde žijí 
majetné rodiny, se lidé skutečně snaží 
omezovat svůj odpad. Většina lidí ze 
středních vrstev v Americe platí za služ-
bu na odvoz odpadu, která jim poskytu-
je tři nebo čtyři velké kontejnery, které 
mohou jednou týdně přistavit k okraji 
ulice pro odvoz. Tyto kontejnery jsou na 
papír, plasty, sklo a ten poslední je pro 
běžný odpad. Mnoho obcí má také místo 
pro sběr nebezpečných materiálů, kam 
se ukládají předměty jako třeba žárovky 
a baterie. V rozlehlých velkoměstských 
oblastech je tento problém mnohem 
komplikovanější a klade vysoké nároky 
na městskou správu. V těchto městských 
oblastech mají místní lidé tendenci méně 
se angažovat a spoléhají, že se o to po-
stará vedení města. Proto úroveň péče, 
která řádnému nakládání s odpady a re-
cyklaci přísluší, není na náležité úrovni.

Použití přístroje ukazuje jednoduchost měření granulí hnojiv po jejich pouhém nasy-
pání do vzorkovače analyzátoru.  Foto: Eva Živná

V Ý Z K U M  A  R O Z V O J  /  A N N A  M Ü L L E R O V Á

JAK NA TO?
Od podzimu loňského roku probíhá 

v Lovochemii, a.s., testování možnos-
ti využití infračervených analyzátorů 
v kontrole jakosti granulovaných hno-
jiv a surovin pro jejich výrobu.

Infračervené analyzátory si již na-
šly svoje uživatele v průmyslové praxi 
mnoha odvětví, a to pro rychlost a jed-
noduchost měření. Ve většině případů 
bez potřeby úpravy vzorku. Jedná se 
vždy o úsporu času, snížení pracnosti 
a spotřebu energií pří náhradě náklad-
ných chemických rozborů. Pro ilustraci 
jen několik příkladů jejich použití: kon-
trola potravin a obilovin, petrochemic-
ký průmysl – kontrola benzínů, MEŘO, 
průmysl polymerů a farmacie.

Pro materiály Lovochemie byla po-
užita metoda měření odrazových spek-
ter, která jsou snímána a vyhodnocena 
během několika minut, což je hlavní 
výhodou infračervených analyzátorů. 

Z dosavadních výsledků měření vy-
plývá, že analyzátor „umí“ měřit kvalitu: 
identifi kuje jednotlivé suroviny pro hnoji-
va (KCl běloruský od KCl Hattorf, dolo-
mit, vápenec, druhy povrchově aktivních 
látek PAL) a jednotlivé druhy granulo-
vaných hnojiv. Tohoto je možné využít 
pro jejich rychlé rozlišení při manipulaci 
s nimi ve skladovém hospodářství.

Dále je analyzátor schopen měřit 
vlastní kvalitu granulovaných hnojiv - 
obsah vody, PAL, pevnost. 

V  LOVODASE 25+10S změří ob-
sah dusíku celkového, dusíku čpavko-
vého a jejich poměr, obsah síry. Další 
jeho použití je možné pro klastrovou 
analýzu, tj. okamžité rozeznání shod-
ného výrobku. Toto bylo úspěšně pro-
zkoušeno pro LOVODASU 25+10S při 
přejezdu z hnojiva typu  NPK v listopa-
du loňského roku. Měření je možné vy-
užít jednak k řízení výroby pro regulaci 
obsahu živin, ale i pro monitorování 
kvantitativního složení během nájezdu 
výroby, pro kontrolu shodného výrob-
ku. Proces vede k úbytku výroby ne-
shodného výrobku a následně k úbytku 
manipulace s ním. Snížení nákladů se 
dá vyčíslit.  Dále se dá měření využít 
ke kontrole expedovaného výrobku, 
výsledek analýzy je k dispozici do ně-
kolika minut. 

Prověřování dalšího využití infračer-
vených analyzátorů bude pokračovat.

Díky patří fi rmě PREOL, a.s., za 
poskytnutí možnosti měření v infračer-
veném spektrometru NICOLET  FT-IR 
6700, který je součástí jejího laborator-
ního vybavení v Lovosicích a pracov-
níkům Univerzální výrobny hnojiv za 
spolupráci při vzorkování granulova-
ných hnojiv při přejezdech výroby. 
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ÚSEK NÁKUPU A LOGISTIKY

Budova extrakce, v pozadí glycerínka.  Foto: Karel Hendrych

Hlavním úkolem Úseku nákupu a lo-
gistiky PREOL je zajištění potřebných 
surovin pro provozní činnost PREOL. 

Základní surovinou, která je zároveň 
největší nákladovou položkou náku-
pu, bude semeno řepky olejné. Tohoto 
materiálu plánujeme kupovat 400 000 
tun ročně. Hlavními dodavateli této 
suroviny pro nás budou podniky země-
dělského zásobování a nákupu - naše 
sesterské fi rmy ze skupiny Agrofert. 
Původem bude řepka především česká, 
ale předpokládáme i nákup řepky od 

slovenských a německých sesterských 
podniků skupiny Agrofert. V minulém 
týdnu proběhlo setkání s našimi do-
davateli řepky a v tuto chvíli můžeme 
zodpovědně prohlásit, že řepku pro 
PREOL máme dlouhodobě zajištěnou.

Dalšími položkami nákupu PREOL 
jsou podpůrné materiály nutné k výro-
bě, jako jsou kyseliny, louhy a aditiva. 
Některé materiály budeme nakupovat 
samostatně, některé v úzké spolupráci 
s ostatními chemičkami skupiny Agro-
fert.

Tento úsek bude rovněž zajišťovat 
logistiku celé fi rmy. Logistika PREOL 
představuje dopravu semene řepky do 
závodu a dopravu produktů, kterými 
budou řepkový olej, bionafta, glycerol 
a řepkový šrot, ze závodu. Souhrnně 
lze říci, že to bude představovat ob-
jem přibližně 800 000 tun ročně, což 
představuje 2 200 tun hmoty každý 
den. Logistice dnešní doby dominuje 
silniční doprava. Snahou PREOL bude 
umístit část svého manipulovaného ob-
jemu na železnici a využít tak možností 
synergie, kterou nabízí naše úzká spo-
lupráce se společností Lovochemie 
v oblasti železniční přepravy.

Při organizaci logistiky do a z místa, 
které máme společné s Lovochemií, 
budeme využívat systému plánování 
časových dojezdů jednotlivých doprav-
ních prostředků do Lovosic, tzv. systém 
„dojezdových oken“, kdy každý do-
pravní prostředek obdrží jakousi „po-
zvánku“ do závodu, a to na určený den 
a na určenou hodinu. Spuštění výroby 
PREOL bude znamenat zásadní navý-
šení doposud manipulovaného množ-
ství hmoty v areálu Lovochemie, avšak 
díky společnému plánování logistiky se 
budeme snažit o maximální rozprostře-
ní toku materiálu v čase s cílem mini-
malizovat negativní vliv na okolí.

Personálně úsek nákupu a logistiky 
zahrnuje 4 pracovníky, kterými jsou ře-
ditel úseku, logistik a dvě referentky.  

MANAGEMENT PREOL

Ing. Stanislav Jiřík, výrobní ředitel PREOL.  Foto: Eva Živná

Ing. Stanislav Jiřík se narodil se 
v Ústí nad Labem v roce 1970. Studo-
val na Vysoké škole chemicko-techno-
logické v Praze na fakultě potravinář-
ské a biochemické technologie - obor 
technologie mléka a tuků. Široké pra-
covní zkušenosti získal především ve 
společnosti Setuza v Ústí nad Labem, 
kde pracoval od roku 1994. Vedl zde 

rafi nerii, odbor výroby ztužených a ra-
fi novaných olejů a tuků, výrobu závodu 
Ústí nad Labem a oddělení koordinace 
výroby a prodeje SBU komodity.  

Hovoří anglicky a rusky. Rád lyžuje 
a čte.

Na pozici výrobního ředitele je ve 
společnosti PREOL zaměstnán od 
června 2008. 

Cenu za umístění v soutěži „Hledej název produktu“ vyhlášené společností PREOL 
v listopadu 2008 převzala v nových prostorách z rukou výkonného ředitele Ing. Martina 
Kubů a za přítomnosti technického ředitele Ing. Ladislava Tocháčka paní Ilona Micha-
ličková z oddělení externích služeb Lovochemie. Gratulujeme! Foto: Karel Hendrych
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VELIKONOCE - OSLAVA VÍRY

Jaro se již hlásí o slovo.  Foto: Eva Živná

V české kotlině jsou s Velikonocemi 
více než co jiného spojeny hony kluků 
či pánů s upleteným vrbovým proutím 
na slečny a paní, které po pár menších 
či větších úderech na své pozadí ládu-
jí okupanty něčím sladkým či tekutým 
(původní vajíčka už jsou přece jen dost 
z módy). Nicméně faktem je, že Veli-
konoce jsou zejména svátkem nábožen-
ským, při kterém si křesťané připomí-
nají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista.

Kdo to vlastně byl Ježíš Kristus, zná-
mý též jako Ježíš Nazaretský? Těžká 
otázka. Ne, že by na ni nebyla odpo-
věď, ba právě naopak – existuje jich 
spousta. Křesťané považují Ježíše za 
Božího syna, který se vtělil do lidské 
podoby, působil jako kazatel, kterého 
Římané coby nepohodlného ukřižova-
li, po třech dnech vstal z mrtvých, byl 
vzkříšen a tato zázračná událost přináší 
všem jeho následovníkům spásu. Pro 
Muslimy je Ježíš jedním ze 4 velkých 
proroků, kteří předcházeli poslednímu 
a největšímu poslu Božímu, Muham-
madovi, nicméně odmítají, že je božím 
synem. Pro Židy je Ježíš též problema-

tickou osobou z důvodu, kdy ho křes-
ťanská víra označuje za Boha. Mnozí 
lidé v Ježíšovu existenci nevěří vůbec 
a považují ho za vymyšlenou postavu. 

A určitě bychom našli i jiné názory.
Skutečnou pravdu se dnes již těžko 

dozvíme. Fotografi e a podobné mo-
derní prostředky k archivaci tehdy ne-
existovaly, proto musíme při pátrání 
vycházet pouze z historických textů 
(evangelií apod.) a dalších archeologic-
kých nálezů.

Na základě vědeckých pátrání je 
dnes takřka jisté, že Ježíš byl skuteč-
nou osobou. Narodil se někdy v letech 
7 – 4 před n. l. Až ve věku okolo třiceti 
let začal kázat a působit jako léčitel. 
Od počátku jeho veřejného působení 
se kolem něho formoval okruh přívr-
ženců, ze kterého se vyhranila sku-
pina nejbližších učedníků. Vzhledem 
k dobovým zvyklostem byl neobvykle 
pozitivní Ježíšův vztah k ženám. Vedle 
matky Marie se v jeho blízkosti objevu-
je i Marie Magdalská a mnoho dalších. 
Ježíš s nimi jednal se stejnou vážností 
jako s muži. Kázání Ježíše bylo vnímá-
no jako politicky nebezpečné zřejmě 
jak ze strany Římanů, tak i Židů. Pro-

to byl zatčen a popraven ukřižováním. 
Stalo se tak v Jeruzalémě při nebo před 
židovským svátkem Pesach mezi lety 
29 – 33 n. l.

Ač pronásledováni, i po smrti šířili 
Ježíšovi učedníci jeho učení. Křesťan-
ské hnutí sílilo po celé římské říši, až 
nebylo možné ho potlačit. V roce 313 
se křesťanství zařadilo mezi dovole-
ná náboženství a v roce 380 se stalo 
státním náboženstvím římské říše. 
Zde však z historického pohledu vzni-
kl problém. Rané křesťanství mělo 
mnoho proudů. Je to logické, každý 
z učedníků Ježíšovo učení pochopil po 
svém, tudíž po nějakém čase od jeho 
smrti zákonitě vzniklo několik různých 
směrů vývoje. Ve chvíli, kdy se však 
z křesťanství stává ofi ciální nábožen-
ství, bylo třeba učení sjednotit. Tento 
krok zahrnuje zejména tu skutečnost, 
že do „ofi ciálních“ křesťanských textů 
byla zahrnuta pouze evangelia pod-
le Matouše, Marka, Lukáše a Jana. 
Mnoho dalších evangelií bylo zavr-
ženo. Troufám si však tvrdit, že výběr 
evangelií byl zcela podřízen tomu, aby 
nejlépe vyhovoval státní moci a nově 
vzniklým církevním strukturám, niko-
li skutečnému obsahu evangelií a je-
jich „pravdivosti“. Na druhou stranu si 
řekněme upřímně – kdo mohl po 300 
letech skutečně vědět, co v evangeli-
ích je pravda a co řekněme pohádka? 
Výběr evangelií byl (a vlastně musel 
být) čistě politický krok. Od této doby 
již není Ježíš prezentován jako člověk, 
ale jako Syn Boží. Tím se však skuteč-
ná historická pravda ještě více ukrývá 
před zraky budoucích generací.

Přirozeným důsledkem jsou pak 
různé spiklenecké teorie, které čas od 
času zvedají Vatikán ze židle. Mezi ty 
nejrozšířenější patří konspirační teorie 
o důvodech likvidace řádu templářů, 
kteří při svých výpravách údajně našli 
ve Svaté zemi něco, co se čelním před-
stavitelům církve a státu moc nehodilo 
„do krámu“. Bylo to snad potvrzení 
toho, že Marie Magdalská měla s Je-
žíšem děti, které daly vzniknout fran-
couzskému rodu Merovejců? Nebo 
něco jiného? Kdo ví …

Nemusíte se mnou souhlasit, ale dle 
mého názoru je každý člověk svým 
způsobem věřící. Nemyslím tím, že 
by byl členem nějaké církve či sekty, 
ale každý z nás má nějakou svou víru. 
Ač žijeme ve světě plném fascinujících 
technologií, pořád se kolem nás dějí 
věci, které si neumíme vysvětlit či pro 
ně nemáme dostatek informací. A právě 
v tu chvíli nám zbývá pouze víra v to, 
že se tak děje z nějakého důvodu něja-
kým způsobem. Proč a jak, to už je na 
víře každého z nás.

Když se vrátím k Ježíšovi, věřím, 
že byl výjimečným člověkem s výji-
mečnými schopnostmi. Ukázal lidstvu 
cestu, kterou se dát dál ve svém vývoji. 
Na vlastní osobě prezentoval možnosti 
a schopnosti, jaké v sobě potenciálně 
má každá lidská bytost. Bohužel pro nás 
i po dvou tisících letech jsme v obec-
ném měřítku jeho schopností nedosáhli. 
Na druhou stranu tento cíl má lidstvo 
stále před sebou. Jak rychle tohoto sta-
vu dosáhneme, záleží na každém z nás. 
Až se tak stane, v dobrém slova smyslu 
to bude konec tohoto světa… A jaro ještě jednou...  Foto: Eva Živná
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PODNIKOVÝ PLES SE OPĚT VYDAŘIL!
Dne 13. března 2009 se uskuteč-

nil již XI. ples Lovochemie. I přes-
to, že byl pátek třináctého, tak se ples 
vydařil. Zahájení se ujal generální 
ředitel Mgr. Richard Brabec (foto 
č. 1) a poté následovalo předtančení sku-
piny Freedom (foto č. 3 a 4). O příjem-
nou atmosféru se postarala hudební sku-
pina ABC band (foto č. 9). Nechyběl ani 
zábavný program ve formě „barmanské 
show“, kde lahve létaly vzduchem (foto 
č. 5) a hosté je pozorně sledovali (foto 
č. 6 a 7). Jako již tradičně byla součástí 
plesu bohatá tombola (foto č. 10). Prv-
ních deset cen se losovalo a předávalo 
přímo na sále (foto č. 2 a 12), zbývající 
ceny si hosté mohli vyzvednout během 
večera v jídelně. Pravděpodobně díky 
omezeným rodinným rozpočtům v le-
tošním roce nebyla účast tak hojná jako 
v letech minulých. Nicméně, i přesto se 
návštěvníci dobře bavili, což je patrné 
z celé naší fotoreportáže.

Foto: Eva a Přemysl Živných
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Defl ace
Zvyšování hodnoty peněžní jed-
notky různými fi nančními nástroji, 
z nichž důležitým je zmenšování 
objemu peněz v oběhu; vede k po-
klesu celkové úrovně cen, ke zvýše-
ní měnového kurzu a k růstu kupní 
síly měnové jednotky.
Depozitum
Movitá věc svěřená do úschovy 
(např. cenné papíry v peněžních 
ústavech).
Devalvace
Ofi ciální snížení měnového kur-
zu; přistupuje se k ní tehdy, kdy je 
vnitřní ekonomický vývoj postižen 
vysokou infl ací (stálý růst cenové 
hladiny), nebo je velmi nepříznivá 
platební bilance vůči zahraničí.
Dividenda
Představuje část zisku, která se pod-
le rozhodnutí valné hromady rozdě-
luje mezi akcionáře; pro akcionáře 
je důchodem, plynoucím z vlastnic-
tví akcií.
Doba obratu zásob ve dnech
Je vyjádření objemu zásob ve dnech, 
tj. na kolik průměrných prodejních 
dnů vystačí zásoba zboží.
Dotace
Poskytování, přidělování prostřed-
ků napomáhající veřejnému prospě-
chu.
Dumping
Vývoz a prodej zboží v cílové zemi 
pod normální tržní cenou tohoto 
zboží na vývozově domácím trhu 
nebo v zemi vývozce; je jednou 
z forem nekalé soutěže.
De facto
Podle skutečnosti, podle faktického 
stavu. 
De iure
Podle práva, podle právního vztahu.

MALÝ SLOVN ÍČEK 
POJMŮ

ZDENĚK ŠRÁMEK

S P O R T  /  M A R E K  T R E F N Ý

VII. ROČNÍK TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ
V sobotu 21. března se po roční přestávce uskutečnil v pořadí VII. ročník 

turnaje Lovochemie v sálové kopané. Turnaje se zúčastnila družstva složená 
ze zaměstnanců Lovochemie: Kotelna, Šroubováci, Univer“s“álové, a druž-
stva pozvaná: Glanzstoff - Bohemia a Preol. Hrálo se ve sportovní hale Che-
mik systémem každý s každým vždy 20 minut.  Foto: Eva a Přemysl Živných

Celkovým vítězem turnaje a pohár 
pro vítěze obdrželo družstvo Glanz-
stoff - Bohemia, které za celý turnaj ne-
poznalo hořkost porážky a předvádělo 
nejlepší hru. 2. místo obsadilo družstvo 
Univer“s“álů, které utržilo jedinou po-
rážku od družstva Glanzstoff - Bohe-
mia. O 3. místo se strhla obrovská bitva 
mezi družstvy Kotelny a Šroubováků, 
kterou rozhodl až penaltový rozstřel, 
když utkání v normální hrací době 
skončilo 1:1. V rozstřelu se z vítězství 
a 3. místa radovalo družstvo Šroubo-
váků. 4. místo tedy obsadilo družstvo 
Kotelny, které neprohrávalo výrazným 
rozdílem, ale nemělo v útoku dostatek 

hráčů, kteří by dokázali vstřelit v roz-
hodujících okamžicích branku. Na 
5. místě se umístilo družstvo Preolu, 
které, i když nezískalo ani jeden bod, 
se prezentovalo sympatickou hrou.

Všem účastníkům je potřeba po-

děkovat za kvalitní výkony a i férové 
vystupování, které přispělo k tomu, že 
turnaj proběhl bez nejmenších problé-
mů. Všichni se už těšíme na další roč-
ník a doufáme ve stejnou nebo i větší 
účast družstev. 

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. GLANZSTOFF - BOHEMIA 4 0 0 17:2 12

2. UNIVER“S“ÁLOVÉ 3 0 1 12:5 9

3. ŠROUBOVÁCI 1 1 2 7:4 5

4. KOTELNA 1 1 2 6:6 4

5. PREOL 0 0 4 1:24 0

T U R I S T I K A  /  D A N I E L  Z E L E N K A

POZVÁNKA NA KALVÁRII, 
KAMÝK A PLEŠIVEC

Kaple sv. Jana Křtitele.
 Foto: Daniel Zelenka

Mraveniště. Foto: Daniel Zelenka

Siluety křížů. Foto: Daniel Zelenka

Máme před sebou další pěknou vy-
cházku. Tentokrát nás zavede za krá-
sami pravého labského břehu v okolí 
Velkých Žernosek. A i když na počát-
ku překonává poměrně ostré stoupání, 
měří jen necelých 15 kilometrů.

Od rozcestí ve Velkých Žernosekách, 
jejichž vinařská historie sahá nejméně 
do 10. století, půjdeme po zelené znač-
ce směrem k přívozu, který spojuje 
Velké a Malé Žernoseky. Kolem želez-
niční trati a vinic, vypínajícími se nad 
labským údolím, pošlapeme necelých 
jeden a půl kilometru po proudu řeky, 
abychom potom odbočili pod železnič-
ní most. Značená cesta brzy za mostem 
mění směr doleva na serpentinovou pě-
šinu, po které překonáme asi 100 výš-
kových metrů a již se mírně zadýchaní 
blížíme k rozcestí se žlutou značkou.

Pokračujeme až na vyhlídku Kalvá-
rie, která nabízí zajímavé pohledy nejen 
na Českou bránu, ale i na okolní kopce 
a města. Na skále zde stojí tři dřevěné 

kříže, které tu dle pověsti nechal vzty-
čit rytíř z Kamýku, kterého milovaly tři 
panny, ale protože ho za muže mohla 
získat jen jedna, volily raději společnou 
smrt skokem do kalných labských vod. 
My je nebudeme následovat a tak se ra-
ději vrátíme zpět na rozcestí.

Pokračujeme pěšinou, kterou brzy 
nahradí širší cesta, po zelené značce. 
Pozorně si prohlížíme okolní les a zce-
la určitě zahlédneme nejméně jedno 
z velkých mravenišť, kterými je zdejší 
les přímo prošpikován. Míjíme kapli 
P. Marie, obcházíme vrchol Strážiště 
a již brzy se před námi objeví silueta 
Kamýku. Přes louku chvíli klesáme 
k silnici, kterou přejdeme a po asfaltu 
zamíříme do obce Kamýk. Na jejím 
okraji turistická cesta odbočuje mezi 
domy, aby byl poutník ušetřen zdlou-
havého silničního oblouku. U místního 
hostince a obecního úřadu najednou 
zelená značka bez varování znenadání 
končí.

Ale napojuje se zde na ní značka 
modrá, po které se vydáme směrem 
vlevo na Plešivec. Brzy se ocitneme 
na schodovité pěšině, kde nás vyšlapa-
ná, neznačená a ostře stoupající stezka 
zláká k výstupu ke zřícenině hradu. Po 
prohlídce jeho okolí se vracíme zpět na 
značku a kolem rybníka jdeme dál za 
svým dalším dnešním cílem. V zatáč-
ce nás čeká jedno překvapení – cedule 
s nápisem „K hradu“. Zalitujeme, že 
jsme byli zbytečně netrpěliví, protože 
odtud je výstup ke zřícenině hradu Ka-
mýk určitě mnohem pohodlnější.

Cesta lesem výpravu přivede na roz-
cestí „Tři duby“ a brzy potom ke kap-
li svatého Jana Křtitele. Jak popisuje 
zdejší tabule naučné stezky, stávala 
zde dvoulodní kaple již v roce 1551, 
ale byla zničena za třicetileté války. 

Současná kaple je z roku 1660. V jejím 
blízkém okolí vyvěrají dva velmi stude-
né (i za horkého léta jen 6˚C teplé) pra-
meny, které jsou v současnosti skryty 
a využívány jako zdroj pitné vody. Na 
plešiveckých stráních můžeme, přede-
vším v zimním období, obdivovat tzv. 
ledové jámy. Obdobně jako na Borči se 
zde objevují exhalace – výrony teplého 
a vlhkého vzduchu ze sutí a puklino-
vých systémů. Pára se v jámách sráží 
a vzniká bohatá námraza, která zde po-
tom často přetrvá až do léta.

Za kaplí začíná cesta stoupat a brzy 
nás přivede k suťovému poli. To sice 
nejprve obchází, ale znenadání nás 
povede přímo přes něj. Přechod přes 
relativně stabilní suť zpestřený neoby-
čejnými výhledy do okolí je velice sil-
ným zážitkem. Na vrcholu 509 metrů 

vysoké hory můžeme posvačit a potom 
se vydat dál po modré značce směrem 
na Sebuzín, nebo se vrátit zpět přes 
Kamýk do Velkých Žernosek. My dnes 
zvolíme druhou variantu.
Čeká nás zhruba 1,5 km klesání po 

již známé cestě, která nás povede Ka-
mýkem a potom ještě necelou hodinku 
přes jabloňové sady na Malíč. (Pokud 
nechceme zabloudit a chladnou noc 
strávit mezi jabloněmi, nikde neodbo-
čujeme a jdeme po vyjeté cestě stále 
přímým směrem.) A z Malíče je to zpět 
do našeho výchozího bodu – Velkých 
Žernosek – opravdu již jenom skok.

Zdroj: http://mesta.obce.cz/velkezernoseky, 
http://www.malezernoseky.cz
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Březnového soutěžení se zúčastni-
lo celkem 13 luštitelů a všem se po-
dařilo hry vyřešit správně. Výhru si 
mohou vyzvednout (nejlépe po tele-
fonické domluvě na vnitropodnikové 
telefonní lince 3733) v kanceláři ZO 
OS ECHO. Jsou to tito vylosovaní 
luštitelé: Martin Lanc (elektroúdrž-

ba), Vlastimil Lehečka (ŽD) a Václav 
Masopust (SÚ). Blahopřejeme!
Nové hry
Řešení dnešních her sta-

čí odevzdat nejpozději do 20. 
dubna 2009 do schránky na 
hlavní vrátnici a při troše štěstí se mů-
žete stát vítězi tohoto kola SUDOKU!

SUDOKU / M ILENA SMRŽOVÁ

JUB ILEA

S TŘEDNĚ TĚŽKÉ TĚŽKÉS TŘEDNĚ TĚŽKÉ TĚŽKÉ

KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE DUBEN 2009

Opus t i l i  nás…

Jiří Starý, 
mistr odd. KD

Čest jeho památce…
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Pátek 10. dubna
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU 
Sál „Lovoš“ v 17:00 hodin.
Vstupné: 40 Kč
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje orchestr Kulturního stře-
diska, řídí Josef Turek.

Čtvrtek 16. dubna 
TOUHA
Odjezd od KS Lovoš v 17:00 hodin.
Vstupné: 600 Kč včetně dopravy
Zájezdové představení do Divadla Kalich. Muzikál Touha Mirjam a Daniela Lan-
dových volně vychází z fi lmového hitu Kvaska stejné autorské dvojice.

Pátek 17. dubna
SPOLEČENSKÝ PLES 
Sál „Lovoš“ ve 20:00 hodin.
Vstupné: 150 Kč
O zábavu se starají a k tanci hrají skupiny PARADOX, DUO KANISTR, IM-
PULZ.

Neděle 19. dubna
O BROUČKOVI 
Sál „Lovoš“ v 10:00 hodin. 
Vstupné: 20 Kč
Sváťovo loutkové dividlo hraje pohádku pro děti.

Pondělí 20. dubna 
Geografi cká přednáška - JEMEN
Klubovna KS v 18:00 hodin.
Vstupné: 20 Kč
Země královny ze Sáby očima ženy - metropole Sana`á (UNESCO), horská sídla, 
orientální styl života včera a dnes. 
Beseduje a promítá etnoložka Mgr. Jana Štefaniková.

Úterý 21. dubna 
ZDENĚK IZER A PETR FREUND v pořadu „Po plastice pípl“
Sál „Lovoš“ v 18:00 hodin.
Vstupné: 100 Kč
Na řadu přijdou oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imito-
vání celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

Úterý 28. dubna 
PROMENÁDNÍ KONCERT
Václavské náměstí v 17:00 hodin.
Hraje Dechová harmonie pod vedením MgA. Jiřího Lhotského a vystoupení mažo-
retek s choreografi í Tomáše Mikulského.

Připravujeme: BLÁZINEC - volné pokračování SANATORIA 
s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem a Dášou Zázvůrkovou.

Změna programu vyhrazena.

Své ž i vo tn í  jub i leum os lav í

Jiří Čermák,
vrchní mistr, VH
Jan Lendel,
vlakvedoucí, ŽD
Petr Seiner,
chemik, NPK

Pracovn í  výroč í  os lav í

10 let zaměstnání v podniku
Ing. Vladimír Hrzán,
specialista elektro, ASŘTP
35 let zaměstnání v podniku
Milena Husáková,
referentka zásobování, OZ

Do s t arobn ího důchodu
odcház í  v  dubnu

Eva Veselá,
provozní zámečnice, SÚ
Bedřich Javůrek,
strojvedoucí, ŽD
Luděk Sobotka,
mistr, KD

Všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů!

V březnu nas toup i l i

Miroslav Háza,
chemik, GSH Městec Králové
Ladislav Michalíček,
železničář, ŽD
Martin Šuman,
železničář, ŽD
Miroslav Hájek,
železničář, ŽD
Martin Ilkiv,
železničář, ŽD

Přejeme mnoho úspěchů 
v novém zaměstnání

V E L I K O N O C E  /  E V A  Ž I V N Á

NEJZNÁMĚJŠÍ VELIKONOČNÍ ZVYKY
Vajíčka - kraslice

Kraslice patří k magickým předmětům 
prastarého původu. Vyskytují se nejen na 
našem území, ale i po celé Evropě. Jako 
symbolu života, plodnosti a růstu se jim 
přisuzovala nadpřirozená moc, která se 
zvyšovala jejich obarvením nebo při-
pojením ornamentu. Protože kultovní 
smysl nemělo darování, ale požití jejich 
obsahu, zdobila se od nepaměti vařená. 

Zvyk konzumovat vajíčka souvisí 
patrně s velkým půstem, při němž se 
nesměla jíst ani vejce, a proto lidé ne-
dočkavě čekali, až postní doba skončí. 
Ve spojení s lidovou tradicí vznikl pak 
obyčej zdobení kraslic, který se krajově 
velmi různí. Kraslice je prý slovo výcho-
dočeské a znamená červené velikonoční 

vejce. Červené barvě se totiž říkalo 
„krásná“ a kraslice se dříve omalová-
valy hlavně červenou barvou. K barve-
ní vajec se dříve užívalo nejrůznějších 
odvarů – odvar ze šafránu (žlutá), lipový 
květ nebo kmín (světle žlutá), z kopřivo-
vého kořene (citrónově žlutá), cibulové 
slupky (oranžová až hnědá), červená 
řepa (růžová), červené zelí (červená), 
čaj (světle hnědá), káva (tmavohnědá), 
špenát nebo mladé žito (zelená), olšové 
kůrky nebo šištičky (modrá). 
Pomlázka

Pomlázka je neodmyslitelnou sou-
částí českých Velikonoc. Také názvy 
se různí: houdovačka, hodovačka, po-
mihod, pamihod, pomrhod (zkratka ze 
středověkého pomlázkového popěvku 
Pomni hody do Provody = nehoduj do 
provodní neděle – Provody – Provodná 
neděle), jinde koleda, mrskut, dyno-
vačka, binovačka (vino – bino – sple-
tené z vinné révy), mrskačka, mrkanda, 
mrskut, šlehačka, tatar, kyčkovanka, 
sekačka, švihačka, šibačka, šibota, met-
la, korbáč, karabáč, kyčka, kančúch, 
roučačka, čugár, žila...

Veselé Velikonoce všem čtenářům 
přeje redakční rada!

Zdroj: Internet

V pondělí 30. března navštívila Lovochemii skupina studentů z Vysoké školy technic-
ké v Liège v Belgii. Nejdříve byla studentům Mgr. Vodičkovou promítnuta prezentace 
o Lovochemii, poté je Ing. Galle seznámil teoreticky i na místě s provozem výroben 
kyseliny dusičné.       Foto: Eva Živná

Stalo se již tradicí, že zaměstnanci Lovochemie mají možnost využít nabídky ses-
terské fi rmy skupiny Agrofert Kostelecké uzeniny. Zaměstnanci si mohli i tentokrát 
vybrat ze zajímavého sortimentu.  Foto: Eva Živná
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Podklady zajistila redakční rada AGROFERT HOLDING.

P E T E R  N É M E T H ,  J U L I A N A  V A Š Š O V Á ,  D U S L O

ODPAD AKO ZDROJ ENERGIE

Pohľad na rekonštruovanú spaľovňu nebezpečných odpadov Duslo, a.s.

Waste to Energy (WtE) alebo Energy 
from Waste (EfW) je označenie proce-
sov, pri ktorých dochádza k energetic-
kému zhodnocovaniu odpadov. Aj keď 
spaľovne odpadov sú vnímané skôr 
ako zariadenia na úpravu odpadov, 
významným aspektom je tiež využitie 
energetického potenciálu organických 
látok, ktorý sa uvoľňuje pri ich ter-
mickom rozklade. Dizajn moderných 
technológií na energetické zhodnote-
nie odpadov je zameraný okrem iného 
aj na efektívnu transformáciu energie. 
Výstupom zo spaľovne odpadov je 
tepelná alebo elektrická energia, čím 
sa zaraďujú na úroveň alternatívnych 
energetických zdrojov.  

Hlavne laická verejnosť si pod po-
jmom odpad predstavujú niečo nepo-
trebné a nepoužiteľné. Opak je však 
pravdou, mnohé odpady vznikajúce či 
už z priemyselnej alebo komunálnej 
činnosti sú ešte využiteľné, teda zhod-
notiteľné. Poznáme dva základné spô-
soby zhodnocovania, a to materiálové 
a energetické. Využívaním týchto spô-
sobov spracovania odpadov môžeme 
na jednej strane šetriť suroviny, palivá 
a energiu a na strane druhej znižovať 
zaťaženie životného prostredia, ktoré 
vzniká napr. ich ukladaním na skládky. 

Vývoj v oblasti skládkovania odpadov 
v SR ilustruje nasledujúca tabulka č. 1.

Napriek uvedeným údajom sú zaria-
denia využívajúce energetickú hodnotu 
odpadu, hlavne spaľovne odpadov, ši-
rokou verejnosťou považované za zari-
adenia, ktoré majú negatívny vplyv na 
životné prostredie. Svedčí o tom jednak 
permanentne médiami prezentovaný 
odpor voči ich výstavbe a podiel od-
padov zhodnotených metódou R 01 – 
Využitie najmä ako palivo alebo na zís-
kavanie energie iným spôsobom. Vývoj 
v oblasti energetického zhodnocovania 
v SR popisuje nasledujúca tabulka č.2.

Prínos z energetického zhodnotenia 
odpadov je nesporný. Je teda namies-
te otázka, či sú spaľovne odpadov re-
álnou hrozbou pre životné prostredie, 
alebo sú informácie o ich nebezpeč-
nosti nadsadené. V súčasnosti existujú 
totiž technológie a zariadenia, ktoré 
znižujú množstvo emisií zo spaľova-
cieho procesu na veľmi nízku úroveň. 
Napríklad spaľovňa nebezpečných od-
padov v Duslo, a.s. Šaľa má vybudo-
vanú technológiu spaľovania a systém 
čistenia spalín na takej úrovni, že obsah 
znečisťujúcich látok emitovaných do 
ovzdušia je výrazne pod povolenými 
emisnými limitmi tabulka č. 3, 4, 5.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007

Množstvo vyprodukovaných odpadov v mil. ton 17,4 15,9 18,4 18,9 16,8

Množstvo zneškodnených odpadov v mil. ton 4,75 5,07 3,24 6,18 4,96

Množstvo skládkovaných odpadov v mil. ton 3,32 4,59 2,89 5,65 4,27

Podiel z celkového množstva vyprodukovaných odpadov v % 19,1 28,9 15,7 29,9 25,4

Podiel z celkového množstva zneškodnených odpadov v % 69,9 90,5 89,2 91,4 86,1

Tabuľka č. 1 Vývoj v oblasti skládkovania odpadov v rokoch 2003 – 2007

Rok 2003 2004 2005 2006 2007

Množstvo vyprodukovaných odpadov v mil. ton 17,4 15,9 18,4 18,9 16,8

Množstvo zneškodnených odpadov v mil. ton 4,75 5,07 3,24 6,18 4,96

Množstvo skládkovaných odpadov v mil. ton 3,32 4,59 2,89 5,65 4,27

Podiel z celkového množstva vyprodukovaných odpadov v % 19,1 28,9 15,7 29,9 25,4

Podiel z celkového množstva zneškodnených odpadov v % 69,9 90,5 89,2 91,4 86,1

Tabuľka č. 2  Vývoj v oblasti energetického zhodnocovania odpadov v SR v rokoch 2003 – 2007

Uvedené hodnoty sa dosahujú najmä 
vďaka novoinštalovanej technológii 
čistenia spalín, ako aj celkovej rekon-
štrukcie ktorá bola realizovaná v ro-
koch 2006–2007. Spoločnosť Duslo 
a.s. aj týmto spôsobom napĺňa svoju 

environmentálnu politiku a zabezpe-
čuje najlepšie dostupný spôsob zhod-
nocovania vlastných odpadov. Keďže 
spaľovňa bola projektovaná na kapaci-
tu 10 000 ton odpadu za rok a vlastná 
ročná produkcia je asi 7 500 ton štvrti-

na kapacity je poskytovaná na zhodno-
covanie externých odpadov.

Technológia spaľovne umožňuje 
spaľovanie rôznych druhov nebezpeč-
ných odpadov. Vzhľadom na charakter 
vlastných odpadov je termický proces aj 

čistenie spalín projektované na odpady 
s vyšším obsahom chlóru a síry. Spaľo-
vacie pece sú vybavené viacerými  špe-
ciálnymi horákmi ktoré umožňujú doko-
nalé spaľovanie kvapalných odpadov.

K rekonštrukcii spaľovne odpadov 
Duslo a.s. sa pristúpilo po neúspe-
chu presadiť nadregionálne centrum 
spracovania odpadov (NISAK) v roku 
2006. Vtedajšie štúdie o produkcii od-
padu u ktorých je odporučený  termic-
ký spôsobom zhodnocovania uvádzali 
potrebu inštalácie spaľovacej jednotky 
na 30 000 ton/rok. V porovnaní s tým je 
veľmi paradoxná skutočnosť -  nedosta-
točný záujem využitia voľnej kapacity 
jedinej väčšej spaľovne nebezpečných 
odpadov na Slovensku na zhodnocova-
nie externých odpadov.

Termický spôsob zhodnocovania je 
síce ekonomicky náročnejší avšak ur-
čite ekologicky vhodnejší ako najvi-
ac zaužívaný spôsob zneškodňovania 
odpadov na skládkach. Porovnávanie 
cenových relácií  skládkovania a ter-
mického zhodnocovania je bezpred-
metné, a vyspelé krajiny Európy buď 
taxatívne určujú ktoré odpady majú byť 
zhodnotené, alebo je skládkovanie rôz-
nymi poplatkami zvyšované na cenovú 
úroveň energetického zhodnocovania. 
V podmienkach Slovenska je to zatiaľ 
skôr o skutočnej uvedomelosti jednotli-
vých subjektov ktoré rozhodujú o spô-
sobe nakladania s odpadmi. Pozitívne 
je, že postupne pribúdajú fi rmy ktoré 
majú záujem o tento spôsob zhodnoco-
vania odpadov. 

Ukazovateľ/
koncentrácia v mg.m-3 emisný limit pre polhodinový priemer dosahovaný priemer - 

polhodinové priemery

TZL spolu 10 1,4

TOC 10 0,7

HCl 10 0,8

HF 2 0,4

SO2 50 14

NOx ako NO2 200 128

CO 100 1,1

Tabuľka č. 3 Porovnanie dosahovaných polhodinových priemerov s emisnými limitmi

Znečisťujúce látky Emisný limit v mg.m-3 Nameraná hodnota v mg.m-3

Tl, Cd spolu 0,05 < 0,006
Hg 0,05 < 0,001

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V spolu 0,5 < 0,15

Tabuľka č. 4 Emisné limity a namerané hodnoty pre ťažké kovy

Znečisťujúce látky Emisný limit v mg.m-3 Nameraná hodnota v mg.m-3

dioxíny a furány 0,1 0,017

Tabuľka č. 5 Emisné limity a namerané hodnoty pre dioxíny a furány


