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ä	 Ve	dnech		14.	–	16.	4.	proběhl		ve	společ-
nosti	audit	systému	Péče	o	výrobky	pro	spo-
lečnosti	Fertilizers	Europe	a		Lovochemii.
Auditorem	byl	pan	Jozef	Depoorter	od	certifi-
kační	společnosti	Det	Norske	Veritas.
ä	 22.	až	25.	4.	proběhl	audit	Bureau	Veritas.	
Auditory	byli	Ing.	Tomáš	Luhan	a	Ing.	Kate-
řina	Lacinová.	Oba	za	společnost	Bureau	Ve-
ritas		Czech	republic,	s.r.o.	
ä	 Lovochemie	splnila	podmínky	programu	
„Bezpečný	 podnik,“	 osvědčení	 s	 platnos-
tí	 na	 dobu	 tří	 let	 bylo	 předáno	 13.	 5.	 2014	
v	Opavě.
ä	 Od	 1.	 5.	 do	 funkce	 vedoucího	 oddělení			
IT	nastoupil	p.	Jiří	Svoboda	za	odcházejícího	
Ing.	Jiřího	Dlouhého.	Děkujeme	za	jeho	dosa-
vadní	činnost	pro	Lovochemii.
ä	 V	průběhu	dubna	2014	proběhla	 plošná	
deratizace	objektů	v	areálu	Lovochemie.
ä	 Probíhá	 implementace	 systému	 elek-
tronických	 propustek	 do	 SharePointu.	 Tato	
aplikace	nahradí	nejen	funkcionalitu	z	Lotus	
Notes,	 ale	 také	 většinu	 dnes	 ručně	 psaných	
propustek.
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V	dubnu	se	montážní	subdodavatel	CZ-
MONT,	s.r.o.	soustředil	zejména	na	svařo-
vání	dílů	spalovací	komory	a	navazujícího	
cyklonu.	„Jak	vidíte	na	obrázku	3	je	stěna	
cyklónu	i	spalovací	komory		tvořena	sou-
stavou	trubek	a	ty	je	nutné	všechny	svařit.	
Do	 každé	 trubky	 bude	 přiváděna	 voda	
o	tlaku	100	atmosfér	a	teplotě	180	ºC,		zde	
se	voda	odpaří	na	páru,	která	se	pak	dále	
v	 systému	 trubek	 a	 parního	 přehříváku	
ohřeje	až	na	teplotu	535	ºC.“	říká	vedou-
cí	 projektu	 Ing.	Havlík.	 „Aby	bylo	 vyu-
žití	tepla	co	nejvyšší	jsou	do	spalovacího	
prostoru	 ukládány	 další	 trubkové	 stěny.	
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Představte se prosím kolegům, kteří Vás 
neznají. Jaká je Vaše profesní minulost? 
Jaká je oblast působnosti Vašeho oddělení?
Před	nástupem	do	Lovochemie	jsem	praco-

val	 ve	 dvou	firmách,	 které	 jsou	 dobře	 známé	
i	v	Lovochemii,	nejprve	v	Chemoprojektu,	kde	
jsem	 z	 pozice	 technologa–projektanta	 přešel	
postupem	doby	do	oblasti	řízení	projektů	a	poz-
ději	 v	 Chemopetrolu	 (dnes	 Unipetrolu	 RPA)	
na	pozici	projektového	manažera	strategických	
investic	a	později	vedoucího	odboru	investic.				
V	 Lovochemii	 působím	 vlastně	 krátce,	

nastoupil	jsem	v	červnu	2012	do	úseku	inves-
tičního	ředitele,	kterým	byl	ing.	J.	Lisa.	Mým	
hlavním	úkolem	bylo	zajistit	kromě	drobných	
investičních	 projektů	 především	 vedení	 pro-
jektu	 výstavby	 nového	 energetického	 zdroje	
v	Lovochemii.	Naskočil	jsem	už	do	rozjetého	
vlaku	–	projekt	byl	ve	 fázi	 stavebního	 řízení	
a	připravovala	se	dokumentace	pro	výběr	do-
davatele,	 prvních	 pár	 měsíců	 jsem	 poznával	
firmu,	 lidi	 i	 vlastní	 projekt	 zároveň.	 Musím	
říci,	že	zejména	díky	pracovníkům	energetiky,	
kde	 jsem	až	do	nástupu	na	pozici	vedoucího	
péče	o	majetek	(PoM)	měl	své	pracoviště,	se	
to	dalo	zvládnout.	Dnes	jsme	ve	fázi	výstavby,	
což		čtenáři	Lovochemiku	mají	možnost	pra-
videlně	sledovat.
Investiční	výstavba	je	však	od	února	pouze	

částí	mé	pracovní	náplně.	Tou	druhou	je	oblast	
péče	o	majetek,	laicky	řečeno	údržba	zařízení.		
Útvar	PoM	zajišťuje	jak	plánování	údržby,	tak	
fyzickou	údržbu	a	opravy.	Pro	zvládnutí	úko-
lů	mám	k	dispozici	úsek	hlavního	mechanika,	
úsek	údržby	elektro	 a	měření,	 úsek	 strojních	
dílen	a	specialisty.	Je	to	pro	mě	nová	a	musím	
říci	náročná	zkušenost,	údržba	se	sice	podobá	
investiční	činnosti	např.	v	plánování	(zarážky	
a	jmenovité	akce),	ale	více	sil	je	nutné	věno-
vat	 neplánovaným	 akcím,	 tedy	 odstraňování	
poruch	 zařízení	 v	 provozech.	 Zde	 se	 spolé-

Vedoucí útvaru péče o majetek Václav Havlík. Foto: Luboš Ryčl
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hám	na	svůj	 tým,	právě	 jednotliví	mechanici	
na	provozech	 a	 jejich	 spolupráce	 s	 interními	
i	externími	pracovníky	vede	k	cíli	–	tedy	ob-
novení	funkčnosti	technologického	zařízení.				

Co se pro Vás od nástupu na novou po-
zici změnilo?
Pro	mě	přechod	na	novou	pozici	znamenal	

především	 víc	 práce	 a	 méně	 volného	 času.	
Stále	totiž	zůstávám	projektovým	manažerem	
nové	energetiky	a	práce	je	opravdu	hodně.	Vě-
řím,	že	s	pomocí	interního	projektového	týmu	
i	 externích	 technických	 dozorů	 vše	 zvládnu	
a	 	 po	 najetí	 energetiky	 v	 roce	 2015	 si	 trochu	
oddechnu.	Tím	nechci	 říct,	 že	 by	 pak	 nebylo	
co	dělat,	práce	v	oblasti	údržby	bude	stále	dost!

Jaké máte priority a co Vás čeká v nej-
bližší době?
Opět	musím	říci,	 že	priority	 jsou	ve	dvou	

větvích	–	tou	první	je	dokončení	projektu	nové	
energetiky	včas,	tedy	v	polovině	příštího	roku,	
v	požadované	kvalitě	a	ve	schváleném	rozpoč-
tu.	Tou	druhou	prioritou	je	pak	dobře	fungující	
systém	údržby	zařízení.	Mnoho	lidí	určitě	za-
jímá,	zda	mám	v	plánu	organizační	změny,	ob-
čas	to	tak	při	nástupu	manažerů	bývá.	Odpoví-
dám,	že	nikoli.	Na	současném	systému	údržby	
je	 určitě	 co	 zlepšovat,	 ne	 všude	 využíváme	
všech	možností,	které	již	dnes	máme	k	dispo-
zici,	např.	SAP	a	evidenci	poruchovosti,	proto	
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nicméně	preferuji	rozvíjet	schopné	pracovníky	
a	dát	jim	k	dispozici	potřebné	nástroje.		
To	nejdůležitější,	co	nás	v	údržbě	čeká,	 je	

bezpochyby	celozávodní	 zarážka.	Ta	 je	 letos	
v	září,	ale	přípravy	jsou	v	plném	proudu.	

Co je nového v údržbě? Jak funguje 
spolupráce údržby s ostatními odděle-
ními a jaký je její podíl na investičních 
projektech?
Jak	 jsem	 již	 uvedl,	 na	 celkové	 koncepci	

údržby	se	nic	nezměnilo.		Nicméně	je	spousta	
oblastí,	které	si	zaslouží	pozornost	a	zlepšová-
ní.	Je	to	zejména	zvýšení	odborných	znalostí	
a	efektivity	a	také	práce	s	daty	–	statistika	po-
ruchovosti	 zařízení	 a	 z	 toho	vycházející	pre-
ventivní	údržba.	
Ta	 druhá	 otázka	 je	 velmi	 aktuální,	 v	 Lo-

vochemii	 jsou	 nyní	 ve	 výstavbě	 dva	 velké	
projekty	 a	 třetí	 je	 ve	 fázi	 výběru	 dodavatele	
projektové	 dokumentace.	 To	 klade	 zvýše-
né	nároky	na	 členy	projektových	 týmů,	 tedy	
i	na	pracovníky	úseku	PoM.	Dostáváme	k	při-
pomínkování	 velké	 množství	 dokumentace,	
ze	 smluv	 má	 projektový	 manažer	 povinnost	
připomínky	Lovochemie	předat	do	deseti	dní	
–	 je	 to	 skutečně	 velmi	 náročné	 zejména	 pro	
mechaniky	na	energetice	a	LV.	To	neznamená,	
že	se	to	ostatních	provozů	netýká,	jen	mají	víc	
drobných	 akcí.	 Pokud	mohu	 za	 těch	 několik	
měsíců	ve	funkci	situaci	zhodnotit,	tak	musím	

Obr. 1. Schéma kotelny. Foto: archiv

„své“	lidi	pochválit,	zvládají	běžné	i	nárazové	
opravy	i	spolupráci	na	investičních	projektech.	

Co Vás v poslední době při práci potěši-
lo? Zažil jste také nějaké zklamání?
	 Po	odchodu	od	minulého	 zaměstnavatele	

mě	velmi	potěšila	ochota	ke	spolupráci	u	na-
prosté	většiny	zaměstnanců	Lovochemie,	ne-
jen	na	stěžejním	projektu	nového	energetické-
ho	zdroje,	 ale	 i	v	případě	ostatních	projektů.	
Stejně	tak	mě	těší	přístup	mého	nového	týmu	
v	údržbě,	dosud	jsem	se	nesetkal	s	negativním	
přístupem	 na	 žádné	 úrovni.	A	 zklamání?	 To	
zatím	ne	a	doufám,	že	to	tak	zůstane.	

Jakým způsobem obnovujete svou ener-
gii po práci? Jak si nejlépe odpočinete?
Obnova	energie	je	nezbytná,	ale	v	týdnu	na	ní	

nějak	nezbývá	čas,	takže	alespoň	rodina,	zahra-
da	a	pes.	A	kdo	byl	v	mé	kanceláři	tak	si	zajisté	
všimnul,	že	mým	koníčkem	jsou	historická	auta	
nebo	 jízda	na	motocyklu,	hodně	volného	času	
trávím	v	garáži	nebo	na	silnici.	Prostě	nevydr-
žím	jen	tak	u	knížky,	asi	je	to	dané	i	tím,	kolik	
různých	dokumentů	musím	přečíst	v	práci!
Děkuji	za	rozhovor.

ANKeTA
Jak u vás probíhá 
pálení čarodějnic?

Petra
UlbriChtoVá,
investice – hnojiva 

Na	vítání	 jara	a	 loučení	se	zimou	se	
každý	 rok	moc	 těším.	U	nás	 se	 pálení	
čarodějnic	 nese	 spíš	 v	 duchu	 zába-
vy	 a	 soutěží	 pro	 děti,	 kterých	 jsme	 se	
účastnili	 v	 Teplicích.	 Nejvíc,	 asi	 jako	
malé	 dítě,	 se	 těším	 na	 táborák	 a	 opé-
kání	buřtíků.	Letos	nás	čeká	pálení	ča-
rodějnic	na	vesnici,	kam	jsme	se	v	létě	
přistěhovali.	 Děti	 se	 chystají	 do	 prů-
vodu	 v	 maskách	 čarodějů	 se	 školkou	
ve	Vchynicích.	 Doufám,	 že	 nám	 letos	
vyjde	počasí,	loni	pršelo	a	byla	pořádná	
zima,	tak	jsme	se	těšili	jen	na	ten	oheň.

František
NedVěd,
údržba

Petr
rosiCký,
Forcorp

V	 době,	 kdy	 jsem	 ještě	 pobýval	
na	 vesnici,	 bylo	 pro	mne	 a	mé	kama-
rády	 pálení	 čarodějnic	 spojeno	 s	 ně-
kolikadenní	 přípravou	 dřeva	 na	 umrl-
čí	 hranici	 a	 vyhledáním	 vhodné	 oběti	
k	 vykonání	 nejvyššího	 stupně	 tortury	
a	 následného	 upálení.	 Toto	 pro	 mne	
skončilo	 po	 přestěhování	 do	 Lovosic.	
Od	 této	 doby	 se	 zúčastňuji	 tradičního	
pálení	 čarodějnic	 na	 Osmičce	 již	 jen	
jako	divák.

Já	 se	 pravidelně	 zúčastňuji	 pálení	
čarodějnic	 u	 nás	 ve	Velemíně.	 Je	 tam	
příjemná	atmosféra,	hraje	místní	kape-
la,	děti	soutěží	v	různých	hrách,	pálí	se	
vatra	a	nakonec	všichni	opékáme	buřty.

Věra
MikUloVá,
laboratoře

Jakmile	se	začínají	blížit	oslavy	pá-
lení	 čarodějnic,	 nechávám	 své	 koště	
dobře	schované	na	půdě,	abych	nebyla	
tak	moc	nápadná	a	raději	používám	no-
vodobé	dopravní	prostředky.	 
Na	oslavu	svátku		pořádá	naše	obec	

tradiční	 oheň,	 se	 soutěžemi	 pro	 děti	
a	opékáním	 špekáčků.	Letos	 se	 těším,	
že	 navštívíme	 zámek	 Nižbor,	 kde	 se	
konají	tradiční	keltské	slavnosti	oslavy	
Beltainu.

rozhovor s veDoUcím útvarU Péče o majetek 
                          Od 1. února 2014 vede 

útvar péče o  majetek 
Ing.  Václav Havlík. Po 
3 měsících jeho působe-
ní na nové pozici jsme ho 
požádali o rozhovor.

Veletrh
teChagro

Mladí loVCi
se V PraZe
NeZtratili    
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ŽeLezniční DoPrava Lovochemie 
Pro	 Lovochemii,	 a.s.,	 PREOL,	 a.s.	

a	 Glanzstoff-Bohemii,	 s.r.o.	 je	 želez-
niční	 doprava	 nedílnou	 součástí	 interní	
a	 externí	 logistiky.	 Jak	 jsme	Vás	 v	 mi-
nulosti	 již	 mnohokrát	 informovali,	 bylo	

v	souvislosti	s	výstavbou	nového	závodu	
PREOL	 rozhodnuto	o	 rekonstrukci	 části	
železniční	 vlečky,	 kterou	 v	 rámci	 celé-
ho	 areálu	 provozuje	 Lovochemie,	 a.s.
Realizace	 Investičního	 projektu	 „Roz-
šíření	 železniční	 vlečky	 v	 areálu	 Lovo-
chemie"	 se	 plně	 osvědčila.	 Železniční	
doprava	má	v	rámci	dopravního	uzlu	Lo-
vosice	svoji	nezastupitelnou	úlohu	a	po-
tvrzuje	růst	podílu	železničních	přeprav.	
Podíl	naší	společnosti	v	tomto	dopravním	

Největší	 zemědělský	 veletrh	 ve	
střední	 Evropě	 otevřel	 své	 brány	 od	
30.	března	do	4.	dubna	2014.	Brněn-
ský	veletrh	TECHAGRO	se	 tradičně	
koná	pouze	v	sudých	letech	a	za	více	
jak	 dvacetiletou	 úspěšnou	 historií	
stojí	 zkušený	 tým	 pořadatelů,	 který	
z	 kombinace	 čtyř	 různých	 veletrhů	
(TECHAGRO,	 ANIMAL	 VETEX,	
SILVA	 REGINA	 a	 BIOMASA)	 vy-
tvořil	 prémiovou	 značku	 s	 vysokým	

Železniční vlečka Lovochemie u remízy (dílen) provozu železniční dopravy.        Foto: Karel Attak

V í Te ,  Že…
...člověk může být na dvou místech 
současně?
Japonští	 vědci	 zabývající	 se	 robotikou	

vyvinuli	 systém,	 který	 v	 člověku	 dokáže	
navodit	pocit,	že	se	nachází	na	jiném	mís-
tě,	než	ve	skutečnosti	je.	Vytvořili	robota,	
který	se	může	libovolně	pohybovat	a	může	
být	ovládán	člověkem	ze	vzdáleného	mís-
ta.	 Současně	 jsou	 jeho	 řidiči	 přenášeny	
vjemy	jako	zrak,	sluch,	hmat	a	v	době	kdy	
čtete	 tento	článek	dokonce	možná	 i	 čich.	
Člověk	 tak	 získá	 dojem,	 že	 se	 pohybuje	
na	jiném	místě,	třeba	i	několik	tisíc	kilome-
trů	vzdáleném.	Otázkou	zůstává	praktické	
využití	tohoto	systému.	Akceptovali	byste	
například	situaci,	kdy	na	obchodní	schůzce	
budete	ruku	podávat	ne	člověku,	ale	kovo-
vému	monstru?	 (zdroj:	www.vtm.cz)

...graften je další z forem uhlíku?
O	uhlíku	ve	formě	tuhy,	nebo	diamatu	

jste	 již	 slyšeli	mnohé,	 slyšeli	 jste	už	 také	
o	jeho	další	formě,	která	zejména	v	elek-
tronice	nabízí	řadu	nových	možností,	tedy	
o	 graftenu?	 Jedná	 se	 o	 formu,	 která	 se	
v	přírodě	běžně	nevyskytuje,	 její	 struktu-
ra	byla	popsána	v	roce	1962,	ale	efektivně	
se	graften	podařilo	vyrobit	až	v	roce	2004.	
Graften	patří	mezi	nejpevnější	materiály,	je	
velmi	lehký	a	snadno	recyklovatelný.	Vy-
kazuje	také	vysokou	vodivost	i	za	pokojo-
vé	teploty,	jeho	další	vlastnosti	teoreticky	
předpokládají,	že	by	z	něj	bylo	možné	vy-
tvořit	 tranzistory	až	pro	frekvence	v	řádu	
terahertzů.	V	roce	2010	byla	u	tranzistorů	
z	 tohoto	 materiálu	 dosažena	 frekvence	
155GHz.	 (zdroj:	www.vtm.cz)

...na jedné přehradě v Usa je pře-
pad zvaný svatá díra?
Při	výstavbě	kalifornské	přehrady	Mon-

ticello,	museli	 konstruktéři	 řešit	 problém,	
jak	 bezpečně	 přes	 přehradu	 dostat	 masu	
vody,	která	tudy	v	jarních	měsících	proté-
ká.	A	je	jí	opravdu	dost,	v	jarních	měsících	
zde	totiž	průtok	dosahuje	téměř	1400	kubí-
ků	za	sekundu.	Vybudovali	zde	proto	uni-
kátní	 přepadový	 systém	 tvořený	otvorem	
o	průměru	22	metrů,	který	se	stal	nejzná-
mější	součástí	přehrady	dokončené	v	roce	
1957.	V	klidném	období,	kdy	není	přepad	
využíván,	sem	míří	řada	skejťáků	a	bikerů	
vyzkoušet	 temnou	 trubici	 jako	 svéráznou	
U-rampu.		 (zdroj:	www.vtm.cz)

daNiel ZeleNka
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exkUrze v Lovochemii

Školy	z	blízkého,	ale	i	ze	vzdálenější-
ho	okolí	projevují	velký	zájem	o	exkurze	
v	naší	 společnosti.	Snažíme	 se	 jim	vyjít	
vstříc	a	spolu	s	odborníky	z	jednotlivých	
provozů	studentům	ukazujeme	naší	výro-
bu.	Velký	dík	patří	kolegům	(panu	Vác-
lavu	Šmídovi,	paní	Vladimíře	Tuharské,	

Studenti VŠCHT Praha. Foto: Michaela Stuchlá 

paní	 Sabině	 Kožnarové,	 paní	 Janě	 Bro-
žíčkové,	 panu	Pavlovi	Čubenkovi,	 panu	
Vladimíru	Svobodovi,	paní	Pavlíně	Haj-
nové,	panu	 Jaroslavu	Pémovi	a	dalším),	
kteří	s	námi	na	těchto	exkurzích	spolupra-
cují	a	s	velkým	zapálením	ukazují	život	
v	Lovochemii.		

Ukázka jednotlivých stupňů dolomitického vápence a vápence (kámen, kusový, mletý)
– surovina pro výrobu LOVOFERT LAD 27, LOVOFERT LAV 27. Foto: Radek Košál

Expozice Lovochemie, vzorkovnice hnojiv. Foto: Radek Košál

Expozice koncernu AGROFERT. Foto: Radek Košál

uzlu	 je	 i	nadále	dominantní.	V	blízkosti	
našeho	 areálu	 vyrostly	 velkokapacitní	
sklady	ČD	Cargo,	a.s.	–	„logistické	cen-
trum“,	jejichž	využití	má	rostoucí	trend.	
Možnosti	a	kapacita	kontejnerového	ter-

minálu	nejsou	využity	s	ohledem	na	sku-
tečnost,	 že	 v	 celém	 regionu	 je	 nedosta-
tek	 vhodného	 zboží	 pro	 kombinovanou	
dopravu.	 Po	 ukončení	 výstavby	 nové	
výrobny	ledku	vápenatého	v	Lovochemii	
na	 konci	 roku	 2014	 se	 počítá	 s	 růstem	
využití	 instalovaných	 kapacit.	 Význam	
říčního	přístavu	v	samotném	areálu	Lo-
vochemie	pro	přepravy	exportního	zboží	
se	 daří	 naplňovat,	 růstový	 potenciál	 je	
však	 determinován	 kolísáním	 vodních	

stavů	na	Labi.	Dobudování	dálnice	D8	je	
prioritou	nové	vlády	a	věřme,	že	nastane	
zlom,	 který	 přispěje	 ke	 konečnému	 do-
končení	 dálnice	 a	 zlepšení	 logistického	
napojení	lokality	na	náš	areál.
Od	 roku	 2011	 roste	 objem	 přeprav	

na	železniční	vlečce,	podařilo	se	překro-
čit	roční	objem	přeprav	1	milion	tun	a	tím	
plnit	podstatnou	podmínku	dotace.	Naším	
cílem	je	zvyšovat	objemy	zboží	na	želez-
nici.	 Tento	 cíl	 se	 bude	 dařit	 plnit	 pouze	
tehdy,	když	se	železniční	dopravě	dosta-
ne	 větší	 podpory	 v	 rámci	 dopravní	 poli-
tiky	státu.	Za	navýšením	objemu	přeprav	
od	roku	2007	o	více	jak	400	tis.	tun/rok		je	
potřeba	vidět	 obrovský	kus	práce	všech,	
kteří	intenzivně	vnímají	přínosy	železnice	
ve	 všech	 oblastech.	 Podařilo	 se	 v	 rám-
ci	 dotace	 vytvořit	 na	 železniční	 vlečce	
16	 nových	 pracovních	 míst,	 výrazně	 se	
zvýšila	 bezpečnost.	 Podél	 trati	 Lovosice	
–	Litoměřice,	procházející	celým	areálem,	
bylo	vysázeno	25	listnatých	stromů.	
V	 rámci	 koncernu	AFROFERT	 pro-

vozuje	 Lovochemie	 více	 jak	 90	 želez-
ničních	vleček.	Daří	se	nám	sjednocovat	
legislativní	 požadavky	 na	 provozova-
ných	vlečkách,	 jsou	uplatňována	stejná	
kritéria	na	technický	stav	kolejí	a	výhy-
bek,	školení	pracovníků	vleček.	Věříme,	
že	 provozovat	 železniční	 vlečky	 má	
smysl	 všude	 tam,	 kde	 existuje	 růsto-
vý	potenciál	přeprav	zboží	 s	výhledem	
do	budoucnosti.	Krátkozrakost	v	orien-
taci	pouze	na	silniční	dopravu	má	svá	ri-
zika,	a	proto	je	třeba	železniční	dopravu	
intenzifikovat.

stupněm	 prestiže.	 Výstavní	 plocha	
převyšující	 50	 tis.	 m2	 zaručovala	
potřebný	 komfort	 pro	 vystavovate-
le	 a	 zároveň	 dostatečný	 prostor	 pro	
jejich	 expozice.	 Veškeré	 výstavní	
plochy	 v	 pavilónech	 i	 na	 volném	
prostranství	 byly	 obsazeny	 více	 než	
sedmi	 sty	 vystavovateli	 z	 tuzemska	
a	zahraničí,	pořadatelé	tak	museli	ně-
které	 zájemce	 i	 odmítat.	 V	 letošním	

roce	 navštívilo	 veletrh	 rekordních	
120	 tis.	 návštěvníků,	 což	 vysoce	
předčilo	původní	očekávání	pořadate-
lů.	Další	rekord,	který	se	na	veletrhu	
podařilo	překonat,	byla	nejvyšší	den-
ní	 návštěvnost.	 První	 den	 navštívilo	
veletrh	přes	38	tis.	lidí,	což	je	nejvíce	
za	posledních	deset	let.	Mezi	tradiční	
vystavovatele	patří	i	Lovochemie,	je-
jíž	expozice	tvořila	celek	s	prezentací	
koncernu	AGROFERT	v	pavilonu	V.	

Kontakt	se	zákazníky,	 tématické	dis-
kuze,	průzkum	trhu	či	odborné	pora-
denství	to	vše	byl	každodenní	kolorit	
na	brněnském	výstavišti.	Na	základě	
zákulisních	 informací	 lze	 konstato-
vat,	 že	 letošní	 veletrh	 TECHAGRO	
byl	úspěšný	a	splnil	očekávání	nejen	
pořadatelů,	 ale	 i	 návštěvníků.	 Beze-
sporu	 se	 jednalo	 o	 veletržní	 událost	
roku.
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Obr. 4. Usazování komínové vložky. 

Základní	požadavky	z	hlediska	BOZP	
při	provádění	zemních	a	výkopových	pra-
cí	vymezují	a	stanovují	jednotlivé	přílohy	
k	nařízení	vlády	č.	591/2006	Sb.,	o	bliž-
ších	minimálních	požadavcích	na	bezpeč-
nost	a	ochranu	zdraví	při	práci	na	staveniš-
tích.	Při	provádění	zemních	a	výkopových	
prací	lze	v	praxi	shledat	nejzásadnější	ne-
dostatky	především	v	nedostatečném	nebo	
zcela	 chybějícím	 zajištění	 stěn	 výkopů	
proti	sesutí	a	dále	při	souběžném	strojním	
a	 ručním	 kopání	 (pohyb	 osob	 v	 ohrože-
ném	prostoru	stroje).
Pažení	svislých	stěn	ručně	hloubených	

výkopů	je	nutné	provádět	již	od	hloubky	
1,3 m	 v	 zastavěném	 území,	 respektive	
od	1,5	m	v	nezastavěném	území.	Riziko	
však	představují	i	menší	hloubky,	kdy	je	
výkop	 proveden	 v	 zeminách	 nesoudrž-

Pokračování ze strany 1

ných,	podmáčených	či	jinak	náchylných	
k	 sesutí,	 pak	 je	 nezbytné	 výkop	 zajistit	
i	od	menších	hloubek	–	 tuto	hloubku	je	
povinen	 určit	 zhotovitel	 prací	 dle	 kon-

Pracovní úrazy 4/2014

Sledované kritérium
Počet  

událostí 
za měsíc 

Datum Stručný popis událostí

Pracovní úrazy LTI3+ 0  

Pracovní úrazy MTC 0
Pracovní úrazy OST 0

Požáry 0

Kontraktoři 1 30. 4. 2014
PBS COM (Energetika) - pád do hloubky při 
bouracích pracích s následky pohmožděnin 
zad a fixací krční páteře

Vysvětlivky: 
LTI3+ = pracovní úraz s neschopností delší než 3 kalendářní dny          
MTC = pracovní úraz s lékařským ošetřením            
OST = ostatní pracovní úraz bez lékařského ošetření

výkoPy v areáLU a jejich zajištění 

krétní	 situace	 (např.	 dle	 geologického	
průzkumu).
V	dnešní	době	 je	naprostá	většina	vý-

kopů	 na	 staveništích	 provedena	 strojně	
za	 užití	 strojní	 techniky,	 kdy	 se	 provádí	
dále	maximálně	 tzv.	začistění	stěn	výko-
pu	ručně,	prostřednictvím	fyzických	osob.	
U	strojně	hloubených	výkopů	však platí 
přísný zákaz vstupu fyzických osob 
do výkopu,	 pokud	 nejsou	 jejich	 stěny	
zajištěny	proti	 sesutí	ochranným	rámem,	
bezpečnostní	klecí,	 rozpěrnou	konstrukcí	

Další	 svazky	 potrubí,	 které	 se	 budou	
na	 stavbě	 svařovat	 jsou	 pak	 v	 přehří-
vácích	 páry	 v	 prostoru	 zadního	 tahu,	
celkem	zde	bude	několik	tisícovek	mon-
tážních	 svárů.	 Je	 to	 práce	 na	měsíce.“	
dodává	V.	Havlík.		Na	obr.	1	je	obrázko-

 Obr. 2. Celkový pohled na sestavu kotle (zleva spalovací komora, parní buben, cyklon a zadní tah).
 

Obr. 3. Svařování cyklónu. 

Nezajištěný výkop.  Foto:  Jan Rusó

nebo	 jinou	 technickou	 konstrukcí	 (např.	
ocelovým	 pažícím	 boxem).	 Pokud	 není	
známo	přesné	místo	zasypání	osoby,	popř.	
dojde-li	k	uvolnění	většího	množství	ze-

miny,	 ruční	 vykopání	 je	 značně	 časově	
i	fyzicky	náročné,	přičemž	důležitou	roli	
ve	výsledné	pravděpodobnosti	přežití	hra-
je	každá	minuta.	Strojní	vyproštění	osoby	
není	 prakticky	 v	 daný	 moment	 možné	
provést,	neboť	hrozí,	že	lžíce	rýpadla	oso-
bu	 vážně	 poraní	 nebo	 v	 horším	 případě	
usmrtí.
Na	staveništích	 lze	zcela	běžně	spatřit	

osoby	 pracující	 v	 ohroženém	 prostoru	
stroje	za	jeho	chodu,	přestože	je	tato	sku-
tečnost	 legislativou	 zakázána.	 Ohrože-

V Ý R O B N í  Ú S e K  /  V Á C L A V  H A V L í K                                                  foto: Václav Havlík  

Průběh výstavby nové energetiky - DUben 2014 

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu

Investice do Vaší budoucnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -
Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Životní prostředí

ný	 prostor	 je	 definován	 částí	 IV.	 bodem	
6.		přílohy	č.	3	k	nařízení	vlády	č.	591/2006	
Sb.	 jako	 „prostor	 ohrožený	 činností	 stro-
je,	 vymezený	maximálním	 dosahem	 jeho	
pracovního	 zařízení	 zvětšený	 o	 2	 	m,	
není-li	v	průvodní	dokumentaci	stroje	sta-
noveno	jinak“.	V	praxi	uvedené	požadavky	
ignorují	 obsluhy	 strojů	 (strojníci)	 i	 osoby	
pracující	a	pohybující	se	v	blízkosti	stroje.	
Dojde-li	však	ke	kontaktu	 stroje	a	osoby,	
výsledkem	bývá	v	naprosté	většině	závaž-
ný	pracovní	úraz,	popř.	úraz	smrtelný.	
V	neposlední	 řadě	 je	 častým	zásadním	

nedostatkem	 v	 řadě	 případů	 samotné	 za-
jištění	 staveniště	 proti	 vstupu	 nepovola-
ných	 osob.	 Základní	 provedení	 zajištění	
a	oplocení	staveniště	legislativně	stanovuje	
příloha	č.	1	k	nařízení	vlády	č.	591/2006	
Sb.,	 o	 bližších	 minimálních	 požadavcích	
na	 bezpečnost	 a	 ochranu	 zdraví	 při	 práci	
na	 staveništích.	Povinnost zajistit stave-
niště proti vstupu nepovolaných osob 

má vždy zhotovitel stavby	–	tedy	osoba,	
která	 převzala	 staveniště	 od	 zadavatele	
stavby.		
Zajištění	staveniště	lze	provést	následu-

jícím	způsobem:
-	staveniště	v	zastavěném	území	–	musí	
být	 jeho	 hranice	 souvisle	 oploceny	
do	výšky	1,8	m	(stejně	tak	veškerý	ma-
teriál	a	vybavení	stavby),	
-	krátkodobé	práce	–	tady	lze	využít	ji-
ných	variant	(např.	ohrazení	zábradlím,	
bezpečnostní	 páskou,	 střežením	 fyzic-
kou	osobou),	
-	 nelze-li	souvislé	oplocení	staveniště	
v	zastavěném	území	z	technologických	
nebo	provozních	důvodů	provést,	musí	
být	zajištěno	jiné	vhodné	opatření,	např.	
střežení	pověřenou	fyzickou	osobou.	
Ve	všech	ostatních	případech	musí	být	

tedy	staveniště	v	zastavěném	území	sou-
visle	oploceno	a	označeno	bezpečnostní-
mi	značkami.

vé	schéma	fluidního	kotle,	na	obr.	2	pak	
aktuální	stav	vrchní	části	sestavy	kotle.	
Dodávky	 technologického	 zařízení	

pokračují	 prakticky	 nepřetržitě	 a	 od-
povídají	 tempu	 montáže.	 Na	 stavbu	
tak	byl	instalován	vysokotlaký	ohřívák	

napájecí	 vody	 (VTO)	 a	 na	 předmon-
tážní	ploše	jsou	připraveny	k	instalaci	
přehříváky	 páry	 a	 část	 vysokotlaké-
ho	 potrubí.	 „Potrubí	 bylo	 vyrobeno	
přímo	 ze	 3D	modelu	 kotle	 ohýbáním	
u	 výrobce,	 je	 na	 nich	minimum	 sva-
rů.	Věřím,	 že	modelování	 potrubních	

propojů	je	na	stejné	úrovni	jako	model	
ocelové	konstrukce.	Ta	byla	na	stavbě	
sestavena	 prakticky	 bez	 dodatečných	
úprav	 a	 předvyrobené	 potrubí	 snad	
také	nebude	potřeba	upravovat.“	uvedl	
Ing.	Havlík.		Jak	dodal	správce	stavby	 pan	 Pacholík,	 v	 podlahových	 roštech	

budovy	jsou	již	vyrobeny	prostupy	pro	
potrubí	 a	 	 kolize	 by	 znamenala	 buďto	
úpravu	 potrubí,	 nebo	 dodání	 nových	
roštů.	To	jsou	vícenáklady	a	také	časové	
zdržení.	Dosavadní	praxe	na	stavbě	ale	
ukazuje,	že	 i	v	oblasti	projektování	 jde	
pokrok	 kupředu,	 výrobce	 potrubí	 totiž	
sdílí	 projektovou	 dokumentaci	 v	 elek-
tronické	formě	s	jejich	tvůrcem	a	kolize	
by	tak	měly	být	prakticky	vyloučeny.				
Subdodavatel	 stavební	 části,	 Cen-

troprojekt	 Zlín,	 pokračuje	 v	 rekon-
strukci	uhelných	bunkrů,	byly	vyspra-
veny	 omítky	 a	 připravuje	 se	 bourání	

prostupů	 pro	 výsypky	 uhlí	 do	 drtičů.	
Stavební	 činnosti	 lze	 dále	 sledovat	
na	 části	 objektu	 energetiky,	 probíhá	
oprava	fasády,	stavební	úpravy	4.	patra	
administrativní	 budovy,	 kde	 bude	 ve-
lín	 nové	kotelny	 a	 také	byly	 zahájeny	
práce	na	základech	nového	filtru	spalin	
u	komínu	3303.	Na	obrázku	č.	4	je	pak	
vidět	instalace	nerezové	vložky	do	pů-
vodního	komínu.	Celých	75	metrů	po-
trubí	o	průměru	220	cm	bylo	do	komí-
na	vloženo	po	segmentech	o	délce	6	m	
během	dvou	dnů,	nyní	zbývá	dokončit	
opravu	koruny	komína	a	nového	ocho-
zu	ve	výšce	80	m	nad	terénem.		

V	prostoru	strojovny	turbín	bylo	pro-
vedeno	 vyztužení	 sloupů	 budovy	 pro	
instalaci	nového	turbogenerátoru	a	do-
končuje	 se	 bourání	 podlahy	 tak,	 aby	
od	 počátku	 května	 byla	 zahájena	 rea-
lizace	pilot	pro	nový	základ	soustrojí.	
Konečně	 poslední	 činností,	 která	

ale	 probíhá	mimo	 vlastní	 energetiku	
je	oprava	kabelové	trasy	od	rozvodny	
110	kV	po	mostech	C01	 a	C02.	Zde	
budou	 již	 v	 květnu	 pokládány	 nové	
kabely	 pro	 přenos	 vyrobené	 energie	
přes	rozvodnu	110	kV	jak	do	vnitro-
podnikové,	tak	i	do	vnější	energetické	
sítě.	
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Jak	 víme,	
řepkový	 olej	
je	díky	svému	
specifickému	
složení	 mast-
ných	 kyselin	
velmi	vhodný	
jak	pro	potra-
vinářské	vyu-
žití	 ve	 stude-

né	 či	 teplé	 kuchyni,	 tak	 pro	 různé	
technické	aplikace.	Často	skloňova-
ná	výroba	řepkového	metylesteru	–	
tzv.	 bionafty	 –	 je	 pouze	 jedním	 ze	
způsobů	 technického	 využití.	 Díky	
alternativnímu	 využití	 řepkového	
oleje	 pro	 výrobu	 metylesterů,	 po-
vinně	přimíchávaných	do	motorové	
nafty,	vyvolává	u	některých	spotře-
bitelů	 představu,	 že	 je	 surovinou	
nikoli	potravinářského,	ale	palivář-
ského	průmyslu.	Přitom	dnešní	rea-
lita	je	úplně	jiná.	Současný	řepkový	
olej	 má	 řadu	 nutričních	 předností,	
a	proto	se	velmi	dobře	hodí	pro	po-
travinářské	účely.
Současné	využívání	řepky	ke	ku-

chyňským	 a	 technickým	 účelům	
není	ničím	mimořádným	či	špatným	
a	vůbec	 se	nevylučuje.	Během	his-
torického	 vývoje	 lidstva	 se	 měnil	
způsob	 využití	 mnoha	 různých	 su-
rovin,	které	měl	člověk	k	dispozici.	
Některé	se	využívaly	k	technickým	
účelům,	 jiné	 nacházely	 uplatnění	
jako	potraviny,	řada	z	nich	sloužila	
zároveň	jak	k	výživě,	tak	pro	různé	
průmyslové	 aplikace.	 Vedle	 řepky	

MALÝ SLOVN íčeK C I Z íCH SLOV      ZdeNĚK ŠRÁMeK

XeNoFobie
odpor,	strach,	nedůvěra	ke	všemu	cizímu
XeroX
rozmnožovací	stroj,	kopírka
Yetti
sněžný	muž
YPerit
bojová	chemická	látka
ZeNit
nejvyšší	bod	nad	horizontem
ZÓNa 
úsek,	oblast,	území

ZooFobie
chorobný	strach	před	zvířaty
Žaket
druh	společenského	oděvu
ŽargoN
mluva	některých	skupin,	vrstev	společnosti
ŽetoN
hrací	známka
ŽiVio
přání	dlouhého	života	a	zdraví
ŽoViálNost
bodrost,	veselost,	dobromyslnost

Jak je to tedy s  tím řep-
kovým olejem? Leje se 
do motorů, nebo ho můžu 
využít v kuchyni?

p R e O L  /  K A R e L  H e N d R Y C H

Potravinářské vyUŽití
řePkového oLeje

jsou	takto	využívány	např.:	
•	 Brambory	-	v	potravinářství	se	

používají	 jako	 příloha	 k	 jídlům	 či	
surovina	k	výrobě	škrobu,	pro	tech-
nické	účely	slouží	jako	surovina	pro	
výrobu	škrobu	a	lihu	k	různým	prů-
myslovým	aplikacím.
•	 Cukrová	 řepa	 -	 v	 potravinář-

ství	se	používá	jako	zdroj	cukru,	pro	
technické	účely	 je	 používána	k	vý-
robě	bioetanolu.
•	 Len	 -	 v	 potravinářství	 se	 pou-

žívá	k	posypu	pečiva	či	jako	přísada	
do	chleba	a	moučníků,	pro	technic-
ké	účely	je	surovinou	k	výrobě	vlá-
ken	pro	výrobu	nití	 a	 látek	či	oleje	
pro	výrobu	fermeže	a	barev.

spotřeba řepkového oleje
Ačkoli	 řepkový	 olej	 představuje	

nutričně	 velmi	 hodnotnou	 potra-
vinu,	 není	 jeho	 význam	 českými	
spotřebiteli	 dostatečně	 doceňován,	
což	vyplývá	z	dat	o	spotřebě	řepko-
vého	oleje	pro	potravinářské	účely.	
Přitom	hned	za	hranicemi,	u	našich	
německých	 sousedů,	 se	 stal	 v	 roce	
2010	 řepkový	 olej	 nejoblíbenějším	
rostlinným	 olejem	mezi	 spotřebite-
li.	Tuto	pozici	v	roce	2011	nejenom	
obhájil,	ale	s	tržním	podílem	37,3	%	
dokonce	posílil.
Českým	spotřebitelům	může	 roz-

hodování	při	výběru	vhodných	rost-
linných	olejů	znesnadňovat	značení	
druhu	olejů	na	etiketách,	které	není	
vždy	 zcela	 jasné	 a	 jednoznačné.	
Také	 nabídka	 jednodruhových	 řep-
kových	olejů	není	v	 české	maloob-
chodní	 síti	 příliš	 široká,	 ale	 blýská	
se	 na	 lepší	 časy.	 Za	 cca	 jeden	 rok	
uvede	 společnost	 PREOL	 FOOD	
na	trh	vlastní	výrobek,	jednodruho-
vý	 řepkový	 olej.	 O	 tomto	 výrobku	
začnete	 slýchat	 brzy	 více,	 nejen	
na	stránkách	Lovochemiku.

S p O R T  /  M A R e K  T R e f N Ý

mLaDí Lovci se
v Praze neztratiLi
Žákovská	 a	 dorostenecká	 družstva	 há-

zenkářského	 oddílu	 z	 Lovosic	 se	 o	 ve-
likonočním	víkendu	 18.	 4.	 –	 21.	 4.	 2014	
zúčastnila	 v	 Praze	 jednoho	 z	 největších	

Tým mladých Lovců se svým trenérem. Foto: archiv autora

turnajů	v	Evropě	Prague	Handball		Cupu,	
kterého	se	v	celkem	8	kategoriích	zúčast-
nilo	443	družstev	z	celkem	23	zemí	celého	
světa.	A	mladí	Lovci	se	rozhodně	neztratili.

Mladší	žáci	po	utkáních	v	základní	
skupině	 postoupili	 do	 skupiny	 osmi-
finálové,	kde	prohráli	až	s	pozdějším	
vítězem	celého	turnaje	Éles	Kézesuli	
z	Maďarska	15:20.	V	celkovém	hod-
nocení	 však	 obsadili	 9.-16.	místo	 ze	
49	účastníků.
Starším	 žákům	 se	 sice	 nepodařilo	

postoupit	do	vyřazovací	části	turnaje,	
dokázali	 vyhrát	 ale	 skupinu	 útěchy,	
což	lze	považovat	za	dobrý	výsledek.
Dorosteneckým	družstvům	se	ved-

lo	 také	 výborně.	 Mladší	 dorostenci,	
kterých	se	v	této	věkové	kategorii	se-
šlo	celkem	59,	po	2.	místě	v	základní	
skupině	podlehli	v	osmifinálové	sku-
pině	soupeři	ze	Švédska	IFK	YSTAD	
14:15,	a	tato	porážka	znamenala	stop	
do	dalších	bojů.	Náš	přemožitel	obsa-
dil	v	celkovém	pořadí	4.	místo.	Druž-
stvo	 starších	 dorostenců	 po	 vítězství	
v	 základní	 skupině	 narazilo	 v	 další	
fázi	 na	 soupeře	 ze	 Švýcarska	 BSV	
BERN	 FUTURE	 a	 po	 porážce	 pro	
něj	další	cesta	turnajem	skončila,	náš	
přemožitel	obsadil	v	celkovém	pořadí	
3.	místo.
Naše	družstva	předváděla	v	turnaji	

kvalitní	 výkony	 a	 výborně	 reprezen-
tovala	lovosickou	házenou.

Roman Pikna v živé diskuzi se studenty a zástupci škol. Foto: archiv

stejně tak jako v březnu 
letošního roku, tak i v dub-
nu jsme využili možnosti 
zúčastnit se veletrhu ika-
riéra tentokrát na VŠCht. 
studenti projevili oprav-
du velký zájem o krátko-
dobé i dlouhodobé stáže 
v naší společnosti. V rámci 
diskuzí studenty zajíma-
lo jejich možné uplatnění 
v lovochemii a Preol. 
Za obě společnosti vystou-
pila personální ředitelka 
ing. Mgr. silvie siparau 
a produktový manažer 
ing. roman Pikna s krát-
kou prezentací, kde stu-
denty seznámili s možností 
spolupráce.

p e R S O N Á L N í  Ú S e K  /  M I C H A e L A  S T U C H L Á                                                   

účast Lovochemie a PreoL 
na veLetrhU ikariéra na všcht

Na přelomu měsíce dubna a května byl prováděn v areálu Lovochemie odchyt holubů do klecí.
Foto:  Eva Živná

PSALO SE

PŘED 30 LETY 

ROZVOJ

CHEMIE

17. 5. 1984

eva Živná
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KULTURNí STŘedISKO „LOVOŠ“ LOVOSICe KVĚTeN 2014
Úterý 20. května  

sWiNgoVý koNCert 
Hraje	JaZZ  baNd	pod	vedením		Tomáše		Kopáčka	z	Roudnice	nad	Labem.	
Sál	„Lovoš“,	OD	19:00	hod.,	vstupné	100	Kč

Čtvrtek 22. května        
sWiNgoVá kaVárNa  
Reprodukovaná	hudba	k	poslechu	a	tanci	předních	světových	a	českých	orchestrů	a	zpěváků.
Sál	„Lovoš“	–	vchod	průjezdem	z	ulice	8.	května,	v	15:00	hod.,	vstup	volný.

sobota 24. května           

4. roČNík FolklÓrNího FestiValU

Pořádá	KS	Lovoš	ve	spolupráci		se	Svazem	Maďarů	v	Českých	zemích,		pobočka	Lovosice.
Vystoupí	 tanečníci	a	zpěváci,	české,	maďarské,	 slovenské	a	polské	národnosti.	Součástí	
bude	i	prodej	maďarských	specialit	a	ochutnávka	vína.	Každý	je	srdečně	zván.
Václavské	náměstí,	vstupné	volný.

Změna programu vyhrazena.

T U R I S T I K A  /  M I L O Š  V O d I č K A

jarní PUtování okoLím Lovoše

LOVOCHEMIK,	podnikový	měsíčník,	vydává	akciová	společnost	Lovochemie	pro	
interní	potřebu	zaměstnanců	podniku.	Výtisk	zdarma.
Šéfredaktor: Silvie	Siparau.
redakční rada:	Michal	Baji,	Miroslava	Gurellová,	Karel	Hendrych,	Lenka	Hozá-
ková,	Luděk	Jambor,	Dagmar	Kubáčová,	Andrea	Sikorová,	Zdeněk	Šrámek,	Ma-
rek	Trefný,	Renáta	Veselá,	Daniel	Zelenka,	Eva	Živná.
adresa:	
Lovochemie,	a.s.,	redakční	rada	Lovochemiku,	Terezínská	57,	410	02		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

V	sobotu	26.	dubna	2014	pořádal	Klub	
českých	 turistů	 Lovosice	 již	 35.	 ročník	
„Jarního	putování	okolím	Lovoše“.	Pořa-
datelé	 byli	 trochu	 smutní	 z	 předčasného	
příchodu	 jara,	 protože	 turisty	 na	 rozdíl	
od	 minulých	 ročníků	 vítalo	 pomalu	 již	
odkvetlé	České	středohoří.	Ani	víkendová	
předpověď	 počasí	 do	 přírody	 příliš	 nelá-
kala.	Svatý	Petr	ale	vyslyšel	prosebné	oči	
pořadatelů	a	po	osmé	hodině	ranní	již	nad	
Lovosicemi	zářilo	sluníčko.	
Autobusy	 dopravily	 zájemce	 o	 pohyb	

v	přírodě	od	prezentace	do	Sutomi.	Odtud	
se	vydali	přes	Košťálov	na	vybrané	trasy.	
Výjimkou	byla	nejkratší	trasa	4	km,	která	
vedla	pochodníky	do	cíle	na	vrcholu	Lo-
voše	z	Režného	Újezda,	a	nejdelší	50	km,	
která	 zavedla	 šest	 dálkoplazů	 z	 Lovosic	
do	cíle	přes	Hradišťany	a	Milešovku.	
Při	uzavírání	startovní	listiny	v	deset	ho-

din	mohli	pořadatelé	ohlásit,	že	se	na	trasy	
od	4	do	50	km	vydalo	celkem	395	pochod-
níků,	psy	nepočítaje.		Prvenství	v	oblibě	si	
již	dlouhá	léta	drží	15	km	(122	účastníků).	
Trasy	4	km	a	10	km	letos	také	lákaly	(100,	
resp.	116	účastníků).	Celkových	jen	40	zá-
jemců	o	etapy	24	a	31	km	dokládá	déle	tr-
vající	pokles	zájmu	o	delší	pochody.	Dvou	
nabídnutých	cyklotras	(35	a	70	km)	se	zú-
častnilo	11	cykloturistů.	
Přetrvává	fakt,	že	do	přírody	chodí	více	

žen	(56	%)	než	mužů.	Pouze	ve	věkových	

VÝROč í  V  KVĚTNU
Své životní jubileum oslaví:
stanislav Novák
hasič	–	velitel	směny,	HZS
Jaroslav berný
operátor,	GSH	Městec	Králové
karel samuel
zámečník,	strojní	údržba	

Pracovní výročí oslaví:
10 let zaměstnání v podniku
lenka svobodová
nákupčí,	oddělení	zásobování

30 let zaměstnání v podniku
Jaroslav knotek
operátor,	expediční	oddělení

Všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů!

V dubnu nastoupili:
Jiří buben 
operátor,	listová	hnojiva
Marek Faust
operátor,	listová	hnojiva
bohumila Voláková
operátor,	KMC
Jan kučera
operátor,	vodní	hospodářství

Mnoho úspěchů 
v novém zaměstnání!

I	 v	 tomto	 roce	 se	 v	 podařilo	 zor-
ganizovat	 VZO	 OS	 ECHO	 dne	
12.	 4.	 2014	 turnaj	 v	 bowlingu.	Za	Lo-
vochemii	 soutěžilo	 šest	 družstev	 žen,	
pět	 družstev	 mužů	 a	 jedno	 družstvo	
smíšené.	 Účast	 spřátelených	 odboro-
vých	 organizací	 byla	 v	 tomto	 ročníku	
poněkud	 slabší.	Mezi	 stálice,	 které	 ne-
zklamou	 a	 obohatí	 každou	 sportov-
ní	 akci,	 patří	 již	 tradičně	 nadšenci	 
Federal	 Mogul	 Kostelec	 nad	 Orlicí	
a	 	Momentive	Sokolov.	 „Bohužel“	pro	
naše	 sportovce	 si	 obě	 družstva	 odvez-
la	 většinu	 medailí.	 Našemu	 týmu	 žen	
se	 podařilo	 získat	 bronzovou	 medaili	
a	stejného	umístění	dosáhl	zástupce	Lo-
vochemie	v	kategorii	–	muži	jednotlivci.
Do	 dalšího	 ročníku	 musíme	 hod-

ně	trénovat	 	a	 	zajistit	si	 lepší	umístění	
na	stupních	vítězů.	Vybojované	medaile	
určitě	přispějí	k	větším	ovacím	při	slav-
nostním	předávání	cen	a	následné	večer-
ní	zábavě.	
Velké	 díky	 patří	 všem	 sportovním	

nadšencům,	 kteří	 se	 klání	 zúčastnili	

O d B O R Y  /  L e N K A  H O Z Á K O V Á

bowLingový tUrnaj 

a	přispěli	tak	k	podpoře	a	rozvoji	podob-
ných	aktivit.	Nemalé	poděkování	náleží	
všem	organizátorům	i	vedení	společnos-
ti	za	podporu	a	věcné	dary.	

Tradiční	 věta	 na	 závěr:	 „Věříme,	
že	příští	rok	se	soutěže	zúčastní	nej-
méně	dvakrát	tolik	družstev	z	řad	za-
městnanců…“

Družstvo železniční dopravy. Foto:  Lenka Hozáková

pořádné české
solárko!

Pro české kuře
70x

10 x POBYT NA VENKOVĚ
+ 3 KG MASA

Kupte 1 soutěžní výrobek a vyhrajte! Pošlete SMS s kódem na číslo 900 11 03 ve tvaru: 
VODNANSKE KOD (např.: VODNANSKE 48DFAG65) nebo kód zadejte na www.vodnanskadrubez.cz
Cena 1 SMS je 3 Kč vč. DPH.
ČTĚTE ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NA WWW.VODNANSKADRUBEZ.CZ

Soutěž probíhá od 28. 4. do 6. 7. 2014.  

Sesbírejte si kompletní sadu
VYPEČENÝCH MAGNETEK

Vizual_Vodnanske_kure_A4.indd   1 21. 3. 2014   16:12:31

R e C e p T Y  /  e V A  Ž I V N Á

Senior klub na výstavě orchidejí v Drážďanech. Foto: Václav Červinka

O d B O R Y  /  V Ě R A  H O Z Á K O V Á

krásné záŽitky z výstavy

VZO	 OS	 ECHO	 spolu	 s	 vedením	 a.s.	
uspořádal	 ve	 dnech	 28.	 4.	 a	 29.	 4.	 2014	
zájezd	do	Drážďan	na	„Celosvětovou	vý-
stavu	orchidejí.“
V	pátek	na	výstavu	odjeli	naši	důchodci.	

V	sobotu	pro	změnu	odjeli	naši	zaměstnanci	

a	jejich	rodinní		příslušníci.	Od	obou	skupin	
zněla	jen	samá	chvála	z	krásné	podívané.
	Opět	tlumočíme	poděkování	všem,	kteří	

tuto	akci	připravili	a	podle	zájmu	z	řad	za-
městnanců	i	našich	seniorů	určitě	uskuteč-
níme	více	podobných	výletů.

K U L T U R A  /  V L A d I M í R  H I e K e

hašmar coUntry jiŽ za 14 Dní
Festival	je	i	přes	svůj	název	po	léta	

otevřen	více	žánrům,	a	tak	nepřekva-
pí,	 že	 k	 hlavním	 hostům	 letošního	
ročníku	 budou	 patřit	 Vladimír	 Mi-
šík	&	Etc...,	Ivan	Hlas	v	akustickém	
seskupení	 Ivan	 Hlas	 trio,	 ale	 také	
Taxmeni,	 Jakub	Smolík	 a	 samozřej-
mě	početný	zástup	 lovosických	a	 li-
toměřických	skupin	(letos	Karavana,	
Sebranci,	 Petra	 Band,	 Lást	 Kafe,	
Keep	 Of	 Median,	 Žíznivej	 Slim).	
Hašmar	 začíná	 ve	 čtvrtek	 5.	 června	
v	 18	 hodin	 tradiční	 Hašmarovskou	
hospodou	a	pokračovat	bude	v	pátek	
od	18	hodin	a	v	sobotu	od	15	hodin.
Lovochemie	 v	 rámci	 podpory	

festivalu	 zajistila	 pro	 zaměstnan-
ce	 vstupenky.	 Sledujte	 informace	
na	intranetu.	

kategoriích	nad	60	let	muži	překonali	ženy.	
Pořadatele	 potěšila	 účast	 83	 mladších	
15	let.	Nejstaršímu	turistovi,	panu	Proko-
piusovi	bylo	90	let,	byl	přihlášen	na	25	km.	
Z	nejbližšího	okolí	(do	11	km)	přišlo	cel-
kem	208	účastníků,	nejvzdálenější	pak	byl	
až	z	Hustopeče.
Pořadatelé	 si	 váží	 přízně	 téměř	 čtyř	

stovek	přátel	pohybu	v	přírodě,	kteří	svou	
účastí	potvrdili,	že	energie	členů	KČT	Lo-
vosice	 na	 přípravu	 35.	 ročníku	 „Jarního	
putování	okolím	Lovoše“	nebyla	vynalo-
žena	zbytečně.	Věří,	že	největší	odměnou	
všem	v	cíli	nebyl	pamětní	list	a	sladkost,	
ale	příjemná	cesta	malebným	středohořím.

Sluníčko nalákalo k výletu do přírody. Foto:  Miloš Vodička

Výbor	 KČT	 Lovosice	 děkuje	 dvěma	
desítkám	 členů	 klubu	KČT,	 kteří	 se	 za-
sloužili	o	zdar	akce	jak	u	startu,	tak	v	cíli	
na	vrcholu	Lovoše.

5. - 7. června 2014 se usku-
teční již 19. ročník oblíbeného 
lovosického festivalu Hašmar 
Country.

mořskou	solí	a	pepřem	a	opět	promí-
cháme.	 Poté	 ho	 dáme	 vychladnout	
do	 ledničky	 a	 následně	 podáváme	
posypaný	jarní	cibulkou	spolu	s	peči-
vem,	nejlépe	olivovou	ciabattou.	

Zdroj:	Vodňanské	kuře

kUřecí saLát s ceLerem
a koUsky ovoce 

suroviny: 
300 g kuřecího masa (nejlépe ku-

řecí čtvrtky od značky Vodňanské 
kuře), ananasový kompot (560 g – 
nebo čerstvý – dle chuti), strouha-
ný sterilovaný celer (320 g), jablko, 
jogurtová majonéza, pórek, jarní 
cibulka, mořská sůl, pepř

Postup:
Kuřecí	 čtvrtky	 uvaříme	 a	 nechá-

me	vychladnout.	Mezitím	si	nakrájí-
me	pórek	na	 tenká	 kolečka.	Ananas	
a	 celer	 si	 slijeme	a	pokrájíme	 spolu	
s	 jablíčkem	 na	 menší	 kousky.	 Vy-
chladlé	 kuře	 obereme	 a	 do	 salátové	
mísy	natrháme	na	malé	kousky.	Při-
dáme	 celer,	 ananas,	 jablko	 a	 pórek	
–	promícháme	–	přidáme	15	ml	kva-
litní	 jogurtové	majonézy,	dochutíme	



váŽené Dámy, Pánové, miLí voLiči,
díky 927 240 vašich hlasů, které jste našemu hnutí dali v parla-

mentních volbách, mám tu čest být jedním z ministrů a vicepremié-
rem koaliční vlády. Před volbami jsem říkal, že nebudu lhát, nebudu 
krást a budu pracovat pro lidi, tedy pro vás, občany naší země.

V našich resortech se chováme jako řádní hospodáři. snižujeme 
vlastní rozpočty, abychom nemuseli navyšovat zadlužení našeho stá-
tu. lidé nyní vidí, že to jde, a začínají věřit, že by se opravdu mohlo 
něco zlepšit.

Možná jste si už všimli, že nás čekají volby do evropského parla-
mentu. Je pravděpodobné, že jste jim dříve téměř nevěnovali pozor-
nost. Chápu vás. Nabídka stran, které odkládaly do evropského par-
lamentu politiky, kterých se potřebovaly doma zbavit, nebyla zrovna 
z nejlepších. asi nikdo z nás by nedokázal pojmenovat cokoli pozitiv-
ního, co pro Českou republiku kdokoli z našich europoslanců udělal. 

Má představa o fungování českých poslanců v evropském parla-
mentu je jiná. Některá rozhodnutí se i v bruselu a Štrasburku před-
jednávají na chodbách, v kuloárech či na kávě. europoslanci tedy 
musí mít přehled o fungování evropských institucí, musí být špičkově 
jazykově vybavení a také musí mít oporu v českém prostředí pro to, 
aby mohli evropské nařízení a normy přenášet do české reality.

s péčí řádného hospodáře budeme spravovat prostředky, které 
z evropy čerpají naše ministerstva pro místní rozvoj, financí, dopra-
vy a životního prostředí. 

Poprvé od našeho vstupu do eU máme šanci, aby linka brusel, 
Štrasburk, Praha dávala smysl, máme možnost mít podstatně větší 
vliv než za celých 10 let našeho členství v eU.

ať budete volit kohokoli, prosím, přijďte k evropským volbám. 
Jsou důležité. Jsme totiž součástí evropy, i když se nám někteří poli-
tici snaží namluvit, že to tak není.

Nezapomeňte na evropské volby 23. a 24. května, děkuji,

andrej babiš
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bUďme siLní i v evroPě

borosan hUmine – toP ProDUkt rokU 2013

Zavádění	novinek	na	trh	je	obecně	věcí	
náročnou	a	 to	 jak	časově	 tak	 i	finančně.	
O	tom,	že	existují	výjimky	nás	přesvědčil	

LOVOFERT	 LAD	 27	 je	 dusíka-
té	hnojivo	 s	obsahem	27	%	dusíku	
a	 4	%	MgO.	Tvoří	 jej	 směs	 dusič-
nanu	 amonného	 s	 jemně	 mletým	
dolomitem	 ve	 formě	 bělavých	 až	
světle	 hnědých	 granulí	 o	 velikosti	
2	 až	 5	mm.	 Jejich	 vynikající	 fyzi-
kálně-mechanické	 vlastnosti	 zaru-
čují	výbornou	skladovatelnost.	
Je	 vhodný	 jako	 základní	 dusíka-

té	hnojivo	pro	všechny	půdní	 i	kli-
matické	 podmínky,	 zejména	 však	
do	půd	s	velmi	nízkým	až	vyhovu-
jícím	 obsahem	 hořčíku	 a	 s	 hodno-
tou	 pH	 pod	 6.	 Uplatní	 se	 zejména	
u	plodin	a	kultur	náročných	na	hoř-

naše ProDUkty

čík,	jako	jsou	brambory,	luskoviny,	
chmel,	 ovocné	 stromy,	 zelenina	
a	 réva	 vinná.	 Díky	 svému	 složení	
je	 vhodný	 též	 k	 přihnojování	 luk	
a	pastvin.
V	 tuzemsku	 je	 tento	 typ	 ledku	

upřednostňován.	 Barva	 hnojiva	 se	
může	značně	měnit	ve	vazbě	na	lo-
žisko,	 ze	 kterého	 pochází	 vstupní	
surovina	 -	 dolomit,	 nejčastěji	 bývá	
růžové.		Na	výrobně	LAV	III	zaují-
má	cca	65	%	kapacity.			
Podrobnější	informace:
h t t p : / /www. l ovochemi e . c z /

Produkty/Produkt/LOVOFERT-
LAD-27.html

O B C H O d N í  Ú S e K  /  R e G I N A  č O R N e J O V Á

prodejní	úspěch	listového	hnojiva	BORO-
SAN	Humine,	který	 se	 stal	 čtvrtým	nej-
prodávanějším	 listovým	 hnojivem	 roku	
2013	 z	 portfolia	 produktů	 Lovochemie,	
a.s.	a	tím	se	zařadil	mezi	úspěšné	produk-
ty,	kterými	jsou	BOROSAN	Forte,	FER-
TIGREEN	Kombi	NPK	 	 7-7-5	 či	MIK-
ROKOMPLEX	Cu-Mn-Zn.		
Tento	prodejní	úspěch	se	dostavil	díky	

úsilí	 celého	 obchodního	 týmu	 Lovoche-
mie,	a.s.,	včetně	 týmu	terénních	poradců	
Osevy	 Bzenec.	 Velké	 poděkování	 patří	
také	 celé	 obchodní	 vertikále	 koncernu	
Agrofert.		
BOROSAN	 Humine	 speciální	 listové	

hnojivo	z	řady	LOVOMIKRO		je	kapal-
ným	koncentrátem	stopového	prvku	boru	
(8	%),	který	je	vázaný	jako	boretanolamin	

v	 kombinaci	 s	 bioaktivními	 přírodními	
látkami	–	humáty.		
Huminové	látky	zvyšují	přijímací	kapa-

citu	kořenů	pro	minerální	živiny	a	přízni-
vě	ovlivňují	vázání	živin	do	přístupných	
forem.	Rostlina	je	tím	mnohem	odolnější	
proti	 stresovým	 podmínkám.	 Huminové	
látky	v	kombinaci	s	borem	se	na	základě	
doposud	 provedených	 pokusů	 jeví	 jako	
velmi	efektivní	listové	hnojivo.	
BOROSAN	 Humine	 řeší	 deficienci	

boru	 v	 rostlině.	 Stimuluje	 tvorbu	 koře-
nového	 vlášení,	 zlepšuje	 fotosyntézu	
při	 nižší	 intenzitě	 světla.	 Bor	 ovlivňuje	
metabolismus	 sacharidů	 a	 tím	 zvyšuje	
mrazuvzdornost	 řepky.	 Foliární	 aplikace	
v	období	před	květem	má	významný	vliv	
na	počet	semen	a	jejich	hmotnost.	


