
LOVOCHEMIK
strana 4

AK TUAL IT Y

OPRAVA STAVEBNÍHO 
DÍLA ESTAKÁDY            

Proběhla rekonstrukce mostní stavby, 
po které je dopravováno uhlí 
pro podnikovou energetiku.

OD NIČIVÉ POVODNĚ 
UPLYNULO 10 LET        

Katastrofální povodeň, 
která zasáhla celý areál podniku, 
kulminovala 16. srpna 2002.

8. SPORTOVNÍ HRY 
OS ECHO           

Sportovních her se zúčastnili 
také naši odboráři, hry se tentokrát 
konaly v Náchodě a okolí. strana strana5 8

Detaily samotného dne si už pocho-
pitelně nepamatuji, ale mám stále doma 
hezkou fotografi i. Zřejmě to pro mě ale 
asi nebyl veselý den, vzhledem k tomu 
jak jsem se těšil každý den domů, což si 
do dneška vybavuji.

Martin 
HŘEBÍK
PREOL

ANKETA

Jaký byl Váš první 
školní den?

Věra 
EKRTOVÁ
PREOL

To si opravdu nepamatuji. Podle 
fotky z toho dne vím, co jsem měla 
na sobě a že jsem nesla kytici aster. 
Tento týden však sleduji, jak to prožívá 
můj synovec, který letos do první tří-
dy nastoupil. Již od druhého dne vždy 
ráno brečí, že nikam nejde, že už tam 
byl v pondělí .

N O V I N Y  Z A M Ě S T N A N C Ů  S P O L E Č N O S T Í                        A                 ,  Č L E N Ů  S K U P I N Y                          Č Í S L O  V I I  /  Z Á Ř Í  2 0 1 2

Zuzana 
BERKOVÁ
OPM

Přiznám se, že jsem musela trošku 
zahloubat v paměti . Můj první den 
ve škole byl hlavně slavnostní, šlo 
přece o nesmírně důležitou událost… 
pěkné šaty, sandálky, culíčky, na zá-
dech aktovka, v jedné ruce maminčina 
ruka, ve druhé kytička pro paní učitelku 
a v očích zvědavost… je to hezká vzpo-
mínka… děkuji za připomenutí. 

Ing. Iva 
MARTINŮ
AGROFERT 
HOLDING

Vybavuji si moji červenou aktov-
ku a dva culíky s beruškami. Tak jako 
u většiny dětí z německého příhraničí 
nechyběl ani velký kornout plný slad-
kostí.  Tento kornout byl však pro mě je-
diným pozitivem prvního školního dne, 
protože jinak jsem se do školy vůbec 
netěšila. Jako kdybych už tenkrát mohla 
tušit, že slavnostní atmosféru vystřídá 
rutina pro příštích osmnáct let. 

SEZÓNA 2012/2013 

Pokračování na straně 2

Ve  sdělovacích prostředcích jsme denně konfrontování 

s mnoha negativními zprávami o vývoji hospodářství, krizi 

eurozóny, nedobré vnitropolitické situaci, růstech život-

ních nákladů. Tyto zprávy jistě nikomu na optimismu do ži-

vota v naší zemi nepřidají.

Není nic příjemnějšího než konstatování, že naše společ-

nost v  uplynulém kalendářním roce 2011 dosáhla tržeb 

4,9 mld. Kč, zisku 546 milionů korun při rekordním objemu 

výroby a prodeje výrobků 717 tisíc tun. 

HLAVN Í  TÉMA / M ILOSLAV SPĚVÁČEK ,  OPM

Rok 2011 byl nejúspěšnějším rokem 
v historii společnosti, a to i za situace, 
kdy došlo na domácím trhu a zejmé-
na na trhu SRN ke stagnaci spotřeby 
hnojiv. Sezóna 2011/2012 byla pro 
všechny účastníky trhu hnojiv v SRN 
velkým zklamáním a všechny druhy 
hnojiv dosáhly poklesu objemu spo-
třeby oproti sezóně 2010/2011. Dosa-
žená celková spotřeba 1,64 mil. t dusí-
ku všech dusíkatých hnojiv byla oproti 
1,8 mil. tun dusíku sezóny předchozí 
také velkým zklamáním. Nejdůležitěj-
ší užívané dusíkaté hnojivo LAD s ob-
jemem 681 000 tun dusíku propadlo 
o 47 000 tun dusíku, močovina pokles-
la ve spotřebě o 17 %, to je o minus 
312 000 t dusíku. Fosforečná hnojiva 
ztratila 13 %.

O to příjemnější jsou naše prodejní 
statistiky hnojiv, které dokazují, že 
v trhu, který vykázal pokles spotře-
by, se podařilo dosáhnout překročení 
všech parametrů plánu prodeje.

Jak na to v nové sezóně, když se 
očekává další ochlazení ekonomiky 
a pokles výkonnosti v celé eurozó-
ně? Vždy platilo a dnes obzvláště 
- utíká se vždy dopředu a ne obráce-
ně! Máme za sebou dva měsíce nové 
sezóny 2012/13 a můžeme si udělat 
stručnou rekapitulaci, co je za námi 
a co nás na obchodním úseku čeká.

Do sezóny jsme vstoupili s histo-
ricky minimální skladovou zásobou 
všech výrobků - prázdné sklady, vý-
roba je po CZZ stabilizovaná, suro-
viny - hlavně čpavek - jsme s velkým 
vypětím „v krizi výpadků našich do-
davatelů v červenci a srpnu s drobný-
mi šrámy ustáli“. 

Bohužel se potvrzuje trend růs-
tu cen hlavních surovin pro výrobu 
hnojiv, zejména čpavek dosahuje 
v kotacích hodnot roku 2008 a nega-
tivně ovlivňuje naše výrobní náklady. 
Navíc jeho bilanční nedostatek v ev-
ropském prostoru nedává předpoklad, 
že v dohledné době dojde k jeho ce-
novému poklesu. Ceny agrárních ko-
modit na mezinárodních trzích při-
pomínají rallye a současná prognóza 
stavu a vývoje českého a německého 
zemědělství na rok 2013 nedává pocit 
klidu. Proto platí, že tato sezóna bude 
jistě jiná, než ty uplynulé.

Máme v prodejích slušně „našláp-

nuto“, a již teď v předstihu přeji ko-
legům na výrobním úseku, aby byli 
stejně tak úspěšní jako v uplynulém 
období - držím palce, ať Vám to 
jede!! 

V České republice zemědělci z tu-
zemských polí sklidili takřka veške-
rou úrodu obilí a sklidit jim zbývá už 
jen poslední tisíce ha z celkem 1,323 
milionu hektarů polí s obilím. Výno-
sy jsou kvůli suchu o zhruba pětinu 
nižší než loni, kdy sklizeň byla nad-
průměrná. 

V České republice je sklizeno cca 
1,319 milionu hektarů polí s obilovi-
nami, což představuje 99,69 % jejich 
celkové výměry. 

Průměrný hektarový výnos u obi-
lovin dosahuje 4,45 tuny a zaostá-
vá za výnosy z předchozích dvou 
let. Loni obnášel 5,52 tuny a v roce 
2010 to bylo 4,9 tuny. U řepky činí 
průměrný hektarový výnos 2,8 tuny, 
ke srovnatelnému datu roku 2011 to 
bylo 3,01 tuny. Loňský rok byl ale 
z hlediska úrody obilí čtvrtým nej-
úspěšnějším rokem za posledních 20 
let. Produkce řepky byla třetí nejvyšší 
v historii. 

Rok bude tedy podprůměrný 
a v rámci republiky se sklidí asi o 20 %
méně obilí. Dál rostou a porostou 

ceny, protože ve světě jsou velké 
problémy a sucho zasáhlo Spojené 
státy, Indii, jižní Evropu i Ukrajinu. 
Tlak na zdražení potravin bude velký. 
Podle červencového odhadu České-
ho statistického úřadu má produkce 
obilí proti loňsku klesnout o 20,7 % 
na 5,716 milionu tun. Jednalo by se 
tak o nejnižší sklizeň od roku 2007. 
Úroda řepky by se měla naopak zvý-
šit o 2,5 %  na 1,073 milionu tun. 

Naše cíle v prodeji hnojiv jsou 
postaveny vysoko a měli bychom 
dosáhnout zhruba stejné úrovně, 
tj. 750 tis. tun. Více jak 85 % z plá-
novaného prodeje hnojiv v sezóně 
2012/13 tvoří hnojiva LOVOFERT 
LAD/LAV/LAS a LOVODAM 30. 

Zatímco u ledkových hnojiv LAV/
LAD/LAS je prodej limitován ze-
jména kapacitou výroby (při nízkém 
počátečním stavu zásob), úspěšnost 
prodeje DAM závisí nejen na nasklad-
nění do skladů distributorů na podzim 
roku 2012, ale zejména na průběhu 
jara 2013, tj. v době aplikace kapal-
ného hnojiva. Zatímco počasí člověk 
stále naplánovat a ovlivnit neumí, lze 
ovlivnit výši naskladnění tím, že bu-
deme jako v minulosti využívat skla-
dy ve skupině AGROFERT.

U výrobků z UVH jdeme společ-
ně s výrobou do změny ve struktu-
ře výroby jednotlivých typů hno-
jiv. V nadcházející sezóně bude 
hlavním výrobkem LOVODASA 
25+12S a 26+13S. Ta hlavní změ-
na oproti minulé sezoně je v tom, 
že jsme smluvně zajištěni ve zdro-
jích surovin pro výrobu těchto 
hnojiv. Zvyšují se osevní plochy 
řepky a potřeba obou našich výrobků 
již dnes dává předpoklad, že může-
me být krátcí. Zkoušku výroby NPK 
15-15-15 jsme po dohodě s výrobou 
odsunuli na konec jarní sezóny 2013.

Nákup močoviny
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Graf porovnání skutečnosti 2011/12  a plánu 2012/13
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2002 41 285 10 899

2003 39 885 11 252

2004 53 365 8 046

2005 53 679 0

2006 59 407 997

2007 52 571 12 010

2008 49 419 13 233

2009 44 214 9 720

2010 51 249 2 605

2011 59 046 7 103

 V  červnu a  červenci proběhla celozávodní 

zarážka, na  NPK a  LV se protáhla až do  srpna. 

Z  největších akcí byly realizovány rekonstrukce 

velínu LAV3, oprava výměníku E3310 na  KD6, 

oprava chladicího bubnu na LV a chladicího bub-

nu na  GSH v  Městci Králové, opravy pasových 

dopravníků na NPK a obnovy operátorských pra-

covišť a řídicích systémů na dalších výrobnách.

 Počátkem srpna proběhlo námětové cvičení 

HZSP Lovochemie se zaměřením na únik H2SO4 

ze zásobníků na čističce odpadních vod. Do cvi-

čení byla zapojena i poplachová siréna.

 Při celozávodní zarážce provedl PREOL 

úpravy technologií s cílem navýšení výrobních 

kapacit zpracování řepkového semene o 12 % a 

produkce MEŘO o 20 %.

 Počátkem srpna byla schválena žádost 

o dotaci na projekt „Komplexní projekt inovace 

výrobních postupů“, který je zaměřen na  mo-

dernizaci a intenzifi kaci výrobny LV. 

 V průběhu léta byla rekonstruována plocha 

u  budovy PREOL, vzniklo zde parkoviště pro 

zaměstnance výrobny NPK, LV a  společnosti 

PREOL.

 V  pátek 31. srpna byla vyhlášena veřejná 

zakázka na dodávku turbíny a nového fl uidního 

kotle pro podnikovou energetiku.

 Koncem měsíce srpna proběhlo zasedání 

ústřední inventarizační komise, kde byl odsou-

hlasen harmonogram inventarizací na rok 2012 

a  byly podrobně probrány termíny inventur 

do konce roku. V měsíci září byl tento inventa-

rizační proces dle harmonogramu inventarizací 

na rok 2012 zahájen.

 Začíná druhý rok provozu třídy fi remní ma-

teřské školky, do  třídy nastoupily či nastoupí 

4 nové děti.

2012/13
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Export výrobků dle druhu 

dopravních cest
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Dovoz ledků

Za  první pololetí roku 2012 bylo do  ČR 
dovezeno 133 tis. t ledků, veškeré importy 
pocházely ze sousedních zemí, nejčastěji ze 
sesterské společnosti Duslo (55,7 tis. t) a Ně-
mecka (38,8 tis. t).

Export výrobků typu LAV/LAD/LAS  z  Lo-
vochemie za  1. pololetí 2012 na  zahraniční 
trhy meziročně vzrostl téměř o  jednu pěti-
nu, ze 114 tis. t v 1. pololetí 2011 na 136 tis. 
tun v  1. pololetí 2012. Pokud se podíváme 
na  export z  hlediska dopravních oborů, tak 
konstatujeme, že největší nárůst objemů pro-
běhl na vodní cestě, kde za první pololetí roku 
2012 bylo přepraveno o více než 45 % hnojiv, 
než za  stejné období roku předcházejícího. 
Objem silničních přeprav za sledované období 
vzrostl zhruba o  čtvrtinu, naopak objem ex-
portů na železnici klesl o více jak 30 %.

Ještě rychleji jak vývoz LAV/LAD/LAS  
vzrostl vývoz  DASA, za 1. pololetí 2012 bylo 
vyvezeno cca 8 400 tun, což představuje více 
jak 40% meziroční nárůst. Struktura využití 
dopravních oborů se u vývozu  DASA oproti 
loňskému 1. pololetí významně změnila. 
Za  prvních 6 měsíců letošního roku nebyla 
realizována žádná expedice na  zahraniční 
trhy po  železnici, naopak meziročně došlo 
k více jak dvojnásobnému nárůstu silničních 
přeprav.

Objem vývozů granulovaného síranu 
z  Městce Králové byl za  letošních 6 měsíců 
prakticky totožný ve  srovnání s  objemy re-
alizovanými za  leden až červen roku 2011, 
došlo zde pouze k necelému 3% nárůstu.

Téměř čtvrtinový nárůst objemů byl 
i  u  vícesložkových hnojiv typu NPK, přesto-
že oproti 1. pololetí 2011 nebyla za prvních 
6 měsíců letošního roku realizována žádná 
přeprava NPK po vodní cestě.

Lovochemie vyráběla do 08/12 dva 
typy LV:
•  LV Agri Grade (AG) - obsah neroz-

pustného zbytku < 5,6 %
•  LV Ferti Grade (FG) - obsah neroz-

pustného zbytku < 0,3 %
V současné době intenzivně připra-
vujeme projekt inovace výroby LV 
GG, který přinese:
 •  LV Greenhouse Grade (GG) výroba 

od 2015 - obsah nerozpustného zbyt-
ku < 0,075 %

•  LV Field grade obsah nerozpustného 
zbytku nad 1 %

V blízké budoucnosti tak dojde 
k nárůstu nominální výrobní ka-
pacity LV z 60 tis. t na 90 tis. tun. 
Na tento třetinový nárůst výroby 
se již v současné době připravuje-

me v obchodní oblasti, posílením 
stávajících distribučních kanálů 
s orientací na nové trhy. Vzhledem 
ke specifickému využití výrobku pro 
efektivní výživu ovoce a zeleniny, 

obzvláště pak v tropických a sub-
tropických oblastech, bude naše in-
tenzivnější orientace na tradiční trhy 
v jižní Evropě, Africe a Latinské 
Americe pokračovat.

Výrobek Jednotka 

Výroba Prodej

Destinace2012 2016 Δ 2016 - 2012 ČR Zahraničí

t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

LV AG/FG/GG  LV 60 000 90 000 30 000 2 000 88 000 Evropa/J. Amerika/Afrika 

Prodej LV z Lovochemie v tunách dle regionů od roku 2006 do roku 2011

Lovochemie dlouhodobě realizuje 
většinu prodejů prostřednictvím 3 nad-
národních obchodních společnosti s ce-
losvětovou působností s tím, že každá 
z nich má LV z Lovochemie zařazené 
v dlouhodobém prodejním plánu jako 
součást celkového prodejního sorti-

mentu ostatních výrobků a surovin. 
Po celou dobu přechodného období 
tyto společnosti garantují prodej LV 
FG samozřejmě s tím, že tlak z jejich 
strany na urychlení přechodného obdo-
bí je silný. Po ukončení „Komplexní-
ho projektu inovace výrobních postu-

pů“ na přelomu hospodářského roku 
2014/2015 bude Lovochemie schopna 
dodávat opět LV pro polní aplikaci. 
Klíčoví distributoři, mezi které patří 
Van Iperen Int., Haifa a Ameropa, ga-
rantují prodeje v rostoucím trhu mini-
málně v objemu 100 tis. tun. 

Informace o vývoji v prodejích bu-
deme podávat průběžně. Osobně jsem 
přesvědčen, že letošní rok 2012 bude 
patřit k těm úspěšným. Do konce roku 
je ještě daleko, tak si společně přej-
me, abychom do toho 31. 12. 2012 
došli tak, jak si přejeme - úspěšně.

Lovochemie využívá díky své výhod-
né poloze všechny tři základní druhy 
dopravních cest - silniční, vodní a že-
lezniční. I přesto, že se otevřeně hlásíme 
k podpoře ekologických přeprav, zdale-
ka nejčastěji je využívána doprava sil-
niční. Za první pololetí opustilo brány 
podniku po silnici více jak 312 tisíc tun

hlavních druhů výrobků, pro lepší 
představu se jedná o množství, které 
by se naložilo na 13 000 nákladních 
vozidel. Za dopravou silniční následuje 
s velkým odstupem doprava železniční, 
která je využívána stejně jako doprava 
silniční jak na dodávky tuzemské, tak 
i zahraniční. Za prvních 6 měsíců letoš-

ního roku bylo po kolejích přepraveno 
cca 85 tis. tun hlavních druhů výrobků. 
Vodní doprava je využívána pouze pro 
exporty granulovaných hnojiv na za-
hraniční trhy, v prvním pololetí roku 
2012 bylo prostřednictvím vodní cesty 
vyvezeno více jak 45 tis. tun hlavních 
druhů výrobků.

(tis. t)

tis. (t)

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)

(tis. t)
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SPECIALITY FRČÍ
O D D Ě L E N Í  P R O D E J E  S P E C I A L I T  /  J I Ř Í  V A L E N T A

Jak již nadpis napovídá, výroba a  prodej speciálních 

hnojiv v  Lovochemii (granulovaných a  kapalných), je 

poměrně dynamicky se rozvíjející částí výrobkového 

portfolia naší společnosti. Určitě to přímo souvisí s  lid-

skou přirozeností, tj. zkoušet a  objevovat něco nového, 

netradičního, a  to platí nejen při dodávkách hnojiv do 

hobby segmentu, ale též u  speciálních profi  výrobků. 

Netradiční výrobky vyžadují i ne-
tradiční způsoby prodeje a marketin-
gové podpory. V předchozím článku 
jsem zmiňoval spolupráci s Osevou 

Bzenec, naší sesterskou společností 
ve skupině AGROFERT. V čem spo-
čívá hlavní myšlenka? Lovochemie 
se již několik let snaží více uplatnit 

na trhu listových hnojiv. V řadě uka-
zatelů naše výrobky dokázaly konku-
renci překonat, nedostatečný byl ale 
nabízený servis a doprovodné služ-
by k výrobkům. K tomu nám chyběl 
tým terénních pracovníků - odbor-
níků na problematiku výživy rostlin 
a ještě k tomu se znalostí konkrétního 
regionu a zemědělců v něm. Věděli 
jsme, že vytvořit vlastní síť pracov-
níků bude časově i fi nančně náročné. 
Naopak Oseva disponuje přesně tou 
skupinou lidí, kterou Lovochemie po-
třebuje. Vyhovovala nám i regionál-
ní struktura, díky níž je rovnoměrně 
pokryta celá ČR. Důležité bylo i to, 
že naše produkty se na trhu vzájemně 
doplňují a jsou zase natolik odlišné, 

že si nekonkurují. A jaká je realita 
roku 2012? V sezoně, která nebyla 
díky vývoji počasí zrovna optimál-
ní, prodej listových hnojiv z pro-
dukce Lovochemie opět rostl a tým 
regionálních terénních zástupců roz-
šiřujeme z 6 na 8 lidí. Také podpo-
ra produktů je netradiční, navázali 
jsme na loňskou soutěž o zahradní 
traktůrek a letos běží celoroční akce 
o automobil Škoda CITIGO, výherce 
budeme znát na začátku října. 

Netradiční přístup zaujímáme 
i ke granulovaným speciálním hnoji-
vům. Hlavní důraz klademe na indi-
viduální přístup s osobním jednáním 
s potencionálními zákazníky. O kaž-
dou tunu, kterou můžeme dodat mís-
to konkurenčního zboží, se musíme 
doslova poprat. Naše hnojiva mů-
žete vidět nově v akci v prodejnách 
Mountfi eld v celé ČR a na Slovensku. 
Pokud byste ve volném čase navštívi-
li stránky www.Mall.cz, i tam najdete 

naše hnojiva, které touto formou přes 
internet prodáváme. 

Naším cílem pro rok 2013 je udr-
žet dynamiku růstu prodeje jako v le-
tošním roce. Pro naplnění tohoto cíle 
i v následujících letech je nutná ne-
jen intenzifi kace výrobního zařízení, 
kterou jsme zvládli na přelomu roku 
2011/2012, ale i vybudování skla-
dového zázemí. Tuto potřebu jsme 
po domluvě s našimi obchodními 
partnery připraveni částečně přenést 
na regionální sklady u odběratelů, 
přesto bude rozšíření skladovacích 
a manipulačních ploch přímo v Lo-
vochemii nezbytné. Co se týká změn 
výrobkového portfolia, důležitým 
krokem vedoucím k nárůstu prode-
jů je rozšiřování sortimentu, proto 
i pro příští rok připravujeme novin-
ku v péči o trávník, pozadu nezůsta-
nou ani listová hnojiva. O tom ale až 
v příštím vydání Lovochemiku, zatím 
je to tajné . 

LOVOGREEN
O D D Ě L E N Í  P R O D E J E  S P E C I A L I T  /  J A N  B R A D Á Č

V roce 2012 se oddělení specialit za-
čalo intenzivně, kromě listových hno-
jiv, věnovat také trávníkovému hno-
jivu Lovogreen, který začal být jako 
prémiová řada Lovochemie intenzivně 
propagován. Hlavní cílovou skupinou 
je odborná veřejnost z řad správců gol-
fových a fotbalových hřišť, realizátorů 
atd. Propagace byla rovněž zahájena 
prostřednictvím cílené reklamní kam-
paně určené nejen profesionálům, ale 
rovněž i konečnému spotřebiteli.

Práce na novém obchodním modelu 
začala již loni na podzim novým gra-
fi ckým zpracováním. Výsledkem jsou 
nové webové stránky, nové pytle a je-
jich balení do 25, 20, 10 a 5kg balení, in-
zerce a propagačními materiály. To vše 
jako celek napomáhá k budování znač-
ky a zvyšování kvality tohoto produktu 
z prodejně-marketingového hlediska.

Produkt je systematicky představo-
ván, včetně odborného poradenství, 
na různých akcích jako konference Čes-

kého svazu greenkeeperů, ale i na vý-
stavách typu For Garden na výstavišti 
v Letňanech. Nicméně hlavní náplní 
práce jsou osobní návštěvy u jednotli-
vých zákazníků, u nichž dochází k in-
dividuálním jednáním o prodeji a pora-
denství. V tomto roce se nám díky této 
práci podařilo navázat spolupráci s řa-
dou prestižních golfových a jiných sub-
jektů nebo rozšíření do největší české 
internetové nákupní galerie MALL.cz. 
U všech obchodních partnerů postupně 

rozšiřujeme sortiment z našeho portfo-
lia o novinky v této oblasti.

V budoucnu nás čeká kromě expan-
ze na další strategické partnery v ČR 
i jednání o prodejích na Slovensko 
a do Německa. Na těchto trzích je již 
naše společnost velmi úspěšná s jinými 
výrobky a z těchto destinací zaznívá 
zájem i o Lovogreen. Z hlediska bu-
doucnosti je potenciál trávníkového 
profesionálního i hobby trhu a tím také 
Lovogreenu značný, a to i přes velkou 
konkurenci v segmentu, která zde již 
delší dobu panuje. Našim neskromným 
cílem je, aby se značka Lovogreen sta-
la synonymem pro kvalitní trávníkové 
hnojivo. Tak jako se nám to již v minu-
losti podařilo s hnojivem Cererit. 

O D D Ě L E N Í  Z Á S O B O V Á N Í  /  V L A D I M Í R  H I E K E

Jediný výrobce močoviny v Česku 
a dlouhodobý dodavatel této suroviny 
do Lovochemie oznámil v červnu 2012 
trvalé odstavení jednotky výroby mo-
čoviny v Litvínově, ke kterému dojde 
k 1. lednu 2013. Důvody pro odstavení 
této jednotky byly nízká ziskovost jed-
notky a omezená platnost integrova-
ného povolení pro výrobu močoviny, 
přičemž jeho prodloužení by bylo pod-
míněno investicemi, které by ziskovost 
jednotky ještě zhoršily. V souvislosti 

s ukončením výroby močoviny bude 
v Unipetrolu RPA, podle jeho prvot-
ních tiskových prohlášení, propuštěno 
cca 50 zaměstnanců.

Lovochemie každoročně odebírala 
z Litvínova až 60 000 tun močoviny. 
Změna dodavatele této klíčové surovi-
ny pro výrobu LOVODAM 30 vyvolá 
zásadní změny v logistice a skladování 
této suroviny. Dosavadní způsob do-
dávek močoviny nákladními automo-
bily a železničními vagony bude zcela 

nahrazen dodávkami v železničních 
vozech. Náhradní zdroje močoviny 
pro výrobu 2013 a dále jsou zajištěny 
v rámci skupiny AGROFERT. Doprava 
močoviny bude realizována v ucele-
ných vlacích à 1000 tun a vyvolá po-
třebu skladování v areálu Lovochemie, 
zejména pro zajištění období sezónních 
špiček výroby DAM. Tato změna je 
řešena ve spolupráci s kolegy z úseku 
logistiky a nákupu, kde je připravována 
výstavba nového skladu močoviny.  

LOVOCHEMIE NA VÝSLUNÍ „POLNÍCH DNÍ“
O D D Ě L E N Í  P R O D E J E  S P E C I A L I T  /  R E G I N A  Č O R N E J O V Á

Jeden z polních dnů se konal v Bernarticích.            Foto: Jan Kučera

Polním dnem se rozumí neformální 
setkání zemědělských a obchodních spo-
lečností se stávajícími i potencionálními 
zákazníky z řad soukromých zemědělců 

a prvovýrobních podniků. Mají několika-
letou tradici a probíhají ve všech koutech 
naší republiky. Pořadatelem bývá dceřiná 
společnost skupiny AGROFERT, kte-

rá v dané oblasti působí. Na pokusných 
parcelkách se provádí komentovaná pro-
hlídka odrůd polních plodin a prezentují 
se různé způsoby výživy rostlin. 

Představují se zde také potravinář-
ské fi rmy skupiny AGROFERT (Kmo-
tr, Kostelecké uzeniny, Penam, Vod-
ňanské kuře a Olma).

Pravidelná účast vrcholového mana-
gementu Agrofert Holding je známkou dů-
ležitosti a potřebnosti konání těchto akcí. 

V letošním roce se oddělení prode-
je specialit fyzicky zúčastnilo čtrnácti 
polních dní v České republice a jed-
noho na Slovensku. Technické zázemí 
(stan, propagační materiály) zastřešilo 
oddělení podpory prodeje. Tým speci-
alit měl nezastupitelnou úlohu v oblasti 
poradenství ve výživě a hnojení rostlin. 

Polní dny se vydařily, účast země-
dělců byla vždy vysoká. Pokusné a de-
monstrační plochy byly v dobré kondi-
ci, a to i přes nepřízeň počasí na začátku 
vegetačního období. Zvlášť hodnotné 
je pro nás srovnání stavu porostů v růz-
ných oblastech naší republiky. Diskuze 
se zemědělci, kteří aplikují naše listová 

hnojiva, je pro nás také velmi přínosná.
Příjemným bonusem je pro naše zá-

kazníky losovací soutěž o dva vozy Ško-
da Citigo, která běží celou letošní sezónu. 
Tyto vozy a další věcné ceny včetně listo-
vých hnojiv věnovaly do soutěže společ-
nosti Lovochemie a Oseva Bzenec. 

S ohledem na prodané objemy listo-
vých hnojiv na Slovensko vidíme pozi-
tivní přínos polního dne v Diakovcích 
(SK), který byl pořádán první sezónu. 
V Diakovcích se ve stanu Lovochemie 
celé dopoledne diskutovalo o výživě 
a hnojení rostlin v souvislosti s naši-
mi listovými hnojivy (aplikační dáv-
ky, tank mixy). Zkušenosti z českých 
polí se mísily s prvními zkušenostmi 
z jižního Slovenska. Postřehy a názory 
slovenských kolegů jsou pro nás cen-
nými informacemi pro nastartování 
sezony 2013. Našim cílem je zvýšit 
export našich výrobků. V současnos-
ti vyvážíme na Slovensko především 
BOROSAN Forte a ZINKOSOL For-
te z řady listových hnojiv Lovomikro 
a FERTIGREEN Kombi z řady Ferti. 

Mezi další odběratele našich lis-

tových hnojiv se zařadilo Německo, 
Polsko a Maďarsko.

Závěr sezóny bude patřit Dnům kuku-
řice. Agrofert Holding pořádá v měsíci 
září dny kukuřice na Jindřichohradecku, 
Olomoucku a Nymbursku. Oseva Bze-
nec představí ucelený sortiment kuku-
řice OSEVA HYBRIDS. Lovochemie 
nabídne své portfolio listových hnojiv 
se zajímavými balíčky pro sezonu 2013.

V příštím roce se chystáme zinten-
zívnit prodeje v Německu, přičemž 
počítáme s užší spoluprací s AGF Deut-
schland. V rámci této spolupráce před-
stavíme naše výrobky včetně listových 
hnojiv na slavnostním otevření zrekon-
struovaného areálu AGF Deutschland 
Bischofswerda. Otevření tohoto regio-
nálního distribučního centra AGF Deut-
schland se koná dne 12. 10. 2012, s oče-
kávkou 400 potencionálních zákazníků.

POLNÍ DNY V ROCE 2012

11. 05. Nabočany Cerea, a.s., Oseva Bzenec, a.s.

18.05. Hlavnická řepka Navos, a.s., Oseva Bzenec, a.s. 

28.05. Nový Bydžov ZZN Polabí, a.s, Oseva Bzenec, a.s. 

05.06. Radovesice Agrona, a.s., Lovochemie, a.s.

06.06. Vnorovy Navos, a.s., Oseva Bzenec, a.s.

14.06. Bystřice ZZN Polabí, a.s, Oseva Bzenec, a.s.

18. 06. Diakovce SK Duslo, a.s., Prefert – Osivá, s.r.o

15.06. Bernartice ZZN Pelhřimov, a.s., Oseva, a.s.

21. - 22.06. Nabočany Proffi   Press

27.06. Kačice Agro ZZN Rakovník, a.s.

29.06. Trutnov UKZÚZ, Cerea, a.s.

22.08. Dub nad Moravou Navos, a.s., Oseva Bzenec, a.s. 

04.09. Břilice ZZN Pelhřimov, a.s. Oseva Bzenec, a.s 

06.09. Nymburk ZZN Polabí, a.s., Oseva Bzenec, a.s.

UN IPETROL RPA UKONČ Í  KE  KONC I  ROKU VÝROBU MOČOV INY

Přínos Polních dní pro Lovochemii
-  přímý kontakt s obchodním part-

nerem 
- odborné poradenství
-  snadná reklamní kampaň zaměře-

ná na cílovou skupinu zákazníků
-  otevřené diskusní fórum, které 

chápeme jako klíčové pro další 
podporu a prodej listových hnojiv
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B E Z P E Č N O S T N Í  O K É N K O  /  J A N  R U S Ó

LETOŠNÍ CELOZÁVODNÍ ZARÁŽKA 
Z POHLEDU BOZP A PO  

Tak jako každý rok i letos proběhla celozávodní zarážka za účelem údržby a opravy techno-

logického zařízení a v neposlední řadě realizace investičních záměrů.

Z  hlediska BOZP a  PO  byla zarážka specifi cká zvýšeným důrazem na  dodržování pravidel 

v této oblasti jak na vlastní zaměstnance, tak na zaměstnance externích fi rem (kontraktory) 

počínaje například důslednou kontrolou používání osobních ochranných pracovních pomů-

cek (OOPP) a dodržováním požadavků povolení k práci a jeho správného vyplnění konče.

V rámci celozávodní zarážky pro-
běhlo vstupní školení o BOZP a PO pro 
společnosti, které se zúčastnily zaráž-
ky. Školení probíhalo ve školicí míst-
nosti společnosti, ale také po dohodě 
s kontraktory v sídle jejich společnosti 
tak, abychom vyšli vstříc kontraktorům 
při organizaci školení.

Celkem bylo proškoleno 697 za-
městnanců z 39 externích firem. 

Do počtu školených jsou zahrnuti 
i kontraktoři, kteří prováděli za-
rážkové práce na PREOL a v GSH 
Městec Králové, kde zarážka také 
probíhala. 

Velký důraz byl kladen na dodržo-
vání používání předepsaných OOPP 
při provádění činností během odstáv-
ky, a to zejména používání ochran-
ných pracovních brýlí, zapnutého 

pracovního oděvu a v neposlední řadě 
také používání správného typu pra-
covní obuvi. V této oblasti je prostor 
pro zlepšení ze strany našich zaměst-
nanců a také ze strany kontraktorů, 
zejména u společností, u kterých není 
zaveden systém BOZP. 

Po celou dobu odstávky probí-
haly každodenní důsledné kontroly 
k dodržování pravidel BOZP a PO. 

Bylo celkem provedeno 96 kontrol, 
z toho 87 u externích firem a 9 v Lo-
vochemii a PREOL. Bylo zjištěno 
141 neshod v dodržování pravidel 
BOZP a PO, z toho 112 u externích 
firem a 29 v Lovochemii a PREOL. 
Dále bylo zkontrolováno 68 povole-
ní k práci u 39 externích firem - viz 
graf č. 1. V kontrolovaných povole-
ních k práci se vyskytovaly závady 

jak ze strany vystavovatele, tak i ze 
strany příjemce, tyto neshody bohu-
žel byly častější ze strany vystavo-
vatele povolení k práci. I proto je 
důležitá revize stávající směrnice 
pro povolování prací, která proběh-
ne v krátké době a zavede v tomto 
směru jasná a srozumitelná pravidla 
v systému povolování prací.

Nedílnou součástí kontrolního 
systému jsou také namátkové ori-
entační dechové zkoušky na pří-
tomnost alkoholu. V tomto případě 
s potěšením konstatuji, že všechna 
kontrolní měření byla s negativním 
výsledkem.

I přes velký důraz na dodržení 
termínů zarážkových a investičních 
prací musím s potěšením konstatovat, 
že většina zaměstnanců přistupova-
la pozitivně ke zvýšeným nárokům 
v oblasti BOZP a PO a snažila se tato 
pravidla dodržovat. Věřím, že v tom-
to duchu bude pokračovat pozitivní 
přístup nejen ze strany zaměstnanců 
našich společností, ale i ze strany 
kontraktorů v době celozávodních 
zarážek, ale i při běžných pracovních 
činnostech. 

Ú D R Ž B A  /  M I R O S L A V  K R A U T

OPRAVA STAVEBNÍHO DÍLA ESTAKÁDY

Pro ty, kteří třeba nevědí, co znamená 
slovo „estakáda“, vysvětlím, že se jedná 
o mostní stavbu o délce zhruba 60 met-
rů, na které je umístěno kolejiště. Na es-
takádu přijíždějí vlaky s uhlím zásobu-
jící energetiku Lovochemie a vyklápějí 
zde svůj náklad do prostoru pod mos-
tem, kde padá do podzemního kolektoru 
a pomocí dopravního pasu se transportu-
je ke kotlům. Stavba „Estakády“ pochá-
zí z padesátých let minulého století a její 
stav před opravou tomu odpovídal. Ně-
kdy v sedmdesátých letech se sice někdo 
snažil přidáním cementové omítkoviny 
na povrch nosné konstrukce vylepšit její 
stav, nicméně tento počin měl charakter 

spíše kosmetický a hlubší smysl tohoto 
zásahu mi dodnes uniká.

Nepříliš dobrý stav železobetonové 
nosné konstrukce stavby naznačovaly 
výsledky periodických mostních pro-
hlídek, které poukazovaly především 
na absenci krycích betonových vrstev 
nosné ocelové výztuže hlavních železo-
betonových prvků, kde došlo k jejímu 
obnažení, korozi a zeslabování profi lů. 
Problémem byl také obtížně zjistitelný 
stav nosných podpěr - pilířů, které byly 
někdy v době po dostavění estakády 
obetonovány prostým betonem a ople-
chovány jako ochrana proti nárazu bul-
dozerů.

Plánování naší opravy tedy nutně 
musel předcházet podrobný, tzv. sta-
vebnětechnický průzkum s odebráním 
jádrových vývrtů ze stávající železo-
betonové nosné konstrukce a statický 
přepočet celé konstrukce mostu s návr-
hem sanačního zásahu. Průzkum pro-
kázal avizované vady výztuže a navíc 
laboratorně doložil poměrně nízkou 
třídu pevnosti původně použitého kon-
strukčního betonu a jeho současnou 
velmi nízkou mrazuvzdornost. Statický 
přepočet konstrukce pak potvrdil ome-
zenou únosnost a nutnost sanačního zá-
sahu pro dodržení trvalého bezpečného 
provozu na konstrukci dle norem. Vý-
sledkem obou dokumentů byl rámcový 
návrh způsobu opravy, který byl nazna-
čen ve dvou variantách.

První variantou byl, zjednodušeně ře-
čeno, relativně méně náročný zásah po-
mocí použití speciálních sanačních malt, 
které by umožnily dostat opravenou oce-
lovou výztuž opět pod ochrannou vrstvu 
do požadovaného zásaditého prostředí 
a zabránit její další korozi a poškození. 
Tato varianta je časově i fi nančně méně 
náročná, nevýhodou je ovšem její krát-
kodobá životnost, kdy se oprava stej-
ným způsobem opakuje přibližně v pěti 
až desetiletých periodách dle aktuálního 
stavu degradace. Přiznám se, že mně 
tato varianta oprav obecně u konstrukcí 
s delší perspektivou příliš neuspokojuje. 

Navrhl jsem tedy zvolit variantu dru-

hou, na kterou byla následně zpracována 
realizační projektová dokumentace. Tato 
varianta opravy splňuje požadavek, aby 
její životnost korelovala s plánovanou 
životností nově připravovaného fl uidního 
kotle, což by měla být doba minimálně 
30 let. Celá konstrukce mostu byla kom-
pletně odstrojena od ocelové výstroje 
a osvětlení a z nosné železobetonové 
konstrukce byly odstraněny veškeré ne-
soudržné povrchové vrstvy betonu.  Po-
vrch byl důkladně očištěn vysokotlakým 
vodním paprskem. Kompletně odstraně-
no bylo samozřejmě také dodatečné ople-
chování a obetonování nosných pilířů, 
pod kterým bylo zjištěno poměrně závaž-

né poškození a místy i absence ocelové 
výztuže pilířů. Při těchto pracích byly ob-
naženy také všechny „poklady“ na zemní 
části stavby, které nám stálá vrstva uhlí 
za téměř nepřetržitého provozu estakády 
ukrývala. Bylo to zejména poškození že-
lezobetonových spojovacích prahů mezi 
pilíři a poškození některých částí stropu 
podzemního kolektoru. Na všech těchto 
konstrukcích byly provedeny sanační 
zásahy, některé nad rámec projektové do-
kumentace, protože před opravou nebyly 
známy. 

Na samotné horizontální nosné žele-
zobetonové mostní konstrukci byl pro-
veden zásadní sanační zásah za použití 
doplňující vyztužené betonové obálky. 
Hustá dodatečná ocelová výztuž, celko-
vý rozsah konstrukce a velmi omezený 
čas na opravu v délce necelého jednoho 
měsíce nás nakonec přiměl změnit tech-
nologii dotované betonové směsi z tech-
nologie stříkaného torkretu ve vrstvách 
na technologii SCC betonu. Jedná se 
o relativně velmi tekutou směs tzv. sa-
mozhutnitelného betonu, který vyžaduje 
dokonale těsné bednění a nesmí se hutnit 
vibrátory. Jeho velkou výhodou, kromě 
vysoké pevnosti, je právě jeho tekutost, 
která zajišťuje dokonalé prolnutí s vý-
ztuží bez vzniku nežádoucích kaveren 
nebo tzv. hnízd. U této části konstrukce 
byl SCC beton navíc vylepšen polyme-
rovými vlákny, která zvyšují jeho modul 

PŘEHLED PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZA OBDOBÍ 6 - 8/2012
SLEDOVANÉ KRITÉRIUM

POČET UDÁLOSTÍ 

ZA MĚSÍC 
Datum Stručný popis událostí

Pracovní úrazy LTI3+ 0 - -

Pracovní úrazy MTC 1 6. 8. 2012

Lovochemie OŘJ: při vyndávání nástavce promývačky 

došlo k prasknutí a řezné ráně prostředníku levé horní 

končetiny

Pracovní úrazy OST 
3

(1 Lovo + 2 PREOL)

12. 7. 2012

27. 6. 2012

23. 8. 2012

Lovochemie: Pád na schodišti kompresorovny KD6, 

pohmožděná pravá horní končetina

PREOL: Při čištění příjmového koše na řepkové semínko, 

tržná rána na ukazováku levé horní končetiny

PREOL: při slézání z ŽC špatně našlápl a při pádu si 

pohmoždil žebra.

Pracovní úraz kontraktora OST 1 2. 7.2012
NOEL (Skylia company): potřísnění obličeje a očí 

nitroředidlem

Požáry 1 13. 8. 2012 Energetika: Požár uhlí v prostoru násypky kotle K4, K5

Vysvětlivky: 

LTI3+ = pracovní úraz s neschopnosti delší než 3 kalendářní dny

MTC = pracovní úraz s lékařským ošetřením

OST = ostatní pracovní úraz bez lékařského ošetření

Výsledky kontrol BOZP a PO v průběhu CZZ u externích fi rem
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Stav před opravou.   Foto: Miroslav Kraut

Stav poškození - detail.   
 Foto: Miroslav Kraut
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Dokončená oprava ocelových konstrukcí výklopníku + osvětlení.  Foto: Miroslav Kraut

pružnosti. Následně byly tyto konstruk-
ce opatřeny ochranným nátěrem.

Na pilíře opěr byla dodatečně při-
kotvena chybějící ocelová výztuž, pro-
vedeno tzv. ztracené bednění z ocelo-
vých ochranných skruží a meziprostor 
vyplněn též SCC betonem. Následně 
byla provedena montáž kompletně vy-
měněných ocelových konstrukcí, roštů 
a obslužných lávek a schodišť a montáž 
opraveného osvětlení mostu. Veškeré 
ocelové konstrukce byly samozřejmě 
opatřeny kvalitním ochranným nátěrem 

dle nátěrového systému Lovochemie. 
V západní části napojení mostu na ko-
lejové těleso trati byly opraveny gabi-
onové kamenné zdi, aby byl zajištěn 
tzv. volný schůdný prostor koleje dle 
požadavku Drážního úřadu Praha, jehož 
schválení naše oprava podléhá.

V současné době je Estakáda Drážním 
úřadem schválena do tříměsíčního zku-
šebního provozu. V říjnu nás pak čeká 
kolaudace opravené stavby. Závěrem 
bych rád poděkoval touto formou ko-
legovi Jirkovi Ludačkovi za jeho velmi 
vstřícný postoj a pomoc při „výrobních“ věcech souvisejících se stavbou a Vrá-

ťovi Votočkovi za jeho pomoc při vyři-
zování některých dokladů souvisejících 
se stavebním řízením, které není u běž-
ných oprav požadováno, nicméně u této 
mostní kolejové stavby je díky dozoru 
Drážního úřadu potřeba. Moje poděko-
vání patří také realizátoru opravy fi rmě 
Raeder a Falge, jmenovitě Ing. Trnkovi 
při řešení technických návrhů v průbě-
hu stavby a především stavbyvedoucí-
mu panu Kratochvílovi, za jeho vysoce 
odborně provedenou a časově náročnou 
práci na naší opravě. 

Rád bych vám býval ukázal na ob-
rázcích nově opravenou Estakádu v celé 
své kompletnosti, kráse a čistotě, jaká 
by bývala byla, kdyby zůstala alespoň 
chvilku čistá. Nicméně neustále nám 
na ní od prvního dne po opravě jezdí 
jako pominuté nějaké vlaky s uhlím 
a hned nám jí zaprášily. 

P E R S O N Á L N Í  Ú S E K  /  M I R O S L A V A  Š I M O N O V Á

PROJEKT „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ KONČÍ

Projekt číslo OP LZZ/1.1/35/1/01231 
nazvaný „Zvýšení adaptability zaměst-
nanců a posílení konkurenceschopnosti 
společnosti Lovochemie, a.s., prostřed-
nictvím komplexního rozvoje lidských 

zdrojů“, který byl realizován v rámci do-
tačního programu z ESF – OPLZZ zná-
mého jako „Školení je šance“, defi nitivně 
končí. Poslední aktivity zařazené do to-
hoto projektu byly proškoleny v červnu 

2012. V minulých dvou měsících byla 
zpracována a odeslána Závěrečná mo-
nitorovací zpráva, a proto bychom vás 
chtěli informovat o tom, jak se podařilo 
celý projekt zrealizovat a naplnit.

V rámci projektu proběhla veškerá 
naplánovaná školení, a to včetně těch, 
která byla předmětem podstatné změ-
ny schválené v lednu 2012. Naplněny 
byly veškeré stanovené cíle a indikáto-
ry, takže projekt byl úspěšně dokončen. 
Celkem bylo proškoleno za celý projekt 
1 114 účastníků v rámci různých kurzů 
(někteří zaměstnanci navštívili více kur-
zů). Zaměstnanců zapojených do pro-
jektu bylo 431 a absolventů celkem 

za všechny kurzy 1 076. Pro zajímavost 
uvádíme tato čísla i pro jednotlivé sku-
piny školení:
•  KA01 Jazykové kurzy - 49 zaměst-

nanců, z nichž někteří absolvovali více 
kurzů. Úspěšných absolventů bylo cel-
kem 62.

•  KA02 IT dovednosti - 316 zaměstnan-
ců. Absolventů bylo celkem 363.

•  KA03 Manažerská školení - 107 za-
městnanců, počet absolventů byl 194.

•  KA04 Odborné dovednosti - bylo pro-
školeno 269 zaměstnanců a počet těch, 
kteří úspěšně dokončili kurzy, byl cel-
kem 457.
Na závěr mi dovolte poděkovat 

všem zúčastněným zaměstnancům 
za spolupráci. 

O D B O R Y  /  L E N K A  H O Z Á K O V Á

8. SPORTOVNÍ HRY OS ECHO

Jako každým rokem tak i letos se zú-
častnili zástupci naší základní odborové 
organizace v pořadí již 8. sportovních 
her, které pravidelně pořádá odborový 
svaz ECHO. V tomto roce se celé nároč-
né organizace pro cca 400 sportovců uja-
la ZO RUBENA Náchod a Velké Poříčí 
pod vedením Aleše Vasjara a Jany Hor-
mychové. 

Účast z řad našich odborářů byla vcel-
ku uspokojivá. Termín konání byl sta-
noven na 22. - 23. června 2012, bohužel 

pro naši organizaci nebyl zrovna ideální, 
jelikož se kryl s odstávkou v Lovochemii 
a všichni zájemci o start na hrách nemoh-
li být z důvodu pracovních povinností 
uvolněni.

Vzhledem k větší vzdálenosti do místa 
konání her jsme tentokrát zvolili jako do-
pravní prostředek vlak. Cesta byla nejen 
časově náročná, ale hlavně při přestu-
pech to byla adrenalinová příprava na ví-
kendová klání, přesto bylo dost veselo. 
Na konečné stanici v Náchodě pro nás 

přijel autobus pořádající organizace, kte-
rý všechny sportovce rozvážel na místo 
určení a následně k ubytování.

Ještě v pátek večer jsme byli sezná-
meni s programem jednotlivých disciplín 
a organizací celých her. Jako bonus orga-
nizátoři přichystali pro všechny účastní-
ky možnost vyzkoušet si jízdu na moto-
kárách.

I naši zástupci si tuto možnost nene-
chali ujít.

A v sobotu před osmou hodinou ran-
ní jsme vyrazili na předem určená spor-
toviště. V bowlingu nás zastupovala tři 
tříčlenná družstva žen a jedno tříčlenné 
družstvo mužů. V šipkách jsme měli sil-
né zastoupení v podobě pěti mužů, jed-
notlivců.

Sportoviště byla od sebe dosti vzdále-
na, takže naše skupina neměla možnost 
si vzájemně fandit a povzbuzovat se 
k ještě lepším výkonům. Mnozí z nás se 
sportovních her účastnili poprvé, přesto 
si troufám tvrdit, že se sešla dobrá parta.

V příštím roce chceme rozšířit řady 
reprezentujících sportovců i v jiných dis-
ciplínách jako je např. stolní tenis, šachy 
a dalších pro příští rok vyhlášených spor-
tovních odvětví. Po celodenním klání 
následoval slavnostní večer s vyhlášením 
výsledků v jednotlivých sportovních dis-
ciplínách.

Zvláštní poděkování patří naší jediné 
medailistce Mileně Smržové, která obsa-
dila v kategorii bowling – ženy jednotliv-

ci pěkné třetí místo se skórem 417 bodů.  
Uvolněná a přátelská nálada se nesla 

i celým slavnostním večerem při předá-
vání cen. 

Nejenom medailisté oslavovali svá 
vítězství, ale našemu kolegovi Milanovi 
Martínkovi se podařilo oslavit své na-
rozeniny. Dosti možná ne moc ve své 
vlastní režii, ale zábava byla a jako každý 
oslavenec si svůj den užil!

Podle zpětné vazby účastníků sportov-
ních her jsme strávili příjemný víkend se 
svými kolegy a už se těšíme na rok příští, 
kdy se své výsledky budeme snažit vy-

lepšit. Věříme, že v  letech následujících 
bude zájemců o sportovní hry stále při-
bývat a snad se i rozšíří sbírka sportov-
ních trofejí vybojovaných odboráři z řad 
zaměstnanců Lovochemie.

Přesný termín konání 9. sportovních 
her zatím znám není, ale včas bude upřes-
něn. Oproti tomu místo konání již jisté je, 
bude to Planá nad Lužnicí s pořádající 
organizací Silon.

Na závěr chceme poděkovat vedení 
akciové společnosti za podporu celé akce 
a především všem zúčastněným za vzor-
nou reprezentaci naší fi rmy.  

Milena Smržová se v bowlingu umístila na 3. místě. Foto: Archiv ZO OS ECHO

V rámci investiční akce „Obnova kulových zásobníků amoniaku A+B“ probíhají do-
končovací práce na montáži pláště kulového zásobníku A. Uvedení do zkušebního 
provozu celé technologie zásobníku A se předpokládá do konce listopadu 2012. Re-
alizaci zajišťuje fi rma Vítkovice VPE a.s. Foto: Eva Živná 

Dokončená oprava stavebního díla mostu.   Foto: Miroslav Kraut

Příprava železobetonové obálky.  
 Foto: Miroslav Kraut

Betonáž části konstrukce.
 Foto: Miroslav Kraut

Dokončená želbet obálka + sanace 
konzol. Foto: Miroslav Kraut
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MALÝ SLOVN ÍČEK 
C I Z ÍCH SLOV 

ZDENĚK ŠRÁMEK

KOLAPS
náhlé ochabnutí nebo selhání čin-
nosti oběhové soustavy
KONCIPIENT
kandidát advokacie nebo notářství
KOMPENZACE
vzájemné vyrovnání, náhrada
KOMPLIMENT
poklona, polichocení
KONSPEKT
přehled, výtah, obsah díla
KONVENCE
úmluva, dohoda, smlouva, ujednání
KULMINACE
dosažení nejvyššího bodu
KUSTOD
opatrovník, správce sbírek, kniho-
ven, čítáren
KVALITA
jakost, hodnota
KVANTITA
množství, četnost
KVERULANT
stálý nespokojenec, stěžovatel
KÝČ
líbivý, ale umělecky bezcenný ob-
raz nebo jiné dílo

Zdroj: Internet

Ani jsme se nenadáli a po letních 
prázdninách pomalu nastupuje podzim-
ní čas. Se zkracujícím se dnem turistům 
ubývá sil na delší výlety, ranní mlhy 
a sychravé počasí potom často od del-
ších výletů odradí i ty, kteří nestačili bě-
hem letních radovánek své síly dostateč-
ně vyčerpat a přepnout se do klidového 
(gaučového) režimu. Pojďme proto dnes 
společně zahnat podzimní depresivní 
nálady a zavzpomínat na jednu letní vy-
cházku po krkonošských „tisícovkách.“

Vycházka začíná u Špindlerovy bou-
dy, kam jsme se za malý peníz nechali 
odvézt místní autobusovou dopravou. 
Odtud se zvolna vydáme po česko-pol-
ské hranici směrem k bývalé Petrově 
boudě. Rozpálená asfaltová cesta se 
nám během stoupání doslova lepí k no-
hám, ale již brzy za Petrovkou na nás 
čeká kamenný chodník táhnoucí se kra-
jinou jako had. 

Ještě dříve než dorazíme k mohutné-
mu skalnímu útvaru „Dívčí kameny,“ se 
můžeme ve stoupání ohlédnout a v dáli 
nás pozdraví v lehkém oparu se ztrá-
cející vrchol Sněžky. Červeně značený 
chodník potom pokračuje dál k „Muž-
ským kamenům“, a to se již můžeme 
kochat siluetou polské chaty, někdy 
též nazývané Wawel, která je jedním 
z dnešních vedlejších cílů naší cesty. 
Čeká nás krátké, ale nepříjemné, kle-

sání po za mokra jistě velmi kluzké ka-
menné cestě kolem Kalmanova pomní-
ku k rozcestí s modrou, abychom mohli 
opět stoupat k úpatí Vysokého kola. 
Zalitujeme, že vrchol této 1508,5 metrů
vysoké hory není přístupný, ale to nic 

neubírá na atraktivitě dnešního výletu. 
Odtud se nám také otevírá nespočetná 
řada pohledů na polské území, s množ-
stvím měst, jezer, ale i průmyslu. Dláž-
děná cesta potom pokračuje přes suťové 
pole tvořené z velikých, mechem po-
rostlých, balvanů. A to jsme už velmi 
blízko již dříve zmiňované polské chaty 
s vysílačem. Pokud máme stále dost sil, 
nezamíříme ještě na české území, ale 
kolem Violíku pokračujeme po hraniční 
cestě až na rozcestí známé jako Česká 
budka.

A od tohoto rozcestníku je to k turis-
tickému prameni řeky Labe opravdu jen 
kousíček. Rychle si prohlédneme turisty 

obležený pramen a raději rychle vyrazí-
me dál po žluté značce směrem na Zlaté 
návrší k Vrbatově boudě. Během cesty 
se nám otevřou nádherné výhledy nejen 
na Sněžku a Pančavskou louku, ale naše 
bystré oko jistě zaznamená na protějším 
hřebenu i siluetu Luční boudy a mnoho 
dalších detailů. 

Kolem vojenského bunkru a pomníku 
Hanče a Vrbaty, za neskutečných výhle-
dů na údolí Labe a trochu ráz krajiny 
narušující železobetonovou Labskou 
boudu, přijdeme k Vrbatově boudě, kde 
si uděláme krátkou zastávku na občer-
stvení ve zdejším kiosku. Část cesty 
po horských výškách zde pomalu kon-

čí, čeká nás již jen téměř nudné klesání 
zpět. Pokud potřebujete odlehčit kole-
nům, je možné zde místo zdlouhavého 
sestupu nastoupit na autobus do Horních 
Míseček. Náš reportážní blok ale příliš 
velkou zátěž nepředstavuje, a proto bu-
deme raději po červené značce klesat 
i nadále po svých.

Během klesání se nám otevřou nové 
výhledy do zalesněné krajiny, která se 
vůbec svým rázem nepodobá tomu, 
na co jsme se během své dnešní cesty 
dosud dívali. Sestup po silnici se zdá 
být zdlouhavý a únavný, když tu se 
vlevo nečekaně objeví odbočka na les-
ní cestu, kde po pár krocích narazíme 
na pěšinu ke Šmídově vyhlídce plné 
dalších nádherných výhledů. Po vstře-
bání silné dávky úžasných pohledů 
do krajiny pokračujeme dále po červe-
né do Míseček. Správní turisté to ale 
ještě vezmou chvíli po žluté přes vrch 
Medvědín, kde je také stanice lanov-
ky (která je pro již unavené poutníky 
dalším možným „únikovým“ bodem), 
a teprve potom sestoupí do Míseček. 
Ještě předtím, než turisté dosáhnou 
vrcholu Medvědína, bude jejich po-
chod zpestřen přechodem po dřevěném 
chodníku rašeliništěm Svinské louže. 

V Mísečkách ještě ale naše dnešní 
cesta nekončí. Musíme se vrátit zpět 
do některého z výchozích bodů pochodu 
- Špindlerova mlýna nebo přes vyhlíd-
ku na Harrachově skále a kolem v lese 
ukryté Assmanovy studánky s průzrač-
nou a hlavně chladivou vodou, roman-
ticky šplouchající přes dřevěná korýtka, 
zdolat asi tři poslední kilometry na Lab-
skou.

Dnešní téměř vysokohorská letní túra 
nás provedla kolem téměř nespočet-
ného množství turisticky atraktivních 
bodů a je vhodná pro středně zdatné 
turisty. I když kilometráž čítá jen něco 

málo přes 20 kilometrů, doporučuji ten-
to výlet plánovat jako celodenní, neboť 
časté zastávky u zajímavostí potřebný 
čas na zdolání trasy značně prodlužují. 
Doufám, že jsem vás dnes naladil na tu 
správnou vlnu a již začínáte plánovat, 
jak alespoň část příštího léta strávíte 
v Krkonoších. 

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

KRKONOŠSKÁ VYCHÁZKA

Dívčí kameny. Foto: Daniel Zelenka

A S K  L O V O S I C E  /  I V A N  G A L I A

6. ROČNÍK VELKÉ CENY VE VRHAČSKÉM TROJBOJI
Lovosičtí atleti uspořádali na svém 

stadionu poslední červnovou neděli 
6. ročník vrhačského trojboje pro katego-
rie mužů a žen. Soutěže měly nečekaně 
kvalitní obsazení, na startu se objevili 
i 3 vítězové z nedávno skončeného mis-
trovství ČR ve Vyškově – koulařka Jana 

Kárníková a kladivářka Tereza Králová 
z Hvězdy Pardubice a diskař Igor Gon-
dor z AK Kroměříž. Závodilo se ve všech 
vrhačských disciplinách – vrhu koulí 
a hodech diskem, kladivem a oštěpem, 
nejlepší výkony z prvních tří pokusů se 
započítávaly do celkového hodnocení. 

V kategorii mužů zvítězil již potřetí 
za sebou Michal Fiala z AK Kroměříž 
v rekordu mítinku s 2530 body před 
Gondorem a Lukášem Brennem z Lo-
komotivy Břeclav; ti získali 2483 resp. 
2246 bodů. I další 3 závodníci překona-
li hranici 2000 bodů.

Mezi ženami si nejlépe vedla Ro-
mana Grómanová z AK Vítkovice, 
jejíž součet 2645 bodů rovněž zname-
nal rekord mítinku; na dalších místech 
skončily Kristýna Kroužková z Hvězdy 
Pardubice ziskem 2432 a Zuzana Kubi-
cová z SK Spartak Praha 4 s 2336 body. 

I čtvrtá závodnice se dostala přes 2000 
bodů. 

Počasí závodům přálo, a tak si všich-
ni startující pochvalovali dobrou práci 
organizačního týmu v čele s Mirosla-
vem Pavlíkem a Jaroslavem Smělým 
(ten nemohl startovat kvůli zranění). 

O D B O R Y  /  L E N K A  H O Z Á K O V Á

SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ 2012
Tento rok proběhlo setkání klubu dů-

chodců trošku jinak, než v předcházejí-
cích letech. Odpovídala tomu i změna 
termínu z období podzimního až zimního 
na období letní. Místo výletu spojeného 
s prohlídkou akciové společnosti Český 
porcelán Dubí a s možností si za zají-
mavé ceny odvézt domů porcelánovou 
maličkost na památku, jsme se pro letoš-
ní rok snažili našim seniorům připravit 
změnu a využít i příjemnějšího počasí, 
které umožňuje posezení v přírodě. Vol-
bou byla nevšední plavba po řece Labi 
s úžasným panoramatem Českého stře-
dohoří. Zvolená trasa naší největší gas-

tronomické lodi Porta Bohemica 1 byla 
s nástupním místem Litoměřice, Lovosi-
ce, Velké Žernoseky, Dolní Zálezly, Ústí 
nad Labem - Vaňov a zpět. Plavba začala 
v 10:00 a skončila v 16:30 opět v Lito-
měřicích. Počasí se z počátku zdálo dost 
nepříznivé, z Litoměřic jsme vyjížděli 
za vydatného deště, ale již v Lovosicích 
se vyčasilo a sluníčko svítilo jak na ob-
jednávku. 

Paluba lodi byla po dešti trochu kluzká, 
ale za pomoci personálu lodi Porta Bohe-
mica 1 se vše zvládlo bez zranění, později 
sluníčko mokrý povrch dostatečně vysu-
šilo. Senioři si plavbu užívali posezením 

jak na horní sluncem zalité palubě pohle-
dem na malebné kopečky Českého stře-
dohoří, tak i posezením s ukrytím právě 
před sluníčkem v podpalubí.

Plavba probíhala v poklidné atmosfé-
ře, za vzájemného předávání si spousty 
informací a vzpomínek na dobu, kterou 
senioři prožili na svých pracovištích. Ně-
kteří si k povídání dali kafíčko, sklenku 
vína, nebo trochu toho zlatavého, lahod-
ného moku a v době oběda zašli do lodní 
restaurace, která nabízela taktéž příjemné 
prostředí k posezení i možnost ochutnáv-
ky z lodní nabídky. 

Den strávený plavbou po naší největší 
české řece se vydařil a senioři odcházeli 
domů obohaceni o zážitek pohledu z lodi 
na břeh, který není až tak všední jako po-
hled opačný, ale především plni dojmů ze 
setkání s vrstevníky, bývalými spolupra-
covníky.

Již nyní se mohou naši „důchodci“ tě-
šit na tradiční setkání, které se uskuteční 
20. září 2012 v prostorách společenského 
sálu a závodní jídelny Lovochemie, kde 
bude tak jako každý rok připraveno malé 
občerstvení, hudba k poslechu i tanci 
a především možnost setkání se s bývalý-
mi kolegy a zavzpomínání na doby nejen 
minulé. 
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KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE ZÁŘÍ 2012

Z ARCH IVU ALEXANDRA VOPATA

REDUKOVANÝ 
PODNIKOVÝ VÝZKUM
Barevným snímkem z porevolučních 

časů se setkáváme s již silně oslabeným 
podnikovým výzkumem. Zleva stojí 

Ing. Vokřál, paní Hortová, Ing. Kadavá, 
RNDr. Mašin, Ing. I. Galia, sedící paní 
Špičková, Ptáčková, Steinová a Pátá. 

JUB ILEA

Pondělí 10. září
Geografi cká přednáška Kamčatka - přírodní skvost Dálného východu 
Klubovna KS v 18:00 hodin, vstupné 20 Kč.
Civilizací velmi málo dotčená krajina je obdivována lidmi z celého světa. Je zemí 
vulkánů, léčivých termálních pramenů, ledu, ohně a gejzírů.
Přednáší Šebestian Šulc, cestovatel

Úterý 11. září
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“ - vchod průjezdem z ulice 8. května v 17:00 hodin, vstup volný.
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů 
a zpěváků.

Neděle 16. září
Pohádka pro děti O Smolíčkovi  
Sál „Lovoš“ v 10:00 hodin, vstupné 20 Kč.
Hraje Sváťovo loutkové dividlo.

Pátek 21. září
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU 
Sál „Lovoš“ v 17:00 hodin, vstupné 50 Kč.
Podvečer s hudbou a tancem pro starší generaci. Hraje orchestr Kulturního stře-
diska Lovoš.

Úterý 25. září
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“ - vchod průjezdem z ulice 8. května v 17:00 hodin, vstup volný.
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů 
a zpěváků.

Pátek 28. září 
VÁCLAVSKÁ POUŤ
Václavské náměstí a Areál Osmička od 9:30 hodin, vstup volný.
Tradiční slavnost se spoustou stánků, atrakcí a hudebními hosty: dechový orchestr 
Kulturního střediska Lovoš, ZUŠ Lovosice, Petra Černocká, Cimbálová muzika 
Slovácko mladší a Jožka Šmukař, Lešek Semelka a skupina S.L.S., Kamil Stři-
havka s kapelou Leaders, Viktor Sodoma - Karel Kahovec a George & Beatovens, 
Olympic revival, Paradox, Vitamín. Historická a dětská scéna.

Změna programu vyhrazena.

LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, vydává akciová společnost Lovochemie pro 
interní potřebu zaměstnanců podniku. Výtisk zdarma.

Redakční rada: 
Mgr. Irena Vodičková, Ing. Michal Baji, Karel Hendrych, Ing. Luděk Jambor, 
Ing. Zdeněk Šrámek, Marek Trefný, Bc. Renáta Veselá, Ing. Daniel Zelenka, Eva 
Živná.

Adresa: 
Lovochemie, a.s., redakční rada Lovochemiku, Terezínská 57, 410 17  Lovosice, 
e-mail: lovochemik@lovochemie.cz, 
IČ: 49100262
Uzávěrka příspěvků vždy 20. v měsíci. 
Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o., 
U Chemičky 18, 400 01 Ústí n. L.
Evidenční číslo: MK ČR E 17172

VÝROČÍ V ZÁŘÍ

Své životní jubileum oslaví
Oldřich Palán,
chemik, expediční oddělení
Miroslava Gurellová,
asistentka, sekretariát GŘ
Marie Daňková,
fi nanční účetní, GSH Městec Králové
Anton Štefkovič,
provozní zámečník, strojní údržba

Pracovní výročí oslaví
10 let zaměstnání v podniku
Radek Česal,
chemik, výrobna LAV
20 let zaměstnání v podniku
Marcel Příhoda,
směnový mistr, výrobna KD
Leoš Kozel,
směnový mistr, výrobna NPK

Všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů!

Nastoupili od června do srpna
Ing. Václav Havlík,
projektový manažer, investice
Lubomír Řepík,
chemik, LAV
Daniel Topol,
chemik, AdBlue
Šimon Kubec,
hasič, HZSP
Jiří Jirsák,
vlakvedoucí, ŽD
Mgr. Libuše Tomanová,
asistentka, sekretariát GŘ
Mgr. Zdeněk Vyskočil,
bezpečnostní specialista, sekretariát 
GŘ
Martin Müller,
chemik, LAV
Martin Fousek,
chemik, NPK

Mnoho úspěchů v novém zaměstnání!

Pravidelně každý čtvrtek nám nabízí společnost „Vodňanské kuře“ své výrobky for-
mou pojízdné prodejny. Zájem o jejich nákup je pokaždé veliký. Foto: Eva Živná

Firemní školka zahajuje druhý rok svého provozu. Foto: Hana Bažantová

FIREMNÍ ŠKOLKA POKRAČUJE ET IKETA
EVA Ž I VNÁ

Jak zacházíme s příborem

Příbor při jídle držíme tak, že nůž dr-
žíme v pravé ruce, vidličku v levé. Vid-
ličku v levé ruce máme při společenském 
stolování hroty směrem dolů. Napíchne-
me maso, nožem ukrojíme těsně u hrotů 
vidličky menší sousto a vidličkou s hroty 
směřujícími dolů vložíme do úst. Nekrá-
jíme dopředu více kousků masa, jen ten, 
který vzápětí vložíme do úst.

Nůž nevkládáme do úst a občas ho 
nenápadně otřeme o hranu vidličky, 
aby na ostří neulpívaly hroudy jídla. 
Jestliže máme na talíři jídlo, které se 
nemusí krájet (čínská jídla, rizoto, těs-
toviny), vůbec nepoužijeme nůž a jíme 
jen vidličkou v pravé ruce. Pak ji dr-
žíme jako lžíci, hroty směrem nahoru. 

Špagety, tagliatelle, makarony a po-

dobné dlouhé těstoviny jíme vidličkou 
v pravé ruce. Podává se k nim i lžíce, 
do jejíž prohlubně opřeme hroty vidlič-
ky a pohodlněji špagety namotáváme. 
Lžíci pak držíme v levé ruce, nevklá-
dáme ji do úst, slouží jen jako pomocný 
nástroj. Mistři se ovšem bez lžíce obe-
jdou a jedí špagety jen vidličkou. Místo 
o lžíci opírají vidličku o zaoblení talíře.

Nejběžnější druhy italských těstovin:
•  tagliatelle - dlouhé středně široké 

nudle
• pappardelle - velmi široké nudle
• linguine - velmi úzké dlouhé nudle
•  rigatoni - kratší duté těstoviny, rovně 

seříznuté, s vroubkovaným povrchem
•  farfalle - těstoviny ve tvaru mašliček, 

motýlků
• fusilli - těstoviny ve tvaru vřeten
• penne - duté, šikmo řezané těstoviny
• fettuccine - dlouhé úzké nudle
• gnocchi - malé knedlíčky, noky
• ravioli - malé plněné taštičky
• tortellini - těstovinové prstýnky
• vermicelli - vlasové nudle 

Po  prázdninách se děti setkaly 

opět se svojí paní učitelkou a dru-

hý rok svého provozu tak zahajuje 

fi remní školka v  mateřské škole 

Sady pionýrů v Lovosicích. Ze dvou 

dětí jsou už prvňáčci, dvě děti 

odešly do mateřské školky v místě 

jejich bydliště, a tak třída startuje 

v novém složení, kdy na uvolněná 

4 místa přicházejí „nové posily“ 

z řad dětí kolegyň a kolegů z obou 

našich společností. 

Popřejme všem úspěšný start 

do  nového školního roku, dětem, 

ať se jim ve školce i škole líbí, jejich 

pedagogům pak radost ze společ-

né práce!

 Irena Vodičková
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Před deseti lety, v roce 2002, zasáhla celý areál 
podniku katastrofální povodeň, která kulmi-
novala 16. srpna 2002. Pro připomenutí její-
ho rozsahu přinášíme snímky některých míst 

z  okamžiků nejvyššího stavu hladiny a  pro 
porovnání fotografi e stejných míst pořízené 
dnes. Tehdejší zaměstnanci vyvinuli enormní 
úsilí při zajišťování dodávek médií a obnovo-

vání provozuschopnosti výrobních a expedič-
ních zařízení. Klíčovou výrobu kyseliny dusič-
né a  LAV se podařilo obnovit do  čtyř týdnů 
a výrobny NPK a LV přibližně za dva měsíce. 

Od té doby byla vybudována protipovodňo-
vá ochrana, jejíž součásti naleznete na někte-
rých snímcích ze současnosti. 

Foto: Archiv Lovochemie, Luděk Jambor

OD NIČIVÉ POVODNĚ UPLYNULO 10 LET
V ý r o č í  p o v o d n ě  /  L u d ě k  J a m b o r

2002 2012 2002 2012


