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Hlavní změny a trendy, které nás 
ovlivňují, se vám pokusím ve struč-
nosti sdělit zejména proto, abyste zís-
kali informace, v jakém prostředí rea-
lizujeme naše prodeje:

• Ve středoevropském prostoru výraz-
ně klesají objemy prodeje dusíkatých 
hnojiv, konkurence výrobců nabírá na 
intenzitě, nabídka hnojiv převyšuje 
poptávku.  

• V důsledku vysoké konkurence se 
prohlubuje cenová nestabilita v průbě-
hu sezóny hnojiv, kdy dochází k propa-
du cen v hlavní jarní sezóně.

• Zákazníci vyčkávají s nákupem na 
poslední chvíli a to vede k vysokým 
skladovým zásobám výrobců, ve snaze 
objemy na trhu uplatnit ceny klesají.   

• Významným faktorem ovlivňující 
spotřebu hnojiv je legislativa EU a ná-
rodní legislativa, která redukuje použí-

vání hnojiv.

• Cíle Evropské komise obsažené   
v „Zelené dohodě“ stanovují mimo 
jiné do roku 2030 snížení ztráty živin  
v půdě při použití minerálních hnojiv  
o 50 %, to znamená další snížení spo-
třeby minerálních hnojiv o 20-30 %.

• Změna klimatu, dlouho trvající su-
cho a ekologizace produkce mění cho-
vání zemědělského sektoru a celého 
potravinářského řetězce, ubývá země-
dělské půdy, dochází ke koncentraci 
zemědělských podniků.   

Výše uvedený stručný přehled by  
u vás neměl vzbudit obavy z budoucí-
ho vývoje ve výrobě a prodejnosti na-
šich hnojiv.

Nové výrobní jednotky, široké vý-
robkové portfolio s vysokou kvalitou, 
vybudovaná distribuční síť koncernu 
v tuzemsku a zahraničí, strategická 
poloha na dopravních cestách a silné 

logistické zázemí v podniku, to vše 
vytváří podmínky pro to, abychom  
 konkurenci obstáli.

Výsledky prodeje v 1. pololetí letoš-
ního roku hovoří zcela jasně, byli jsme 
úspěšní, a to především proto, že jsme 
byli připraveni na startu sezóny s pl-
nými sklady, fungující interní a ex-
terní logistikou a obdivuhodným pra-
covním nasazením našich pracovníků 
v podmínkách Covidu 19, z domova,  
z práce, jak to jen šlo, a podmínky nám 
dovolily.

Ve srovnání se stejným obdobím jar-
ní sezóny 2019 jsme letos prodali cel-
kem 440 tis. t hnojiv, což je o 8 % více. 
Největší nárůst prodeje jsme zazna-
menali u hnojiv LAV/LAD/LAS o 12 %  
a u hnojiv LV o 18 %.

Rekordní prodej byl zrealizován  
u LH, a to 3900 t, což je o 30 % více než 
za srovnatelné období loňského roku. 

Tento prodej se podařil díky včasnému 
naskladnění, příznivému vývoji po-
časí, kdy větší úhrn srážek znamenal 
větší potřebu ochrany porostů před 
houbovými chorobami a společně  
s fungicidy byla aplikována i listo-
vá hnojiva, a v neposlední řadě i díky 
nové stáčecí lince.

Prodej specialit GSH z provozovny  
v Městci Králové byl srovnatelný s loň-
ským rokem. Prodej výrobků na bázi 
KMC byl v období 1-6/2020 vyšší o 15 % 
proti objemu roku 2019.

Objemy, které jsme do současnosti 
zobchodovali, nám dávají naději, že 
výrobní kapacity do konce roku napl-
níme. Negativním jevem nové sezóny 
je dramatický propad prodejních cen 
v důsledku vysokých nadkapacit na 
evropském trhu a vysokému konku-
renčnímu boji o každého zákazníka  
a o každou tunu.

OBCHODNÍ ÚSEK   Miloslav Spěváček
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

hektické jaro, kdy jsme se potýkali  
s první vlnou koronaviru, a klidnější 
ale také bohužel i chladnější léto jsou 
za námi, a je možná nejlepší čas se tro-
chu ohlédnout, trochu zrekapitulovat 
a zkusit se připravit na to, co nás čeká. 
Předně bych Vám velmi rád poděkoval, 
že jste se během jarní, první vlny koro-
nakrize, chovali zodpovědně a v pře-
vážné většině případů jste dodržovali 
nastavená bezpečnostní opatření.  Zod-
povědnost a ohleduplnost ke kolegům 
bylo to, co nám pomohlo překlenout toto 
problematické období bez závažnějších 
obtíží a bez nutnosti zásadního omezo-
vání výroby a případného následného 
propouštění, jako tomu bylo u někte-
rých jiných firem. Nastavená bezpeč-
nostní opatření k boji s druhou vlnou 
koronakrize s sebou nesou další nepří-
jemná omezení, která však, doufáme, 
chápete. V obavě před šířením nákazy 
v rámci společnosti jsme byli nuceni 
pro rok 2020 zrušit některé tradiční  
a pro zaměstnance oblíbené akce, jako 
byl nejdříve na začátek března původ-
ně plánovaný Reprezentační ples spo-
lečností Lovochemie, a.s. a PREOL, a.s., 
následně dětský den pro děti našich 
zaměstnanců, který se měl uskutečnit 
na počátku měsíce června a dále pak 
i velmi oblíbený zaměstnanecký den, 
sportovně zaměřený AGROFERT RUN 
anebo i tradiční setkání vedení společ-
nosti s jubilanty. Vzhledem ke koncen-
traci velkého množství osob a potkává-
ní zaměstnanců z různých pracovišť 
na těchto akcích, bylo v zájmu ochrany 
před šířením viru mezi zaměstnanci je-
diným možným řešením jejich zrušení 
pro rok 2020. Věříme, že až toto velmi 
komplikované období pomine a firemní 
akce pro zaměstnance budou obnove-
ny, tak si je všichni společně užijeme. 

Bohužel se naše společnost nepotý-
ká s problémy pouze v oblasti ochrany 
před šířením koronaviru, ale jak jistě 
víte, i v oblasti výrobní, kdy jsme čelili 
poměrně zásadním technickým a pro-
vozním problémům na jednotce KD6 
způsobených vadným designem do-
daného kotle, která je, bez jakéhokoli 
patosu, výrobním srdcem naší společ-
nosti. Věřte, že jsme vynaložili a i dále 
vynakládáme značné úsilí k řešení 
vzniklé situace, jak z hlediska oprav 
předmětného zařízení a jeho opětovné-
ho uvedení do provozu, tak i po stránce 
obchodní a právní tak, aby dopady na 
společnost byly minimální. 

Pro nadcházející období přejeme 
nám všem pevné zdraví a hodně trpě-
livosti, protože situace ohledně šíření 
koronaviru se mění každým dnem, 
ne-li každou hodinu, a s preventivní-
mi opatřeními je třeba reagovat rychle 
a pružně. V případě jakýchkoli dotazů 
jsme Vám samozřejmě na personál-
ním a právním úseku k dispozici.  

Mgr. Michal Kurka

Prodej hnojiv v 1. pololetí 2020 byl úspěšný   
První pololetí letošního roku bylo v prodejích hnojiv zcela jiné než uplynulá období a to nejen proto, že žijeme  
a pracujeme v extrémně složitém období probíhající pandemie Covid 19 se všemi negativy, která mění naše životní  
a pracovní návyky. K velkým změnám dochází i na celoevropském trhu. 

FO
TO

: A
R

C
H

IV
 S

O
Š 

TE
C

H
N

IC
K

Á 
A 

Z
A

H
R

A
D

N
IC

K
Á 

LO
VO

SI
C

E

ÚVODNÍK

Mladý chemik, praxe, exkurze, Che-
mický kroužek pro děti zaměstnanců, 
Den s chemií apod. Téměř vše se točí 
kolem chemie nebo techniky a proto 
je velice důležité zázemí, které odpo-
vídá trendům, zaujme mladou gene-
raci a vyhovuje požadavkům na praxi 
od zaměstnavatelů. Na základě toho 

se Lovochemie snažila ve spolupráci  
s vedením školy o zajištění rekon-
strukce zastaralých školních labora-
toří. Investiční akce se začala řešit již  
v roce 2018, kdy od nás škola obdrže-
la darem projektovou dokumentaci,  
kterou zpracovala společnost BLUE-
CHEM. Díky nemalému příspěvku  
kraje v řádu milionů korun se vše po-
dařilo a na jaře 2020 rekonstrukce za-
čala. Lovochemie darovala do nových 
prostor vybavení v částce 1,3 milionu 
korun.

Dne 4. 9. 2020 proběhlo slavnostní 
otevření zrekonstruovaných labora-
toří za účasti zástupců  kraje, školy  
a naší společnosti. Generální ředitel 
Lovochemie Ing. Petr Cingr  využil 
příležitosti a květinou poděkoval za 
letitou spolupráci paní Mgr. Jaromíře 
Venclíčkové, bývalé ředitelce SOŠ TaZ, 
která odešla do důchodu a pomyslné 
ředitelské žezlo předala panu řediteli 
 Mgr. Jiřímu Procházkovi. Poděková-

ní patří také Ing. Martinu Janskému  
z oddělení nákupu, který zastřešil 
nákup vybavení, a personálnímu od-
dělení za koordinaci celé spolupráce.

Studenti se tedy mohou od tohoto 
školního roku těšit na práci v nových 
laboratořích, které jsou moderní ne-
jen svým vzhledem, ale hlavně vyba-
vením, a my se těšíme na další akce 
a spolupráci v rámci podpory chemie 
a techniky. Ještě před slavnostním 
otevřením se do nových laboratoří,  
a na práci v nich, podívaly děti z na-
šeho příměstského tábora s Fertíkem 
a od října je budou pravidelně navště-
vovat děti, vnoučata, synovci a neteře 
našich zaměstnanců v rámci Fertí-
kova chemického kroužku, který pro 
nás obsahově a odborným vedením 
připravuje právě SOŠ TaZ.

Na opravdu velkou změnu laboratoří 
se můžete podívat na přiložených fo-
tografiích. Rozhodně vše dopadlo na 
jedničku s hvězdičkou. 

Se Střední odbornou školou tech-
nickou a zahradnickou Lovosice (SOŠ 
TaZ) spolupracuje Lovochemie již 
pěknou řádku let. Ať už je to stipendij-
ní program, kterým podporujeme dva 
obory  – Aplikovaná chemie a Opra-
vář zemědělských strojů nebo podpo-
ra různých akcí a činností – soutěž 

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová 

Na nově zrekonstruované 
školní laboratoře přispěla  
i Lovochemie!  

Slavnostní přestřihnutí pásky. Zleva: generální ředitel 
Lovochemie Ing. Petr Cingr, Ing. Miroslav Vacek  
z odboru školství ÚK a ředitel školy Mgr.Jiří Procházka 

Laboratoře před rekonstrukcí
Laboratoře po rekonstrukci  
k dispozici studentům
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nomiky, tedy šetrného nakládání se 
zdroji a jejich maximálně efektivního 
využití s minimálním dopadem na 
životní prostředí. Celý projekt je za-
končen prezentací praktických pro-
jektů, ve kterých účastníci navrhují 
konkrétní opatření pro hospodárnější 
využití energetických zdrojů ve svých 
firmách.

Young Energy Europe je evropský 
projekt, který má své kořeny v Ně-
mecku. V současné době se ho kromě 
České republiky účastní také Řecko, 
Bulharsko a Maďarsko. Je podporo-
ván Spolkovým ministerstvem ži-
votního prostředí, ochrany přírody  
a bezpečnosti reaktorů (BMU) a je sou-
částí Evropské iniciativy k ochraně 
klimatu (EUKI). V České republice ho 
připravuje Česko-německá obchodní 
komora a záštitu poskytuje Minister-
stvo životního prostředí.

a Lovo Can T. Jak úspěšní jsme byli 
v argumentaci dokazují letošní čís-
la prodejů. Meziroční nárůst prodeje 
výrobku Lovo CaN T činil k polovině 
května + 28 %. Prodej etablovaného 
výrobku Lovo CaN je dokonce 2,5 krát 
vyšší proti stejnému období loňského 
roku. Zájem o ZINKOSOL Forte vzrostl 
meziročně o 62 % a prodej PK solu se 
zvýšil o třetinu. 

Pokud srovnáme celkový prodej 
listových hnojiv, tak přestože nás  
v hlavní sezóně zasáhla naplno pan-
demie Covid-19, prodej proti loňské-
mu roku vzrostl o celou jednu pětinu. 

Děkujeme všem našim zákazní-
kům za dosavadní přízeň a těšíme se 
na další společná setkání po rozvol-
nění opatření spojených se součas-
nou pandemií.

a s ním i pomoc při mytí oken. Během 
jednoho dopoledne tato skvělá parta 
vyleštila okna v celé budově Hospice, 

odshora až dolů. A nebylo to poprvé, 
tato spolupráce trvá už několik let  
a my jsme za ni velmi vděčni. Pomá-
hat je normální a z toho máme radost 
my i všichni ti, kteří zde přiložili ruku 
k dílu. S čistými okny je tu hned ještě 

o trochu lépe. Děkujeme“. 
Hospic svatého Štěpána  
v Litoměřicích

Honza se tak může pyšnit titu-
lem Energy Scout 2020. Gratulujeme  
a těšíme se, že nás stejně skvěle bude 
reprezentovat i na mezinárodním se-
tkání v Berlíně.

Young Energy Europe je vzdělávací 
projekt, který cílí především na mladé 
odborníky z průmyslových podniků. 
Učí je odhalit skryté či nevyužité po-
tenciály úspor energie a zdrojů a dává 
jim šanci rozšířit si znalosti v oblasti 
energetického managementu a ob-
novitelných zdrojů energie. Úspěšní 
účastníci EEY se ve svých firmách 
stávají tzv. Energy Scouts – ambasa-
dory ochrany klimatu, jejichž úkolem 
je dále šířit osvětu a iniciovat úsporná 
opatření.

Letošního ročníku se v České re-
publice zúčastnilo 28 pracovníků ze 
13 firem. Během 5 školicích modulů 
měli možnost získat nejaktuálnější 
informace z oblasti cirkulární eko-

V lednu a únoru jsme projeli Čes-
kou republiku křížem krážem a na se-
minářích jsme prezentovali přínosy 
našich hnojiv a to jak granulovaných, 
tak i kapalných. Tímto způsobem 
jsme oslovili více jak tisíc zeměděl-
ců, kterým jsme ozřejmili hlavní 
benefity našich forem živin. Zhruba 
půlhodinové vystoupení na každém 
semináři nepředstavovalo pouze pa-
sivní příjem informací pro agronomy, 
ale často se jednalo o dialogy, kdy 
jsme zodpovídali nejrůznější dotazy 
z praxe. 

Na letošních seminářích se nás 
nejčastěji zemědělci ptali na mož-
nosti aplikace a celkového uplatnění 
dusíkato-vápenatých roztoků v jed-
notlivých fázích růstu olejnin a obil-
nin, tzn. našich výrobků Lovo CaN  

„Čistá okna – to je základ“ visí od 
24. 6. 2020 na zdi Facebooku Hospi-
cu svatého Štěpána v Litoměřicích.  
A to my v PREOLu dobře víme, pro-
to každým rokem pořádáme dobro-
volnický den, při kterém v Hospici 
okna myjeme jako o život. Letos jsme 
mezi dobrovolníky měly dokon-
ce i rodinné týmy „mamka-dcerka“  
a přidal se k nám také BLUECHEM.  
Je úžasné, že jsme z jednoho malého 
nápadu udělali tradici, bez které si to  
v PREOLu už ani nedokážeme před-
stavit. Takže PREOLáci, mamky, dcer-
ky, BLUECHEMe děkujeme, že s námi 
už pošesté myjete jako o život a pomá-
háte tam, kde je třeba!

A přidává se i Hospic: „Dobrovolnic-
ký den zaměstnanců PREOLu přinesl 
do našeho Hospice příjemný průvan  

PREOL   Vendula Sedláková 

Young Energy Europe má 
svého vítěze – a je z PREOLu! 
Vítězem projektu Young Energy Europe se stal náš kole
ga Honza Bílek. Jeho projekt Využití odpadního tepla 
kondenzátu pro ohřev topné a užitkové vody a možnosti 
sekvestrace CO2 ze spalin kogenerační jednotky nadchl 
odbornou porotu, která ocenila zejména jeho detailní 
zpracování a technickou vyspělost.
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Kolektiv PREOL i letos přidal ruku k dílu  
a pomohl vykouzlit hezčí výhled

Vítězem soutěže pro mladé odborníky  
se stal Jan Bílek z PREOLu

již na děti čekali rodiče, se díky průtr-
ži mračen proměnila v dobrodružství, 
kde ani pláštěnky nepomohly. 

Středa byla ve znamení fyziky – 
elektrostatika, skupenství látek, ma-
teriály. Odměnou dne byla domácí 
praskací zmrzlina, takže i chemie 
může chutnat. 

Čtvrtek a pátek byly věnovány ven-
kovním aktivitám – bádání a díky vy-
dařenému počasí se nezapomnělo ani 
na koupání. Na Evani na účastníky 
tábora čekal interaktivní workshop 
„Mezi kameny domova“, kde se děti 
hravou formou seznamovaly s pří-
rodními materiály. Celý týden pak 
zakončilo exteriérové bádání na Lho-
tě (práce s detektory kovů, projektové 
odpoledne, rozvoj smyslů, koupání  
v bazénu, vyhlášení nejlepších vědá-
torů a vědeckého týmu týdne). 

Každý den byla pro děti zajištěna au-
tobusová doprava, jídlo a pití. Cena za 
dítě byla pro rodiče zvýhodněná, více 
než polovinu nákladů uhradila Lovo-
chemie.

Malí vědátoři od nás dostali za od-
měnu několik užitečných předmětů, 
jako například jednotné tričko se 

jménem každého účastníka, pláštěn-
ku v kouli, obědový box a plátěnou 
tašku.  Celý příměstský tábor se vy-
dařil a my doufáme, že se u dětí poda-
řilo zažehnout jiskřičku zájmu nejen 
o chemii, ale vědu obecně. Děkujeme 
tímto všem zúčastněným, společnosti 
MARSTAFIT a jejím lektorům a v ne-
poslední řadě naší partnerské škole 
SOŠ technické a zahradnické v Lovo-
sicích. Chemie nás baví!

vanými při těžbě uhlí. 
Odpoledne byl pro malé vědce při-

praven zajímavý program s chemic-
kými pokusy v nově zrekonstruova-
ných laboratořích na naší partnerské 

škole – SOŠ technická a zahradnická 
v Lovosicích. Slavnostní otevření pro-
běhlo 4. září, ale děti si již v předstihu 
mohly prohlédnout nejen nové a mo-
derní prostory, ale také laboratorní 
práci pod vedením zkušeného peda-
goga a nechat se tak inspirovat při bu-
doucím výběru střední školy. 

 Ve chvíli volna děti sestavovaly  
a vybarvovaly ptačí budky s Fertíkem. 
Procházka ze školy k Lovochemii, kde 

Ačkoliv byla situace na jaře nejasná 
(akce se připravuje několik měsíců 
předem), podařilo se nám tábor usku-
tečnit. Na poslední chvíli jsme museli 
pozměnit program i kvůli počasí, ale 

díky skvělé spolupráci s MARSTAFIT 
vše dopadlo na jedničku s hvězdičkou.

V pondělí děti strávily celý den  
v prostorách MARSTAFITu, kde se na-
vzájem představily, naučily se první 
pomoc a nakonec si i trochu zabub-
novaly. 

V úterý se vydaly do Podkrušno-
horského technického muzea, kde se 
vžily do role horníků a seznámily se  
s jednotlivými nástroji a stroji využí-

PERSONÁLNÍ ÚSEK   Anna Šímová

Máme za sebou již třetí úspěšný příměstský 
tábor s Fertíkem 
A je to za námi! Konec prázdnin tradičně patří našemu příměstskému táboru  
s Fertíkem, který proběhl v týdnu 17. – 21. 8. 2020. Na letošní již třetí ročník se 
celkem přihlásilo 23 dětí našich zaměstnanců včetně vnoučat, synovců a neteří.

OBCHODNÍ ÚSEK   Marek Kocánek 

Nyní sklízíme, co jsme  
začátkem roku zaseli 
Po přečtení nadpisu mnoho z vás jistě zpozorní. 
Chyba v nadpisu? Začátkem roku se přece v našich 
zeměpisných šířkách na pole žádná plodina neseje. Ve 
skutečnosti se nejedná o výsev osiva, ale v přenesené 
formě o předávání informací. 
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O tábor je tradičně velký zájem, letos bylo přihlášeno 23 dětí. 

Celý týden byl ve znamení fyzikálních  
a chemických pokusů pro mládež

Chemické pokusy v nově zrekonstruované  
školní laboratoři děti velmi zaujaly 

PREOL   Vendula Sedláková 

Čistá okna - to je základ  
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z Ústí nad Labem a dodávky tak byly 
realizovány opravdu v krátké době. 
Dále jsme využili nabídek společností 
Amazon, Canis, Delor, Holoubek Pro-
tect, Alter, NCH Czechoslovakia nebo 
firmy Moděva.

K nákupu výše uvedených komodit 
a následné likvidaci nákladů vynalo-
žených na tyto prostředky byl zřízen 
zvláštní účet LST885-karanténa, který 
slouží k účtování nákupu těchto krizo-
vých pomůcek.

Distribuce probíhala operativně pře-
devším dle pokynů vedení společnos-

ti, kdy samotnou fyzickou distribuci 
řídili zaměstnanci nákupu Ing. Jakub 
Švéda a Ing. Petra Milerová. Ochranné 
pomůcky byly uskladněny v prosto-
rách hlavního skladu, odkud se také 
fyzicky distribuovaly. 

Na základě zkušeností z období 
nouzového stavu, kdy byla situace  
i pro Lovochemii nejsložitější, zahájilo 
nyní oddělení nákupu ve spolupráci  
s podnikovými hasiči přípravu na zří-
zení krizového skladu, který vznikne 
v prostorech hlavního skladu. Tento 
krizový sklad bude sloužit pro případ 
přírodní nebo jiné živelní pohromy 
včetně pandemie. Společnost Lovo-
chemie tak bude moci obratně reago-
vat na vzniklou krizovou situaci.

Jsme také velice rádi, že v období, 
kdy se situace částečně stabilizovala, 
jsme mohli také pomoci lokálním lé-
kařům a sociálním institucím darem 
v podobě balíčku roušek a respiráto-
rů.  Tuto distribuci řídilo personální 
oddělení.

Touto cestou bychom také chtěli 
ocenit přístup společnosti Glanzstoff 
Bohemia s.r.o., která Lovochemii daro-
vala 900 ks látkových roušek a společ-
nosti AGROFERT, která nám zajistila 
teploměry pro měření tělesné teploty  
v době jejich nedostupnosti.

Závěrem nám dovolte poděkovat 
všem kolegům za skvělou spolupráci  
v době krizové situace.

Jediným očekáváním v této době 
bylo, abychom dosáhli nulového nebo 
co nejnižšího počtu nakažených za-
městnanců před již tak diskutovanou 
pandemií koronaviru.

Tak jako všechny instituce na světě 
musela i naše společnost rychle re-
agovat na nepředvídatelnou situaci 
rychle se šířícího koronaviru. Aby-
chom byli všichni dostatečně chráně-
ni a zabránilo se v areálu Lovochemie 
šíření viru, bylo oddělení nákupu po-
věřeno obratně a rychle zajistit nákup 
dostatečného množství zásob ochran-
ných pomůcek pro všechny naše za-
městnance.

Vzhledem k převyšující poptávce po 
ochranných pomůckách to nebyl úkol 
jednoduchý. I přes počáteční obavy  
z dostupnosti požadovaných komodit 
se oddělení nákupu podařilo zajis-
tit v poměrně krátké době potřebné 
množství jednorázových a látkových 
roušek, respirátorů, jednorázových 
rukavic, teploměrů nebo v té době ne-
dostatkové dezinfekce. Za velký pří-
nos považujeme i nákup ozonových 
generátorů, se kterými podnikoví ha-
siči zajišťovali a stále zajišťují plošnou 
dezinfekci vzduchu v určených pro-
storách.

Mezi dodavatele, kteří nás zásobova-
li ochrannými pomůckami, patřila ze-
jména firma Seneka, jejíž předností je 
to, že se jedná o „lokálního“ dodavatele 

ÚLaN   Petra Milerová   

Doba koronavirová v Lovochemii aneb 
jak nákup zajišťuje ochranné pomůcky 
Do roku 2020 jsme všichni vstoupili s mnoha očekáváními a cíli. Nikdo by si však 
ještě v lednu nepomyslel, že naším hlavním cílem v příštích měsících bude udržení 
zdraví našeho, našich blízkých a v prostředí firemním udržení zdraví zaměstnanců 
nejen Lovochemie, ale také společností PREOL a PREOL FOOD.

TECHNICKÝ ÚSEK   Václav Havlík, Vít Lederer   

V Lovochemii proběhlo 
setkání Energetické  
komise AGROFERT  
V červnu proběhlo v Lovochemii setkání Energetické 
komise (EK). Energetická komise sdružuje odborníky  
z oblasti energetiky a nákupu energií z celé skupiny 
AGROFERT. Posláním komise je koordinace činností  
v oblasti energetiky při rozvoji, nákupu energií a při sdílení 
zkušeností.

Ochranné pomůcky jsou  
poskytnuty každému zaměstnanci 
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ČERVENEC

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Havrda Petr Mistr II Expedice
Plíva Petr  Mistr II KD
Házlová Šárka Obchodní referent II 
Prodej a marketing
Jackov Milan Mechanik I Vedení 
útvaru HM
Petrák Jindřich Mistr I Vodní  
hospodářství
Havlíček Roman Specialista III 
BOZP a PO

ODCHODY DO DŮCHODU:   

Dlouhý Jaroslav Operátor III 
Výrobna GSH

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:   

5 let zaměstnání v podniku:
Pilnaj Zdeněk Elektrikář II  
Technický úsek

20 let zaměstnání v podniku:
Čubenková Lenka Skladník Sklady 
materiálu a ND
Kubáčová Dagmar Asistent I Sekre-
tariát OŘ

30 let zaměstnání v podniku:
Motl Jiří Elektrikář II Technický úsek
Mareš Petr Mechanik I Areálové 
služby

35 let zaměstnání v podniku:
Viltová Miroslava Obchodní referent 
II Obchodní úsek

40 let zaměstnání v podniku:
Hranička Vladimír Operátor IV 
Expedice a sklady výrobků 

45 let zaměstnání v podniku:
Šmíd Jiří Mistr II Železniční vlečka
Olšák Jan Mechanik II Vedení 
elektro
Matys Miroslav Operátor III  
Expedice a sklady výrobků

SRPEN

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Šoufková Martina 
Obchodní referent GSH
Štícha Václav Dispečer HZS
Jiřík Stanislav Výrobní ředitel 
PREOL
Pilníková Jiřina Operátor PREOL

ODCHODY DO DŮCHODU:   

Petrželka Václav Operátor II  
Výrobna UGL

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI: 

5 let zaměstnání v podniku:
Horáček Václav Operátor III KD5
Neumann Petr Operátor V Výrobna 
UGL

15 let zaměstnání v podniku:
Šaloun Michal Mechanik II Vedoucí 
útvaru HM 

25 let zaměstnání v podniku:
Stejskalová Iveta Finanční referent I 
Finanční úsek

30 let zaměstnání v podniku:
Pruksch Antonín Dispečer dopravy  
– směnový Železniční vlečka

40 let zaměstnání v podniku:
Plšek Jiří Mechanik MaR
Pravenec Milan Generelista  
Generel – správa dokumentace
Jetenský Jiří Mistr II Výroba LAV
Marešová Marcela Mistr II OŘJ

ZÁŘÍ

SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

Vinš Petr Operátor III Expedice
Drábek Pavel Elektrikář II Elektro  
a MaR
Novotný Jiří Zámečník III  
Strojní údržba
Jahoda František Operátor IV 
Expedice
Schořová Olga Operátor  PREOL

PRACOVNÍ VÝROČÍ OSLAVILI:   

5 let zaměstnání v podniku:
Hořejší Jaroslav Operátor III DA
Šímová Anna Specialista HR Perso-
nální oddělení
Švéda Jakub Projektový manažer I 
ÚLaN
Herčík Jakub Prodejce I Obchodní 
úsek
Mrázek Ondřej Operátor V UGL
Dvořák Slavomír Operátor V UGL

20 let zaměstnání v podniku:
Satrapová Iveta  Obchodní manažer 
PREOL FOOD

25 let zaměstnání v podniku:
Schubert Jiří Vrchní mistr UGL a LV
Kožnarová Sabina Vedoucí oddělení 
financí a daní Finanční úsek

35 let zaměstnání v podniku:
Wittmann Jiří Operátor III LH
Kusý Radek Specialista údržby II 
Technický úsek

40 let zaměstnání v podniku:
Běžel Jaromír Operátor V KD

Všem našim spolupracovníkům  
přejeme pevné zdraví  
a hodně úspěchů.

VÝROČÍ

Energetická jednotka Lovochemie  
je její nepřehlédnutelnou dominantou 

kotli, případně kotlem K8 modifiko-
vaným na jiné palivo než hnědé uhlí. 

V druhé části jednání prezentovali 
jednotliví představitelé EK informace 

o situaci na trhu s energiemi (elektři-
na, zemní plyn a emisní povolenky) ve 
vazbě na jednotlivé společnosti AGF. 
Byly rovněž prezentovány výsledky 
výběrového řízení na centrálního 
dodavatele energií pro společnos-
ti koncernu. Dále probíhala diskuse 
jednotlivých členů ohledně dalšího 
postupu skupiny pro zajištění energií 
na následující roky, hlavně s ohledem 
na případná rizika a očekávaný vývoj 
cen, informace o nových a chysta-
ných změnách v energetické legis-
lativě a závěrem tohoto bloku byly 
prezentovány jednotlivé energetické 
projekty napříč AGF. Z větších projek-
tů lze zmínit např. projekt pro zajiště-
ní vody ve společnosti Precheza, kde 
kolegové bojují s nedostatkem vody 
v řece Bečvě; projekt ze společnosti 
Deza, kde byl instalován nový turbo-
generátor, a také projekt Ekologizace 
energetického zdroje, v rámci které-
ho byla dokončena náhrada starých 
roštových kotlů novým cirkofluidním 
kotlem a novým plynovým kotlem 
v Synthesii Pardubice. Za Lovoche-
mii byl prezentován projekt na nový 
plynový kotel K9 a projekt na úsporu 
chladicí vody pro TG7.

V závěrečném bloku zasedání EK 
proběhly prezentace externích fi-
rem. Prezentace na tomto setkání se 
týkaly hlavně oblasti kybernetické 
bezpečnosti a možných řešení této 
problematiky.

Tyto prezentace probíhaly v souvis-
losti s COVID-19 formou videokonfe-
rencí a setkání bylo zároveň výbornou 
příležitostí vyzkoušet si nově instalo-
vanou videotechniku a ozvučení spo-
lečenského sálu společnosti Lovoche-
mie, za co patří poděkování našemu 
oddělení IT.

Letošní setkání EK bylo pozname-
náno menší účastí, hlavně díky situ-
aci s COVID-19. V rámci komise bylo 
probíráno několik témat, v první části 
byla diskutována hlavně snaha EU 
o přechod k nízkouhlíkové Evropě, 
neboli „Geen Deal“ (Zelená dohoda)  
a následně proběhly prezentace a pří-
spěvky jednotlivých členů komise.

Ing. Věk představil energetické 
komisi plán Lovochemie, jak se stát 
uhlíkově neutrálním závodem, tzv. 
Energy and Climate Plan. Tento plán 
naplňuje hlavní cíl Zelené dohody, 
tedy dosažení uhlíkové neutrality,  
a představuje v našich podmínkách 
vybudování nového energetického 
zdroje v podobě nové jednotky kyseli-
ny dusičné (KD7), která se do budouc-
na stane hlavním a především emis-
ně šetrným zdrojem tepla pro areál 
Lovochemie. Tento hlavní zdroj pak 
bude doplněn záložními plynovými 
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hovujícímu technickému stavu pří-
stupového schodiště na ochoz skla-
du a pohonu elevátoru bylo původní 
schodiště nahrazeno novým. Sou-
časně byla provedena rekonstrukce 
osvětlení celého prostoru a doplnění 
přístupových žebříků. 

Další částí realizace bylo provedení 
sanace železobetonových střešních 

průvlaků příjmové haly. „Zubem času“ 
unavené nosné prvky střechy, byly za-
sanovány a současně vyztuženy oce-
lovými nosníky.

uložena s malou vůlí a dotěsnění koule 
a výstelky zajišťuje tlak média, který 
kouli přitiskne na výstelku a díky na-
prosto přesnému zpracování obou sou-
částí je ventil dokonale těsný.

Použitím ventilů NELES typ E2, které 
jsou speciálně vyvinuty pro abrazivní 
média, tak došlo k významné úspo-
ře nákladů na údržbu. Nejen, že totiž 
není nutno tak často měnit ventily za 
nové, ale dokonce i cena keramických 
ventilů je nižší než z materiálu 304L! 
Snahou našich techniků nyní bude vy-
tipování dalších míst, kde by nasazení 
těchto ventilů přineslo další zvýšení 
spolehlivosti výrob.

Vzhledem k odolnosti těchto kera-
mických ventilů vůči kyselině dusičné 
se tak naskýtá na vybraných aplika-
cích možnost zvýšení spolehlivosti 
použitím těchto odolnějších a levněj-
ších armatur.

Na jednotce GSH v Městci Králové 
byla provedena rekonstrukce schodi-
ště navážecí linky na příjmu surovin. 
Základem realizace byla projektová 
dokumentace, jejíž autorem je dceřiná 
společnost BLUECHEM. Vlastní rea-
lizaci díla zajistila společnost CEN-
TROPROJEKT GROUP Zlín v období 
3-8/2020.

Stávající navážecí linka byla uve-
dena do provozu v 70. letech minulého 
století a slouží především k vyklád-
ce síranu amonného, draselné soli  
a dalších surovin. Vzhledem k nevy-

Mechanici se inspirovali zkušenost-
mi z výrobny LV, kde obdobné ventily 
pracují již skoro tři roky v rozvodu ky-
selého roztoku LV (s  přebytkem KD). 
Běžné ventily, které byly v jednotce in-
stalovány dodavatelem stavby, zde ne-
vydržely z důvodu vysoké abrazivnosti 
suspenze LV ani 6 měsíců.

V případě kyselého roztoku LV se 
životnost metalických armatur pohy-
bovala v řádu 3 až 6 měsíců. U kera-
mických ventilů nedošlo v průběhu 
dvou a půl let provozu k žádné poruše  
a s jednou výjimkou ani k žádnému 
opotřebení a armatury po revizi dál 
plní svoji funkci. Ani zmíněné opotře-
bení však neznamená nefunkčnost, 
ventil se otočí o 180 stupňů a lze jej 
dál používat. Tuto možnost zajišťuje 
provedení ventilu s tzv. plovoucí kou-
lí bez dalšího těsnicího prvku. Koule 
tak není pevně ukotvena, ale je volně 

TECHNICKÝ ÚSEK   Miroslav Kučera     

Rekonstrukce schodiště  
navážecí linky byla  
dokončena 

TECHNICKÝ ÚSEK   Václav Havlík, Jiří Plšek     

Zlepšili jsme spolehlivost 
rozvodů kyseliny dusičné
Po dlouholetých problémech se spolehlivostí 
regulačních a uzavíracích ventilů na rozvodech kyseliny 
dusičné a pokusech s ventily z materiálu 304L od 
různých dodavatelů byly v loňském roce nainstalovány 
na výrobně LV v rozvodu kyseliny dusičné kulové 
armatury NELES typ E2 s keramickou vložkou, viz 
obrázek.  
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Původní stav schodiště 
 před rekonstrukcí 

Vnitřní část keramického ventilu 
typ E2, který pracuje 12 měsíců 
na aplikaci kyseliny dusičné bez 
jakýchkoliv známek opotřebení

Schodiště po rekonstrukci

dbatelné částky a tento nechtěný a ne-
plánovaný „výdaj“ dokáže udělat prů-
van v leckterém rodinném rozpočtu. 

Je volbou každého z nás, zda se pro-
ti dané situaci pojistí či nikoliv. Nemá 
cenu se dlouze rozepisovat o plusech  
a mínusech pojištění – ukažme si to na 
příkladech.

přeci nic stát nemůže“, ten se může hlá-
sit u pana Miloše Jírů (finanční úsek, 
tel. 3284). Rád vám poradí, vysvětlí de-
taily, případně nastaví pojistné limity 
dle vašich potřeb a požadavků.

zboží, následným škodám v důsledku 
chyb při opravách a podobně.

Zákoník práce pak hovoří jednoznač-
ně – zaměstnavatel je oprávněn poža-
dovat náhradu ve výši až 4,5 násobku 
průměrného měsíčního hrubého vý-
dělku na zaměstnanci, který škodu 
způsobil. Nejedná se rozhodně o zane-

ticky strženo roční pojistné.
Kdo nepovažuje pojištění odpověd-

nosti zaměstnance za škodu způso-
benou zaměstnavateli za zbytečnost, 
nebo kdo není přesvědčen „že jemu se 

Bohužel jsme všichni omylní, sem 
tam nepozorní a ne všechno se vždy 
povede tak, jak bychom si představo-
vali. V průběhu roku tak řešíme celou 
řadu událostí, kdy dojde k dopravním 
nehodám, neúmyslnému poškození 
svěřené techniky, škodám na železni-
ci, neobratné manipulaci při nakládce 

 Lovochemii se povedlo s Generali 
Českou pojišťovnou vyjednat zajímavé 
podmínky a roční pojistné je pro nově 
zřizované smlouvy cenově nejvýhod-
nější na trhu. Navíc čerpáme i množ-
stevní slevu na počet zaměstnanců  
v pojistném programu (v tuto chví-
li -15  % ze smluvní ceny a blížíme se 
k hranici, kdy budeme mít nárok na 
slevu -20 %). Tuto slevu samozřejmě 
poskytujeme zaměstnancům a o to 
menší je finální roční pojistné. 

Zřízení pojištění prostřednictvím Lo-
vochemie zabere nanejvýše 10 minut. 
Zaměstnanec se o nic dalšího nestará, 
zaměstnavatel uzavírá s pojišťovnou 
smlouvu, platí pojistné a zaměstnanci 
je 1 x ročně po úhradě pojistného Lo-
vochemií pojišťovně z výplaty automa-

FINANČNÍ ÚSEK   Miloš Jírů 

„Blbostky“ – pojištění odpovědnosti  
zaměstnance za škodu způsobenou  
zaměstnavateli. Zajímavý benefit  
nebo zbytečnost? 
Již více než 2 roky nabízí Lovochemie zajímavý benefit pro své zaměstnance  
v podobě zvýhodněného pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 
zaměstnavateli – lidově zvaného „blbostka“. Benefit v současnosti využívá téměř 
100 zaměstnanců Lovochemie a mnohým z nich platba pojistného v řádu cca 100 Kč 
měsíčně ušetřila spoustu peněz, které by bez uzavřené pojistky platili ze své kapsy.

Roční pojistné a rozsah pojištění – příklad nejčastěji využívaných limitů  
pojistného plnění

lodí na plný ponor, při plnosplavnos-
ti Labe objemem 1 900 tun hnojiva 
je právě v této krizové době vítáno. 
Ušetříme cca 76 nákladních aut, kte-
rá nemusíme nakládat a odbavovat  
v našem podniku.

Prodej hnojiv do Německa s využi-
tím vodní dopravy je pro vysoký počet 
cílových destinací a skladů bez  vy-
budované železniční infrastruktury  
nenahraditelný.

S ohledem na dlouhodobou nesplav-

nost Labe jsme v uplynulých letech 
koncepčně pracovali na posílení ka-
pacity železničních vagonů tak, aby-
chom mohli kontinuálně hnojiva do 
Německa našim zákazníkům dodávat.

V roce 2019, kdy Labe bylo 210 dní ne-
splavné, jsme díky kombinované do-
pravě – to je s přepravou  hnojiv  vlaky  
k překládce do plavidel v německém 
přístavu Buelstringen, přepravili vod-
ní dopravou 78,5  tis. tun hnojiv, z to-
hoto objemu bylo naloženo přímo v na-
šem přístavu pouze 44 tis. tun hnojiv.

Výhled na letošní rok z pohledu vod-
ních stavů si nedovolujeme odhad-
nout. Jsme realisté. Věříme, že se nám  
podaří do Německa, i přes zpřísněnou 
evropskou legislativu v používání 
minerálních hnojiv, vodní dopravou 
přepravit stejný objem i v letošním 
roce. Od počátku letošního roku jsme 
do plavidel v podniku naložili celkem 
18 tis. tun, v kombinované dopravě 
s překládkou v Německu 7 tis. tun.  
V lednu 2019 se nám podařilo do pla-
videl naložit  9 tis. tun. Vodní dopravu 
jsme současně také využili pro dovoz  
technického SA z Belgie, kdy od počát-
ku roku bylo pro výrobu hnojiva LOVO-
DASA 26+13S dovezeno plavidly 8 tis. 
tun této suroviny.

Současná pandemická krize spoje-
ná s výraznými omezeními ve všech 
oblastech našeho života klade ne-
bývalou zátěž na zvládnutí logistiky  
v jarní sezoně.

Po více jak 250 dnech jsme v dů-
sledku zlepšení vodních stavů na 
Labi měli možnost opět nakládat pla-
vidla společnosti Evropská vodní do-
prava našimi hnojivy pro zákazníky 
v  Německu.

Možnost naložit jedno plavidlo, sou-

OBCHODNÍ ÚSEK   Petr Šuler   

Přepravy hnojiv po Labi  

V roce 2019 jsme přepravili vodní dopravou 78,5 tis. tun hnojiv 

limit 
pojistného 

plnění

Roční pojistné

základ  
(operátoři,  

údržba,  
administrativa)

základ  
+ motorové 

vozidlo  
(řidiči vozidel s re-
gistrační značkou 

+ železnice)

základ  
+ motorové 

vozidlo + pracovní 
stroje (řidiči 

vozidel s registrační 
značkou i bez ní  
- vysokozdvihy)

základ  
+ pracovní stroje 
(řidiči vozidel bez 
registrační značky 

- vysokozdvihy)

100 000 Kč 514 Kč 1 683 Kč 2 013 Kč 898 Kč

150 000 Kč 589 Kč 1 856 Kč 2 273 Kč 1 112 Kč

událost škoda

možný nárok 
zaměstnavatele  

(max 4,5 x 
mzda)

kolik zaplatím

roční 
pojistné 

kolik jsem  
vydělal/prodělal 

s uzavřenou 
pojistkou

mám pojistku  
(10 % spoluúčast, 

min 1 000,- Kč)
nemám  

pojistku 

Poškození vysokozdvihu 40 000 Kč 40 000 Kč 4 000 Kč 40 000 Kč 1 112 Kč 34 888 Kč
Škoda na železnici při posunu 500 000 Kč 126 000 Kč 12 600 Kč 126 000 Kč 1 856 Kč 111 544 Kč
Poškození svěřené techniky 35 000 Kč 35 000 Kč 3 500 Kč 35 000 Kč 589 Kč 30 911 Kč
Nehoda se služebním autem 100 000 Kč 100 000 Kč 10 000 Kč 100 000 Kč 1 856 Kč 88 144 Kč
Způsobení požáru 400 000 Kč 126 000 Kč 12 600 Kč 126 000 Kč 589 Kč 112 811 Kč

Příklad: Hypotetický plat 28 000 Kč/ měsíčně; 4,5 násobek = 126 000 Kč
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OBCHODNÍ ÚSEK   Marek Kocánek  

Víte, jaké jsou hlavní  
benefity nitrátových hnojiv  
v zemědělské praxi? 
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odprášení provozů, snížení rizik spo-
jených se skladováním a manipulací  
s chemickými látkami. Samozřejmos-
tí jsou i opatření na zvýšení provozní 
bezpečnosti, snížení hluku a vybave-
ní pracovníků ochrannými pomůc-
kami. Náklady na ochranu životního 
prostředí, bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci dosáhly v roce 2019 částky 
89 miliónů Kč, z toho 15 % částky byly 
investice do nových zařízení. 

Společnost trvale snižuje negativní 
dopady své činnosti na životní pro-
středí, zvyšuje bezpečnost a ochranu 
zdraví svých pracovníků.

EMISE

V r. 2019 byly vyprodukovány histo-
ricky nejvyšší objemy hnojiv v množ-

ství více než 800 kt. Tato skutečnost 
však nebyla doprovázena růstem 
emisí do ovzduší. Produkce emisí do 
ovzduší byla tradičně nejvíce ovliv-
něna provozem energetiky. Množství 
produkovaných emisí SO2 má klesa-
jící tendenci a je ovlivněno provozem 
nového cirkofluidního kotle, který je 
vybaven suchým odsířením spalin. 
Produkce dalších emisí – oxidů dusí-
ku a tuhých znečišťujících látek – má 
rovněž klesající trend vlivem vysoké 
účinnosti selektivní redukce na vý-
robně kyseliny dusičné KD6 a provo-
zem mokrého elektrostatického odlu-
čovače na nové výrobně hnojiv UGL. 

Hodnotíme-li r. 2019, můžeme kon-
statovat, že emise ze zdrojů znečiš-
ťování ovzduší, jsou hluboko pod 
zákonnými limity. Zdroje emisí skle-
níkových plynů zařazené v systému 

EU-ETS (Emissions Trading System) 
jsou sledovány a hodnoceny podle 
schválených monitorovacích plánů.  
V r. 2019 byl zaznamenán 10% mezi-
roční pokles produkce skleníkových 
plynů, na kterém se nejvíc podílela 
výrobna kyseliny dusičné KD6 vlivem 
úspěšného provozování sekundární-
ho katalyzátoru a účinný proces spa-
lování uhlí na energetice.

ODPADNÍ VODY

Odpadní vody jsou čištěny na vlast-
ní čistírně odpadních vod. ČOV za-
jišťuje čištění vod i pro externí spo-
lečnosti sídlící v areálu. V oblasti 
ochrany vod je pozornost zaměřena 
především na anorganický dusík  
z vý roby minerálních hnojiv. Lo-
vochemie na těchto výrobnách dů-
sledně provozuje systém separace  
a recyklace oplachových vod. Téměř 
u všech sledovaných parametrů došlo 
přes meziroční zvýšení produkované-
ho množství hnojiv k poklesu emisí. 
To souvisí zejména se stabilizací cho-
du nových výroben hnojiv a snížením 
organického znečištění v odpadních 
vodách z produkce externích firem. 
Množství vypouštěného fosforu je na 
minimální hodnotě vlivem omezení 
výroby fosforečných hnojiv. Již dru-
hým rokem jsou veškeré splaškové 
vody po vyčištění na nové MBČ znovu 
využívány ve výrobě technologických 
vod a pokračují i další úkoly v oblasti 
snížení spotřeby vody.

KVALITA PODZEMNÍCH VOD  
A ODPADY

Další sledovanou oblastí vlivu spo-
lečnosti na ŽP je kvalita podzemních 
vod, která je pravidelně monitorová-
na na vybraných kontrolních vrtech  
v areálu Lovochemie. Většina kontrol-
ních vzorků vykazuje klesající tenden-
ci a prokazuje nejen stálost dosažení 
cílových parametrů na lokalitách sa-
novaných v minulých letech, ale i sní-
žení dotací do půdy vlivem současné 

činnosti podniku.
Společnost nakládá s produkovaný-

mi odpady v souladu s legislativou. 
Recyklaci odpadů z obalů má zajištěnu 
prostřednictvím členství ve společ-
nosti EKO-KOM. V r. 2019 bylo celkem 
vyprodukováno 16 677 t odpadů a došlo 
tak k dalšímu snížení celkové produk-
ce odpadů, zejména u množství nebez-
pečných odpadů. Nové výrobny jsou již 
ve standardním chodu a produkované 
množství odpadů je stabilní. 

Snižováním množství vyprodukova-
ných odpadů, a to zejména N-odpadů, 
kde byl zaznamenán meziroční pokles 
o 65 %, se daří eliminovat stoupající 
náklady na jejich likvidaci a pokra-
čující nezájem o druhotné suroviny. 
Popeloviny z uhelného kotle K8 jsou 
od r. 2016 v „režimu odpadů“ a tvoří 83% 
podíl na celkovém množství odpadů. 
Jsou z 80 % využívány jako materiál na 
rekultivaci lomu a z 20 % jako surovina 
do výroby cementu.

SYSTÉM PREVENCE  
PRŮMYSLOVÝCH HAVÁRIÍ

Lovochemie má vybudován systém 
prevence průmyslových havárií. V le-
tech 2010-2013 se uskutečnila výstav-
ba protipovodňových opatření kolem 
celého areálu. Tato opatření snižují ri-
zika úniku provozních látek do povr-
chových a podzemních vod a zvyšují 
bezpečnost areálu při povodňových 
stavech. Rychlost instalace mobil-
ních zábran je prověřována v rámci 
pravidelných námětových cvičení. 
Každoročně je prováděna kontrola 
podle zákona o prevenci závažných 
havárií. Pro případ okamžitého zása-
hu je připravena podniková jednotka 
hasičského záchranného sboru, která 
je součástí integrovaného záchranné-
ho systému a je vybavena nejmoder-
nější dostupnou technikou. 

Od r. 2018 má Lovochemie zaregist-
rovány všechny vyráběné látky podle 
Nařízení REACH u ECHA, průběžně 
probíhá aktualizace bezpečnostních 
listů na základě nových poznatků  
v této oblasti.

V roce 2019 proběhl úspěšně kont-
rolní audit tohoto systému, který pro-
vedla firma BUREAU VERITAS. Další 
významnou iniciativou je program 
”Péče o výrobek – Product Steward-
ship”, který společnost zavedla podle 
pravidel evropského sdružení výrob-
ců hnojiv Fertilizers Europe. Společ-
nost též pravidelně obhajuje opráv-
nění užívat logo Responsible Care 
– odpovědné podnikání v chemii  
a titul Bezpečný podnik. 

Hlavními aktivitami s pozitivním 
vlivem na životní prostředí v r. 2019 
byly dílčí projekty zaměřené na sníže-
ní emisí z výroben hnojiv, intenzifika-
ce katalytického systému na snížení 
emisí skleníkových plynů z výrobny 
kyseliny dusičné, osazení plynových 
kotlů nízkoemisními hořáky, optima-
lizace provozu nového fluidního kotle, 
který zajišťuje vysoce účinnou výrobu 
tepla pro všechny průmyslové společ-
nosti v areálu i pro obyvatele města 
Lovosice. Výsledkem bylo významné 
snížení emisí do ovzduší.

Společnost vnímá potřebu imple-
mentace zlepšujících opatření i v dal-
ších segmentech svého podnikání. 
Na úseku ochrany vod došlo nejen  
k významnému poklesu vypouštěné-
ho znečištění, nýbrž i k úsporám ve 
spotřebě vody. Nová mechanicko-bio-
logická čistírna odpadních vod vedle 
zvýšení účinnosti procesu čištění  
a čištění splaškových vod pro areál 
a další zájemce z regionu, umožňuje 
využívat vyčištěné vody zpět v proce-
su výroby technologických vod. Dále 
jsme realizovali další opatření na 

VÝROBNÍ ÚSEK   Stanislava Kadavá    

Zelená zpráva za rok 2019 je na světě!  
Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. 
Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných 
pracovních podmínek pro zaměstnance a prevence znečišťování patří k základním 
cílům společnosti. Dokladem toho je úspěšně zavedený a od r. 2004 certifikovaný 
systém řízení EMS podle normy ČSN EN ISO 14001. 

a dalšími partnery připraveny pouze 
2 podzimní polní dny, a to v Příkazech 
(okr. Olomouc) a v Senomatech (okr. 
Rakovník). 

Účast se pohybovala na každém 
polním dnu do 50 návštěvníků. Zájem 
o komentované prohlídky demonst-
račních pokusů byl velký. Přítomní 
agronomové se tak mohli na vlastní 
oči přesvědčit o stavu konkrétních 
odrůd a zároveň dostali odborné rady, 
co se týče výživy i ochrany porostů. 
Postrachem letošního roku nebylo 
pro zemědělce sucho, ale hraboš pol-
ní, který decimoval úrodu ve velkém.

Doba covidová přináší nové přístu-
py. Tradiční hromadné akce jsou na-
hrazeny menšími, komornějšími. Ne-
jinak tomu je i v případě polních dnů 
pro zemědělce. Doba, kdy byly polní 
dny svátkem nejen pro zemědělce, 
ale i široké okolí je zřejmě definitiv-
ně pryč. Na polní dny jsou tak cíleně 
zváni pouze zástupci zemědělské 
veřejnosti, k další propagaci pozvá-
nek na polní dny nedochází. Lidí na 
akcích výrazně ubylo, dezinfekčních 
prostředků však přibylo. Polní dny 
se tak dostávají na úroveň odborných 
seminářů, kde jsou přítomni pouze 
zemědělci. V letošním roce byly ve 
spolupráci se společností OSEVA, a.s. 

Pokud netušíte nebo lehce tápete, 
tak právě pro Vás připravila Lovoche-
mie ve spolupráci se sesterskou spo-
lečností DUSLO krátké video, kde jsou 
shrnuty hlavní výhody hnojiv s ob-
sahem nitrátového dusíku. Hlavními 
aktéry jsou ti nejpovolanější, to zna-
mená agronom, jakožto koncový uži-
vatel a vědci z předních zemědělských 
univerzit v Čechách a na Slovensku. 
Video je možné si prohlédnout na 

YouTube kanálu či na internetových 
stránkách Lovochemie, a.s.

OBCHODNÍ ÚSEK   Marek Kocánek  

Kukuřičné polní dny v komorní atmosféře  

Komentovaná prohlídka v Senomatech 

První klapka se záběrem na českou krajinu  
– tematicky v Českém středohoří

Prezentace pokusů zemědělcům v Příkazech sCANUJ  
A slEDUJ
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další vývoj, nicméně jako laik alespoň 
věřím a jsem optimista. Věřím, že žád-
ná epidemie netrvá věčně. Taky dou-
fám, že vývoj účinné vakcíny nebude 
trvat dlouho. A do určité míry na mě 
působí uklidňujícím dojmem i fakt, že 
virus slábne, jak tvrdí někteří odborní-
ci. Většina pozitivně otestovaných lidí 
nemá žádné, nebo jen minimální pří-
znaky onemocnění. A také doufám, že 
se ekonomika brzy ze současné krize 
vzpamatuje.     

Rád bych trochu svého optimismu 
dodal i Vám. Pojďme se na koronavirus 
podívat nikoli globálně, ale lokálně,  
z pohledu AGROFERTu. I my jsme sa-
mozřejmě byli koronakrizí zasaženi. 

dezinfekci také vyráběly a zdarma 
dodávaly do nemocnic, policistům  
a hasičům. Poskytli jsme třeba i maso 
na vaření obědů pro zdravotníky. Vý-
čet naší pomoci na lokální úrovni  
v jednotlivých regionech, kde působí 
naše dceřiné společnosti, by byl samo-
zřejmě mnohem rozsáhlejší.    

Přál bych si, aby koronavirus brzy 
odezněl. Letošní rok se pomalu ale jis-
tě chýlí ke konci. Přál bych si, aby ten 
příští už byl bez něj. Úsměvně řečeno 
s doktorem Grünsteinem ze Švejka – 
aby se virus „leknul a vyběhnul“.  

Zbyněk Průša
předseda představenstva

Některé naše provozovny musely být 
na jaře uzavřeny a některé podniky 
musely přizpůsobit výrobu aktuální 
situaci. Také nám chyběli zahraniční 
pracovníci, kteří museli kvůli uzavře-
ným hranicím zůstat ve svých domov-
ských zemích. Přesto jsme v naprosté 
většině firem fungovali dál.  

Jsem hrdý především na jednu věc 
– že jsme v AGROFERTu v přímé sou-
vislosti s koronavirem nemuseli pro-
pustit jediného člověka. A věřím, že to 
tak i zůstane. Jsem také rád, že jsme  
v nejtěžších dobách dokázali pomáhat 
ostatním. Naše firmy Ethanol Energy  
a PREOL darovaly státu suroviny  
k vel kovýrobě dezinfekce a samy pak 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
asi se shodneme na tom, že letošní 
rok je jiný. Od předchozích se liší tím, 
že celý svět zasáhla koronavirová 
pandemie, kterou mnozí srovnávají 
se španělskou chřipkou z období po 
první světové válce. Svět je tak trochu 
nezvykle vzhůru nohama. Na jedné 
straně evidujeme tisíce pozitivních 
či skutečně nemocných lidí, druhou 
stranou mince je pak citelně zasažená 
světová ekonomika, zejména pak obo-
ry v oblasti cestovního ruchu. Nejedna 
letecká společnost oznámila, že je bo-
hužel na pokraji krachu. 

Nejsem lékař, epidemiolog nebo 
prognostik a netroufám si odhadovat 

Snad už je blízko doba bez koronaviru

„Proč na českých polích  
nejsou brambory“? 
A tak jsme se vydali za výkonným ředitelem Výzkumného 
ústavu bramborářského Ing. Jaroslavem Čeplem, CSc. 

Hrdinové boje s koronavirem
CZECH TOP 100 ocenila v rámci žebříčku „Obdivovaných firem“  
společnosti, které se zapojily do boje s koronavirem a udělila jim 
titul Hrdina boje s koronavirem. Těmito hrdiny se staly i Ethanol 

Energy, PREOL a Kostelecké uzeniny.

V kauze manipulací poštovních 
zakázek soud podruhé osvobodil 

AGROTEC
V kauze manipulování tendrů České pošty potrestal bývalého zá-
stupce generálního ředitele České pošty Richarda Soldána praž-
ský městský soud dvouletým podmíněným trestem. O rok mírněj-
ší podmínku soud uložil jednateli společnosti Radekov Antonínu 
Hadačovi, jehož společnost podle obžaloby zakázky vyhrála. Soud 
naopak zprostil viny společnost AGROTEC, která je součástí kon-
cernu AGROFERT. Rozsudek není pravomocný.  „Rozhodnutí sou-
du vítáme. Soud již podruhé potvrdil náš názor, který dlouhodobě 
zastáváme, že k žádnému porušení zákona nedošlo ani ze strany 
právnické osoby, ani ze strany našich zaměstnanců,“ uvedl za  

AGROTEC mluvčí koncernu AGROFERT Karel Hanzelka.

Bezoplachový čisticí  
přípravek s 75 % obsahem  

ethanolu,
vyrobený dle receptury doporučené WHO, který je vhodný  
na dezinfekce rukou i povrchů. Účinný proti širokému spektru 

virů. 1000 l balení IBC kontejner. www.ethanolenergy.cz 

Nejnovější „FÁMY/FAKTA“ jsou ve znamení  
potravinové soběstačnosti
Potravinová soběstačnost. Slovní spojení, které poslední dobou budí ve veřejném prostoru  
všemožné emoce. Měla by být Česká republika potravinově soběstačná? A co to vlastně znamená? 
Celé téma jsme otevřeli otázkou

„Jaký je rozdíl mezi českými  
a zahraničními potravinami“ 
Na tento dotaz jsme nechali odpovědět předsedkyni České 
potravinářské společnosti prof. Ing. Janu Dostálovou CSc. 

SCANUJ A SLEDUJ SCANUJ A SLEDUJ

Celé téma jsme uzavřeli  
„Jakou roli hraje AGROFERT  
v potravinové soběstačnosti 
České republiky“?
 
Oslovili jsme významného člena Agrární komory České 
republiky a zároveň také předsedu ZD Krásná Hora nad 
Vltavou pana Ing. Jiřího Zelenku. 

Závěrem je třeba zmínit, že společnost AGROFERT k potravinové 
soběstačnosti České republiky dlouhodobě přispívá. Na celkové 
české produkci vepřového masa se podílí 16,7 %, na produkci hově-
zího 3 %, u kuřecího masa je to 32 %, u vajec 10,6 % a u másla 14,4 %. 

SCANUJ A SLEDUJ

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100O
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Ethanol Energy a.s.
získala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ 

v rámci projektu
Obdivované firmy ČR roku 2020

Společnost

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100O
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PREOL, a.s.
získala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ 

v rámci projektu
Obdivované firmy ČR roku 2020

Společnost

Ing. Jan Struž
předseda
CZECH TOP 100O
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Kostelecké uzeniny a.s.
získala ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ 

v rámci projektu
Obdivované firmy ČR roku 2020

Společnost


