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Jak jste spokojeni
s letošním plesem?

Železniční vlečku 
provozujeme
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Jak pokračuJe výstavba výrobny extrudovaného řepkového šrotu? 
P R E O L / K A R E L  H E N D R Y C H                                       Foto: Tomáš Starý
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S letošním plesem jsme velice spo-
kojeni,  skvělý  výběr  kapely,  dopro-
vodný  program.  Moc  dobře  jsme  se 
bavili a už se těšíme na příští rok.

Ples se nám líbil, moc hlavně foto-
koutek a překvapení večera Pavlásek. 
Protože  jsme  byli  na  plese  již  loni, 
můžeme porovnávat a celková atmo-
sféra  plesu  byla  lepší.  Jestli  to  bude 
mít stále vzestupnou tendenci, těšíme 
se za rok.

petr čechlovský s přítelkyní 

erika procházková s přítelem

vladislav smrŽ s manželkou

veronika helisová s manželem

Letošní ples nepřekvapil. Byl totiž 
skvělý jako ty předchozí. Díky všem 
pořadatelům i za  to, že opět posunu-
li pomyslnou  laťku o něco výše. Po-
kud  bude  příležitost,  rádi  zaplesáme 
i příští rok☺.

ä  31. 3. 2016 proběhne ve spoluprá-
ci se SOŠ technickou a zahradnickou 
v  Lovosicích  na  sále  Lovochemie  
vyhlášení  výsledků  soutěže  „Mladý 
chemik Ústeckého kraje 2016“.
ä    Úpravy  komunikace  v  prostoru 
kolejiště GB – probíhají práce na sil-
ničním  spodku  +  pokládka  betono-
vých krajníků.
ä  Rekonstrukce budovy HZS – dis-
pečink  –  probíhá  zkušební  provoz 
systému.  Byla  doplněna  funkciona-
lita  ovládání  světelné  signalizace 
(dále  proběhne  fyzické  odzkoušení), 
předání  a  převzetí  díla  (dispečerská 
konference).
ä   Ve dnech 30. 3. –  1. 4. 2016 pro-
běhne  pravidelný  odchyt  a  odstřel  pře-
množených holubů v areálu Lovochemie.
ä    23.  března  bude  hostit  PREOL 
jednání výboru údržby AGROfERtu. 
Zúčastní  se  ho  zástupci  všech  che-
mických a některých potravinářských 
společností AGROfERtu.

Opět  jsme  se  dobře  bavili.  Mile 
překvapila  kytička,  sklenka  sektu, 
občerstvení  na  stolech. Kapela  hrála 
dobře, ale PARADOX je PARADOX. 
Už teď se těšíme na příští rok.

Celkový pohled na staveniště.  Foto: Jaromír Zubák

v druhé polovině uplynulého 
roku byla zahájena výstavba nové-
ho výrobního provozu v rámci are-
álu preol. jedná se o provoz ex-
truze řepkových šrotů. na průběh 
výstavby jsme se zeptali ing. tomá-
še starého, projektového manažera 
výstavby výrobny. 

Nejdříve  v  krátkosti  malé  seznámení 
s tím, co bude výrobna po svém nájezdu 
na podzim tohoto roku vyrábět. Řepkové 
šroty jsou významným zdrojem bílkovin 
v krmných  směsích hospodářských zví-
řat. V PREOLu jich v současné době pro-
dukujeme 280  tisíc  tun  ročně. Realizací 
investice  do  nové  moderní  technologie 
Extruze se významně zvýší nutriční hod-
nota  v  části  této  produkce.  Produkt  sa-
motný, tedy extrudovaný řepkový šrot, je 
používán jako náhrada za dražší, dováže-
ný sojový šrot při výrobě krmných směsí 
pro  vysokoprodukční  dojnice.  Použitím 
technologie extruze se u řepkových šrotů 
navíc  zvýší  stravitelnost  proteinů,  čímž 
v  případě  dojnic  dochází  ke  zvýšení 
mléčné užitkovosti (dojivosti). Substitucí 
za sojový šrot dochází i ke snížení ceny 
vstupních  surovin  pro  konečného  zá-
kazníka, což ve spojení s vyšší dojivostí 
činí tento produkt atraktivní. Aktuálně se 

realizuje  první  etapa  projektu  s  cílovou 
kapacitou produkce 80 tis. tun extrudova-
ných šrotů za rok. V případě rozhodnutí 
o realizaci druhé etapy by se jeho produk-
ce zdvojnásobila.
Na stavbě samotné probíhá již několik 

měsíců stavební činnost, na jejímž konci 
by měl být nájezd výrobny ke konci toho-
to roku. Zajímalo nás, co se na staveništi 
děje a měli jsme i další otázky. 

v jaké fázi je teď výstavba vý-
robny extruze? 
K dnešnímu dni probíhá hrubá stavba 

budovy  výrobny  extrudovaných  šrotů, 
provádí se její opláštění, zastřešení a vý-
stavba vnitřní dispozice. Klíčová zařízení 
technologie  byla  souběžně  s  výstavbou 
ocelové  konstrukce  budovy  nainstalo-
vána  nebo  budou  umístěna  do  budovy 
v  nejbližší  době.  Po  uzavření  budovy 
a dokončení opláštění by měly intenziv-
ně  začít  technologické  montáže  nejdří-
ve strojní části a následně se rozběhnou 
i ostatní instalace, např. potrubí, doprav-
níky,  elektro, měření a regulace apod. Při 
pohledu na staveniště je rovněž vidět, že 
sklad  extrudovaného  šrotu  je  stavebně 
připraven pro montáž sila a intenzivně se 
staví  záchytná  jímka  a  základy  objektu 
expedice do nákladních aut. 

vzhledem k propojení nové 
technologie se stávajícím zpraco-
váním řepkového semene ve vý-
robně řepkových šrotů budou 
velké nároky na zarážkové práce 
v době letní odstávky. vyžádá si 
výstavba nějaké zvláštní opatření 
v tomto směru?
Jednou  z  velmi  důležitých  součástí 

projektu  je  zajištění  dopravy  suroviny 
–  extrahovaného  šrotu  –  do  výrobny 
extruze. Byla zvolena varianta odklonu 
části extrahovaného šrotu ze stávající-
ho  zařízení  na  extrakci  (tzv.  toasteru) 
tak, aby se využila jeho teplota a ušetři-
ly se provozní náklady na ohřev surovi-
ny. Úpravy toasteru mohou proběhnout 
jen při úplném odstavení výrobny. Do-
davateli  byl  umožněn  čas  maximálně 
10  dnů  pro  provedení  prací  v  celozá-
vodní zarážce a tomuto limitu jsou pod-
řízeny  všechny  projekční  a  přípravné 
práce. Úpravy toasteru navrhl a hlavní 
zařízení dodá  licensor  technologie ex-
trakce,  který  je  subdodavatelem gene-
rálního  zhotovitele.  Projektový  tým 
PREOL  časové  omezení  respektuje 
a se zhotovitelem a jeho projektantem, 
licensorem  a  vybraným  subdodavate-
lem montáží úzce spolupracuje s cílem 
zajistit jeho dodržení. Věříme, že se to 

výstavba univerzální Granulační linky (uGl)
únor 2016

V ý R O b N í  ú S E K / V á C L A V  H A V L í K               

Staveniště UGL hlásí první splněný 
cíl:  v  únoru  byly  dle  harmonogramu 
dokončeny základové piloty hlavního 

výrobního  objektu.  touto  informací 
nás na stavbě uvítal J. Zubák a dodal: 
„Stavba již takzvaně vyrůstá ze země, 
je  to  vidět  prakticky  na  celé  ploše 
staveniště.  Betonují  se  hlavy  pilot, 
základové pasy a vany  jímek. Kromě 
toho  je v prostoru vybourané budovy 
granulace superfosfátu dokončen nový 
kabelový  kanál.  Stavba  se mění  před 
očima,  dodavatelé  si  neodpočinou.“ 
Jak  doplnil  P.  Stuchlý,  je  na  stavbě 
zhruba 90 pracovníků, vesměs staveb-
ních  profesí.  Ale  postupně  se  budou 
zapojovat další a během následujících 
dvou měsíců očekáváme přes 400 lidí. 
to vyžaduje vysokou míru koordinace 
a  kontroly  jak  kvality  prací,  tak  bez-
pečnosti. Lovochemie zajistila trvalou 
přítomnost  bezpečnostních  techniků, 
rovněž  ze  strany  dodavatelů  jsou  ko-
ordinátoři BOZP  již  na  stavbě. Pravi-

společně podaří. V celozávodní zarážce 
však budou probíhat i jiné práce v ex-
trakci na připojení potrubí a na elektro-
rozvodech a řídícím systému. 

jaký bude mít provoz po nájez-
du výrobny extrudovaných řepko-
vých šrotů vliv na životní prostře-
dí, resp. jak je řešena minimalizace 
tohoto vlivu?
Na  výrobnu  je  vydáno  územní  roz-

hodnutí  a  stavební  povolení,  které 
stanovují podmínky pro ochranu život-
ního prostředí. Podmínky jsou plně re-
spektovány v realizační projektové do-
kumentaci díla a jsou kontrolovány ze 
strany projektového  týmu. Aplikovaná 
technická  a  provozní  opatření  vyplý-
vají  ze  zkušeností  ze  stávající  výrob-
ny  extrahovaného  šrotu.  Pro  ochranu 
ovzduší proti obtěžujícím pachům bude 
výrobna  extrudovaného  šrotu  vybave-
na zařízením studené plazmy a filtrací 
vzdušiny proti  šíření  prašnosti  a  záro-
veň jsou uplatněna i opatření na ochra-
nu jak podzemních, tak i povrchových 
vod i půdy.

výstavba si vyžaduje dopravní 
omezení (zábor částí komunikací 
v areálu preolu). kdy lze oče-
kávat „návrat“ k normě?
Snažíme  se  společně  se  zhotovite-

lem  stavby  držet  maximální  možnou 
průjezdnost  komunikací.  Musím  však 
konstatovat,  že  vzhledem  k  umístění 
stavby  a  bezprostředním  návaznostem 
jejích  částí  na  stávající  komunikace 
a zároveň vzhledem k nutnosti částeč-
ného  rozšíření  těchto komunikací mu-
síme předpokládat,  že omezení  skončí 
a návrat k „normálu“ nastane až s kon-
cem  stavby,  tedy  koncem  letošního 
roku. Věřím, že spolupracovníci i řidiči 
budou mít pochopení a trpělivost a dě-
kuji všem za tuto vstřícnost.

Budova Extruze.                                    Základ pro sklad  Extrudovaného řepkového šrotu.                                     
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V í TE ,  ŽE…
... pod univerzitou v cambridgi 
nalezli středověký hřbitov?
Při  rekonstrukci  univerzitních 

budov byly objeveny stovky koster, 
které byly pohřbeny bez rakví a po-
hřební výbavy a v natažené poloze. 
Celkem bylo nalezeno více než 400 
kompletních  koster  a  kosterních 
zlomků asi 1000 jedinců. Pohřebiš-
tě  bylo  využíváno Nemocnicí  Jana 
Evangelisty a tak na některých kost-
rách lze pozorovat známky lékařské 
péče,  jako  například  zhojené  zlo-
meniny.  Nemocnice  byla  založena 
v roce 1195 a fungovala nepřetržitě 
do roku 1511.

... v egyptě bylo nalezeno 8 milio-
nů psích mumií?
Při  výzkumu  staroegyptského 

chrámu  zasvěcenému  bohu  smrti 
Anubis, často zobrazovaného s hla-
vou  šakala,  byly  vedle  chrámu ob-
jeveny katakomby s pozůstatky mi-
nimálně 8 milionů psů. Katakomby 
měří 173 metrů a vedle mumií psů 
jsou zde i mumie šakalů, lišek, soko-
lů a koček. Kult zvířat byl v Egyptě 
rozšířen mezi osmým a prvním sto-
letím před naším letopočtem.

... v itálii vyvinuli robota s téměř 
dokonalou lidskou mimikou?
Nejlidštější android má obličejové 

torzo složeno z třiceti dvou motorů, 
které  mají  simulovat  činnost  více 
jak  stovky mimických  svalů  lidské-
ho obličeje. Android  je  tak  schopen 
napodobit  šest  základních  emoč-
ních výrazů, mezi které patří  vztek, 
znechucení,  strach,  štěstí,  smutek 
a překvapení. Na základě kombinace 
těchto výrazů je pak možné vytvářet 
v tváři robota i další mimické výrazy. 
Může se tak na vás  téměř dokonale 
smát, ale i vytřeštěním očí dávat na-
jevo své překvapení, nebo se na vás 
výrazně  rozzlobit.  Díky  italským 
vědcům,  kteří  tohoto  robota  sestro-
jili, se hranice mezi  lidmi a umělou 
inteligencí opět o kus ztenčila.

(Zdroj: www.21stoleti.cz)
DANIEL ZELENKA

kam s ním aneb likvidace elektroodpadu
Ž I V O T N í  P R O S T ř E D í / M I C H A L  T U R E K                                       NAŠE PRODUKTY

PK sol PK 20-24 je čiré bezbar-
vé  kapalné  vícesložkové  hnoji-
vo  obsahující  draslík  a  fosfor. 
Surovinou  pro  výrobu  je  hyd-
rogen-adihydrogenfosforečnanu 
draselného.
Hnojivo  se  používá  zejména 
na  jaře  při  zahájení  vegetace 
polních plodin, popřípadě v prů-
běhu  růstu při  zjištění akutního 
nedostatku draslíku a fosforu.

PK sol PK 20-24

Podrobnější informace:
http://www.lovochemie.cz/cs/produkty/
detail-produktu/pk-sol-pk-20-24-3

Železniční vlečku provozuJeme JiŽ 20 let
Vlečka je železniční dráha, která slouží 

vlastní  potřebě  provozovatele  nebo  jiné-
ho podnikatele  a  je  zaústěna do celostát-
ní nebo  regionální  železniční dráhy nebo 
do jiné vlečky. tolik na úvod z citace zá-
kona o drahách.  I Lovochemie resp. celý 
areál  průmyslové  chemie  (APCH)  v  Lo-
vosicích má svou vlečku. Jedná se o jed-
nu z největších vleček v Ústeckém kraji. 
Lovochemie je vlastníkem a zároveň pro-
vozovatelem vlečky. Dne 1. března 2016 
uplynulo přesně 20 let od chvíle, kdy Lo-
vochemie obdržela úřední povolení a  stala 
se provozovatelem této vlečky podle nově 
vydaného zákona o dráhách. 

statistické údaje:
Celková délka kolejí vlečky  31,292 km
Celkový počet výhybek  113 ks
Celkový počet návěstidel  66 ks

Ž E L E Z N I č N í  D O P R A V A / L U K á Š  V E R N E R                          Foto: Lukáš Verner

o další čtyři koleje. tento plán však byl již 
záhy  po  dokončení  rekonstrukce  změněn 
a začala se plánovat přeprava uhlí do elek-
trárny  Chvaletice  po  vodě  s  překládkou 
z  vlaků  do  lodí  v  Lovosicích.  Realizace 
výstavby překládkového místa však nabí-
rala  zpoždění,  takže  lovosické  překladiš-
tě  uhlí  společně  s  upraveným  kolejištěm 
bylo  dokončeno  až  v  květnu  1979.  Pro 
potřeby překladiště  sloužilo původně pro 
SCHZ  plánované  rozšířené  kolejiště  až 
do  roku  1992,  kdy  došlo  k  radikálnímu 
omezení  přepravy uhlí  po Labi  do  elekt-
rárny Chvaletice  a  následně  v  roce  1996 
k  úplnému  zastavení.  Vlečka  Česko-slo-
venské plavby  labské do překladiště  uhlí 
byla zrušena v červnu 2004. Jako pozůsta-
tek po této vlečce můžeme dodnes spatřit, 
při  jízdě  autem  od  okružní  křižovatky 
u Prosmyk do Lovosic, původní vlečkový 

rý sídlí na stavědle 2 a který ovládá zabez-
pečovací  zařízení  (návěstidla,  výhybky, 
přejezdy) v západní části vlečky (v okolí 
kotelny).  Jelikož  na  obou  stavědlech  se 
nachází  zabezpečovací  zařízení  z  roku 
1969,  které  je  už  na  hranici  životnosti, 
musí mít  řidiči  a  chodci  na  železničních 
přejezdech v areálu trpělivost při probíha-
jící  světelné  výstraze. toto  zařízení  neu-
možňuje jiný způsob obsluhy, který by eli-
minoval čekání u přejezdů. V nejbližších 
letech by mělo dojít k modernizaci tohoto 
zabezpečovacího zařízení na tzv. jednotné 
obslužné pracoviště (obsluha jednotlivých 
částí zabezpečovacího zařízení se provádí 
přes PC), podobně jako již mnoho let fun-
guje na železnici.  
Samotné posuny s vozy na vlečce zajiš-

ťují strojvedoucí, kteří jsou řidiči lokomo-
tiv a provádí vizuální kontrolu lokomotiv 
před  začátkem  směny  a  vedoucí  posunu, 
kteří  svěšují  a  rozvěšují  vozy,  jsou  „oči-
ma“  strojvedoucích  v  případech,  kdy  je 
lokomotiva na konci soupravy a vlak tzv. 
„sune“,  navíc  v  některých  obvodech  za-
jišťují  přestavování  ručně  stavěných  vý-
hybek. tranzitérky zajišťují vážení vozů, 
opatřují  vozy  vozovými  nálepkami,  vy-
hotovují  nákladní  listy  a  další  vlakovou 
dokumentaci. Pracovníci údržby pak pro-
vádějí  vizuální  kontrolu  vozů  a  následně 
jejich případné opravy.  

lokomotivy
Na  vlečce  Lovochemie  v  Lovosicích 

jsou  4  lokomotivy  řady  740  (t  448.0), 
přezdívané  jako  „bangle“,  „bangladéška“ 
(podle  země  vývozu  těchto  lokomotiv)  či 
„kocour“  (podle  zvuku  lokomotivní  hou-
kačky,  která  vydává mňoukání).  Nejstarší 
lokomotivy jsou 740 533-5 (červené barvy) 
a 740 582-2 (modré barvy), které byly vy-
robeny v roce 1976 a v letošním roce oslaví 
své 40. narozeniny. Vzhledem k jejich stáří 
se chystá v nejbližší době  jejich moderni-
zace. Dále se na vlečce nachází lokomotiva 
740  791-9  (oranžové  barvy)  a  740  881-8 
(zelené  barvy),  která  je  nejmladší  loko-
motivou  na  vlečce  s  rokem výroby  1985. 
Každá  z  lokomotiv  má  výkon  883  kW, 
maximální  tažnou sílu 216 kN a může  jet 
maximální  rychlostí  až  70  km/hod.  Jejich 
výrobcem je legendární podnik ČKD Pra-
ha. K dispozici na vlečce je i kolejový jeřáb 
EDK  80  z  roku  1964,  který  příležitostně 
vypomáhá se zdviháním různých břemen.
V Městci Králové na vlečce Lovochemie 

se  nachází  lokomotiva  704  501-6,  která 
zastupuje první sérii těchto lokomotiv pro 
průmyslové vlečky ve své řadě,  je proto-
typem  s  motorem  LIAZ.  Byla  vyrobena 
v roce 1991 a přezdívá se jí „lego“, podle 
stavebnicového tvaru lokomotivy.  

vozy
Přepravy surovin a výrobků se uskuteč-

ňují v různých typech vozů. Na vlečce se 

lze setkat převážně se 2 typy: cisterny, kte-
ré  slouží  pro  přepravu  kapalných  hnojiv, 
kyselin,  čpavku,  fAME apod.  a  výsypné 
vozy, které se používají pro sypká hnojiva, 
močovinu, vápenec, řepku atd. V posled-
ní  době  se  ustupuje  od  přeprav  sypkých 
hnojiv v krátkých vozech řady tds a po-
stupně se přechází na provoz v tzv. „dlou-
hých  rakvích“, vozech  řady tads o délce 
22 m,  které  jsou  čtyřnápravové  a  určené 
pro  únosnost  až  65 t  zboží.  Lovochemie 
má zhruba 190 vozů vlastních a 650 vozů 
pronajatých. 

provoz 
Ročně  se  po  vlečce  přepraví  přes 

1  mil.  tun  zboží.  Pravidelná  obsluha 
vlečky dopravcem ČD Cargo probíhá  3x 
denně, a to v 01, 11 a 17 hod. Na vlečku 
jezdí i soukromí dopravci jako Advanced 
World  transport,  Bf  Logistics,  RM  LI-
NES,  StRABAG  Rail  a  UNIPEtROL 
DOPRAVA.  tito  dopravci,  každý  jiným 
podílem, dovážejí do Lovochemie tyto su-
roviny: čpavek, kyselina dusičná, kyselina 
sírová, močovina, síran amonný, síran že-
lezitý, vápenec kusový i mletý a uhlí hně-
dé. Z výrobků se pak odvážejí především 
hnojiva sypká a hnojiva kapalná (DAM).  
Lovochemie  obsluhuje  v  rámci  vlastní 

vlečky i 2 spoluuživatele vlečky. Pro spo-
lečnost PREOL dováží suroviny – řepko-
vé  semeno,  hexan,  methanol  a  methylát 
sodný  a  odváží  výrobky  –  methylester 
řepkového  oleje  (fAME),  řepkový  olej 
a  řepkový šrot. Pro firmu Glanzstoff-Bo-
hemia dováží suroviny – hydroxid sodný, 
sirouhlík a celulózu. Dále provádí i obslu-
hu 2 sousedních vleček - Česko-saské pří-
stavy – přístav Lovosice a SILO Lovosice. 
Na  obou  vlečkách  se  provádí  nakládka 
obilí do výsypných vozů. 

zajímavosti
V červnu 2015 v rámci Severočeského 

železničního dne, který se konal v ŽSt Lo-
vosice, byly vypraveny na vlečku zvláštní 
osobní  vlaky.  Na  vlečku  se  mj.  podíval 
motoráček řady 810, přezdívaný „orchest-
rion“ či lokomotivy řady 749 („bardotka“ 
a „zamračená“) v čele zvláštního rychlíku 
do Prahy.
V  prosinci  loňského  roku  se  usku-

tečnilo  několik  kuriózních  přeprav,  a  to 
ve spolupráci s ČD Cargo, kdy se na zá-
vodové vlečce naložily na plošinové vozy 
big-bagy s hnojivem LV a ty byly násled-
ně  převezeny  na  vlečku  do  logistického 
skladu v Lovosicích na Lukavci.  Jednalo 
se  tak o nejkratší přepravu uskutečněnou 
po železnici.  
Lovochemie  je  též  dlouholetým  part-

nerem  samospráv  podél  trati  Lovosice 
–  Most  objednávajících  oblíbené  vlaky, 
známé pod označením „Švestková dráha“, 
a to formou deponie drážních vozidel za-
jišťujících tento provoz.

Lokomotiva 740 582-2 v mrazivém prosincovém dni roku 2010 na 5. koleji. 

historie vlečky
Vlečka byla v minulosti napojena v že-

lezniční  stanici  (ŽSt)  Lovosice  jinak, 
než  je  tomu  dnes.  Odbočná  výhybka  se 
nacházela  v  úrovni  dnešního  silničního 
nadjezdu. Příjezdná kolej do areálu vedla 
levotočivým  obloukem  (dnes  je  zde  ko-
munikace  ke  garážím  „u  jatek“),  želez-
ničním přejezdem překonala terezínskou 
ulici a pokračovala okolo budovy Státního 
oblastního archivu k potoku Modla, který 
překonala  ocelovým  mostem  (zachoval 
se dodnes  jako  lávka pro pěší)  do  areálu 
závodu.  Na  současné  kolejiště  vlečky  se 
napojovala na okraji  provozu Glanzstoff. 
toto napojení bylo zrušeno v době kom-
plexní rekonstrukce ŽSt Lovosice a areá-
lu tehdejších SCHZ v letech 1965 – 1972. 
V červnu 1964 pak došlo k převzetí pro-
vozu na vlečce SCHZ od tehdejších ČSD. 
V  roce  1969  bylo  na  vlečce  aktivováno 
reléové  staniční  zabezpečovací  zařízení 
typu RPS 60, jehož výrobcem je AŽD Pra-
ha a které funguje dodnes!
Po  dokončení  rekonstrukce  stanice 

Lovosice  a  areálu  SCHZ  bylo  plánová-
no rozšíření předávacích kolejí ve stanici 

most  a  na  příjezdné koleji  do  areálu Lo-
vochemie pak sloupy po trakčním vedení, 
neboť vlečka byla elektrifikována.
V  období  2008-2009  pak  proběhlo 

v rámci projektu spolufinancovaného Ev-
ropskou unií z Operačního programu Do-
prava rozšíření vlečky v areálu Lovochemie 
o kolejiště výrobního závodu PREOL. 

oddělení železniční dopravy      
V  oddělení  železniční  dopravy  (OŽD) 

pracuje celkem 57 zaměstnanců v různých 
profesích  -  dispečeři,  signalisti,  strojve-
doucí, vedoucí posunu,  tranzitérky, údrž-
báři kolejových vozidel a tHP pracovníci. 
Každý z pracovníků svým dílem přispívá 
k chodu celého oddělení. V řízení a orga-
nizování  provozu  na  vlečce  je  hlavním 
pracovníkem  dispečer  železniční  dopra-
vy, který sídlí na stavědle 1, slangově ne-
správně  označované  jako  „hradlo“.  ten 
přijímá  požadavky  jednotlivých  provozů 
na přístavbu vozů, komunikuje s výprav-
čími ŽSt Lovosice a železničními doprav-
ci,  obsluhuje  návěstidla,  výhybky  a  pře-
jezdy a organizuje veškerý pohyb vozidel 
na vlečce. Jemu je podřízen signalista, kte-

V  průběhu  února  jsme  využili  na-
bídku společnosti REMA systém, kte-
rá  se  zabývá  recyklací  elektrických 
a elektronických zařízení, a pro firmy 
a  občany  realizuje  projekt  zpětného 
odběru  vyřazeného  elektrozařízení 
s názvem „BUĎ LÍNÝ“. Jak už název 
napovídá,  jedná se o projekt spočíva-
jící v tom, že není nutné elektroodpad 
nikam odvážet a celá logistika včetně 
následného  zpracování  je  zajištěna 
společností REMA systém. Zpětný od-
běr  elektrozařízení  umožňuje  zdarma 
odevzdat  veškerá  nefunkční  elektric-
ká zařízení, např. lednice, mikrovlnné 
trouby,  pračky,  monitory,  televizory 
a  další  vysloužilé  elektrospotřebiče, 
aniž bychom platili za  likvidaci  těch-
to  odpadů.  Pro  následné  zpracování 

je  elektroodpad  odvážen  na  jednotli-
vé  zpracovatelské  linky,  na  kterých 
dochází  v  maximální  možné  míře 
k vytřídění  jednotlivých složek, např. 
drahých  kovů,  železa,  plastů,  skla 
a dalších surovin, které je možné opě-
tovně využít při výrobě nových výrob-
ků. Při zpracování elektroodpadu jsou 
využívány  i  takzvané  chráněné  dílny 
zaměstnávající  spoluobčany  se  sníže-
nou pracovní schopností. 
V rámci této akce bylo do přistave-

ného  nákladního  automobilu  během 
dvou hodin naskládáno celkem 100 ks 
vyřazeného  elektroodpadu,  jehož  cel-
ková váha činila přes 1 tunu. Po předá-
ní elektroodpadu jsme obdrželi certifi-
kát o ekologické likvidaci vyřazeného 
elektrozařízení.Odvoz vyřazených elektrospotřebičů. Foto: Eva Živná
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Je dobře zná-
mo, že kyseliny 
a  zásady  ne-
jsou  navzájem 
kompatibilní, 
a  že  budou  re-
agovat,  pokud 
se  dostanou 
do vzájemného 
styku.  to  se 

může  stát  například  tehdy,  když  nádo-
ba s kyselinou a nádoba se zásadou se 
rozlijí  na  stejném místě.  Kdyby  látky 
z nich přišly do vzájemného kontaktu, 
způsobilo  by  to  vznik  tepla  a  vytvo-
ření  toxického  mraku  a  v  některých 
případech  by mohl  vzniknout  i  požár. 
Z tohoto důvodu by měly být kyseliny 

zvýšení bezpečnosti při skladování kyselin 
Pracovní úrazy 2/2016

Sledované kritérium
Počet 

událostí
za měsíc 

Datum Stručný popis událostí

Pracovní úrazy LTI3+ 1 2. 2. 2016 LCH – KD při chůzi ze schodů došlo k podvrt-
nutí kotníku pravé dolní končetiny

Pracovní úrazy MTC 2
14. 2. 2016 

25. 2. 2016

LCH – VH při stáčení síranu železitého došlo 
k potřísnění pravého oka
LCH – LH při připojování hadice došlo k polep-
tání dutiny ústní tekutým hnojivem

Pracovní úrazy OST 1 21. 2. 2016
LCH – DASA při propařování ventilu vytekl 
horký kondenzát a došlo k popálení předloktí 
levé horní končetiny 

Požáry 0

Kontraktoři OST 0

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

a zásady odděleny a skladovány v do-
statečné vzdálenosti. 
Nejen  z  výše  uvedených  bezpečnost-

ních  pravidel,  ale  i  z  pohledu  zvýšení 
kapacity  skladovaných  látek  vedení 

společnosti  rozhodlo  o  výstavbě  skladu 
kyseliny  dusičné  o  jmenovité  kapacitě 
4 x 3000 m3 s využitím dvou stávajících 
stáčecích  (plnících)  míst  pro  železniční 
cisterny  a  expedice  do  závodu  a  skla-

du kyseliny  sírové o  jmenovité kapacitě 
2 x 500 m3 včetně jednoho nového stáče-
cího místa a rovněž expedice do závodu. 
V obou případech se jedná o stojaté vál-
cové jednoplášťové neizolované zásobní-
ky umístěné v záchytných vanách, zvlášť 
pro kyselinu sírovou a kyselinu dusičnou. 
Expedice  i  vlastní  stáčení  železničních 
cisteren je realizováno odstředivými čer-
padly. tato  stavba  byla  úspěšně  zkolau-
dována  k  1.  3.  2016  stavebním  úřadem 
vč. státního odborného dozoru jako je na-
příklad Oblastní inspekce práce.

Nové zařízení serverovny.

Obetonování  pilot.  Armování základových konstrukcí.  Základy nové výrobny. 

výstavba univerzální Granulační linky (uGl)
delné kontroly zatím odhalily několik po-
rušení pravidel, které  jsou řešeny přímo 
na místě nebo na pravidelných schůzkách 
BOZP každou středu. Cílem všech kon-
trol  je  zajistit  na  stavbě  takovou  kázeň, 
aby nedošlo k úrazu nebo nehodě. A při 
pozorování  dění  na  stavbě  to  nebude 
lehký  úkol!  Na  přelomu  měsíců  února 
a března byla ve spolupráci s generálním 
dodavatelem stavby otevřena nová vrát-
nice  s  parkovištěm,  určená  pro  stavbu 

V ý R O b N í  ú S E K / V á C L A V  H A V L í K                                                    Foto: Jaromír Zubák

UGL tak, aby nedocházelo k přetěžování 
nákladní  a  osobní  vrátnice Lovochemie 
pracovníky a technikou stavby.
V  minulém  čísle  jsme  se  zmínili 

o  tzv.  Off-SItE  projektech.  Je  jich 
celkem  14,  ty  nejdůležitější  nám  při-
blížil V. Havlík:
Mosty  C01-C02:  po  nich  povedou 

k  nové  jednotce  kyseliny  z  nových 
skladů  a  potrubí  páry  z  energetiky. 
Mosty budou zesíleny a částečně zcela 
nahrazeny novou konstrukcí.

Mosty E03-E04: v  tomto případě 
se  jedná  o  mosty  směrem  od  haly 
superfosfátu  na  labskou  vodárnu. 
Most E03  je v kolizi  s novou  tech-
nologií expedice a dojde k vybudo-
vání nového mostu, E04 bude pouze 
upraven.
Most J01: po mostě bude realizován 

propoj páry 37 bar od PREOLu, most 
bude potřeba vyztužit. 
Rekonstrukce  rozvodny  superfosfá-

tu:  rozvodna  bude  zajišťovat  napájení 

UGL  elektrickou  energií  a  musí  být 
rekonstruována v souladu s požadavky 
platné legislativy a potřebného výkonu.
Ostrovní  provoz  PREOL:  v  tomto 

projektu  bude  realizována  propojka 
páry 37 bar z KD5/KD6 a umožní pro-
voz  PREOLu  a UGL  i  v  případě  vý-
padku kotle na energetice.
Nové silo vápence: bude umístěno 

u  mlýnice  vápence  jako  zásobárna 
mleté  suroviny  pro  kontinuální  pro-
voz UGL.

Odstavné  komunikace  u  expedice 
výrobků: pro zajištění expedice výrob-
ků  bude  posílena  kapacita  příjezdo-
vých  a  odstavných  ploch  kolem  haly 
superfosfátu.
„tyto  i  drobnější  akce,  musí  být 

realizovány  ve  stejném  termínu  jako 
vlastní  jednotka  UGL.Vlastně  dříve, 
protože  se  jedná  vesměs  o  zajištění 
přívodu  médií  a  surovin,  takže  do-
končení  v  prosinci  2016  je  naprosto 
nezbytné,“ uzavřel V. Havlík.

Pokračování ze strany 1

Sklad kyseliny dusičné.                 Sklad kyseliny sírové.                

BEZPEČNOSTNÍ OKÉNKO/JAN RUSÓ 

Téma měsíce: Zvýšení bezpečnosti při skladování kyselin  
 
Foto: Foto – Roman Havlíček  

POPISKY 

P3031109 – Sklad kyseliny dusičné. 

P3031118 – Sklad kyseliny sírové. 

 
Je dobře známo, že kyseliny a zásady nejsou 
navzájem kompatibilní, a že budou reagovat, pokud 
se dostanou do vzájemného styku. To se může stát 
například tehdy, když nádoba s kyselinou a nádoba 
se zásadou se rozlijí na stejném místě. Kdyby látky z 
nich přišly do vzájemného kontaktu, způsobilo by to 
vznik tepla a vytvoření toxického mraku a v některých 
případech by mohl vzniknout i požár. Z tohoto 
důvodu by měly být kyseliny a zásady odděleny a 
skladovány v dostatečné vzdálenosti.  
Nejen z výše uvedených bezpečnostních pravidel, 
ale i z pohledu zvýšení kapacity skladovaných látek 
vedení společnosti rozhodlo o výstavbě skladu 
kyseliny dusičné o jmenovité kapacitě 4 x 3000 m3 
s využitím s využitím dvou stávajících stáčecích 
(plnících) míst pro železniční cisterny a expedice do závodu a skladu kyseliny sírové o 
jmenovité kapacitě 2 x 500 m3 včetně jednoho nového stáčecího místa a rovněž expedice do 
závodu. V obou případech se jedná o stojaté válcové jednoplášťové neizolované zásobníky 
umístěné v záchytných vanách, zvlášť pro kyselinu sírovou a kyselinu dusičnou. Expedice i 
vlastní stáčení železničních cisteren je realizováno odstředivými čerpadly. Tato stavba byla 
úspěšně zkolaudována k 1. 3. 2016 stavebním úřadem vč. státního odborného dozoru jako 
je například Oblastní inspekce práce.  

 

Pracovní úrazy  02/2016 

Sledované kritérium Počet 
událostí za 
měsíc  

Datum Stručný popis událostí 

Pracovní úrazy LTI3+ 1 
2. 2.2016 LCH – KD při chůzi ze schodů došlo k podvrtnutí 

kotníku pravé dolní končetiny 

Pracovní úrazy MTC  2 

14. 2. 2016  

 25. 2. 2016 

 

LCH – VH při stáčení síranu železitého došlo 
potřísnění pravého oka                               
LCH – LH při připojování hadice došlo 
k poleptání dutiny ústní tekutým hnojivem 

Pracovní úrazy OST  1 
21. 2. 2016 LCH – DASA při propařování ventilu vytekl 

horký kondenzát a došlo k popálení předloktí 
levé horní končetiny 

miGrace do nového virtuálního prostředí
I N F O R M A č N í  T E C H N O L O G I E / J I ř í  H E J D A       Foto: Eva Živná

Stávající  virtualizační  prostředí  je  pro-
vozované od roku 2009, a to na platformě 
Microsoft konkrétně Hyper-V 2.0 obsažené 
ve Windows Serveru 2008 R2. Implementa-
ce virtualizačních technologií pro provozní 

prostředí firmy měla za cíl úsporu nákladů 
na pořízení a provoz serverové infrastruktu-
ry a její optimální využití pro běh kritických 
aplikací  (zejména poštovní server MS Ex-
change,  servery  pro  sdílení  informaci MS 
SharePoint, ISDL atd.), to vše při maximál-
ní spolehlivosti celého řešení. Sekundárním 
očekávaným přínosem bylo zvýšení flexibi-
lity při správě serverového prostředí. to vše 
se podařilo bezezbytku splnit.

Pro  migraci  do  nového  prostředí  vedlo 
několik důležitých důvodů:
•  rostoucí požadavky na výkon ze společ-
ností  Lovochemie,  PREOL  a  PREOL 
fOOD (od roku 2009 došlo k 200 % na-
výšení diskového prostoru, 100 % navý-
šení výkonu)

•  u serverů (nodů) jejích zestárnutí a ukon-
čení  záruky,  nedostupnost  náhradních 
dílů

•  ukončení  technické podpory operačního 
systému Windows serveru 2008 ze strany 
Microsoftu

Na  přelomu  roku  2015/2016  byla  na-
sazena  nová  verze  virtualizační  platformy 
Hyper-V verze 3.0, obsažená v operačních 
systémech Windows Server 2012 R2. tato 
verze byla nasazena na nově pořízené hard-
warové prostředí, které plně pokryje součas-
né i budoucí výkonové požadavky.
Samotná  realizace  migrace  sestávala 

z následujících kroků:
vybudování nové infrastruktury pro 

virtualizaci. Základem virtualizační plat-
formy jsou tři nové 64 bitové servery Dell, 
na nichž je nainstalován operační systém 
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter 
ve  verzi  Core  (instalace  bez  grafického 
prostředí, s omezenými rolemi a funkce-
mi,  pro  zajištění  vyššího  výkonu  a  bez-

pečnosti).  Edice Windows  serveru Data-
center  umožňuje  provozovat  na  daném 
serveru  neomezené množství  virtuálních 
serverů,  tedy  není  potřeba  již  zakupovat 
licence operačních systémů Windows, pro 
jednotlivé virtuální servery. 
Dohromady  jsou  tyto  tři  servery  spo-

jeny  do  clusteru  s  vysokou  dostupností. 
Cluster  s  vysokou  dostupností  znamená 
seskupení  několika  serverů,  které  spo-
lečně  zajišťují  nepřetržitý  chod  služeb 
a  aplikací.  V  případě  infrastruktury  pro 
virtualizaci  se  cluster  stará  o  nepřetržitý 
chod  všech  virtuálních  serverů. Dojde-li 
k výpadku některého z fyzických serverů 
ať  už  z  důvodu  závady,  nebo  plánované 
údržby,  zbývající  fyzické  servery,  členo-
vé clusteru, automaticky převezmou chod 
virtuálních serverů.
Aby  takovéto  zajištění  mohlo  fungo-

vat, musí být clusterové servery připoje-
ny k společnému úložišti dat. Protože se 
jedná  o  centrální  bod  všech  dat,  je  pole 
zajištěno proti výpadku pomocí záložních 
dílů, jako jsou náhradní disk, zdroj či re-
dundantní komunikační rozhraní. 

Pro správu celého prostředí byla poříze-
na  aktuální  verze  SW  nástroje  Microsoft 
System  Center  Datacenter,  jehož  součástí 
je sada aplikací pro správu serverů, virtua-
lizační platformy, diskových úložišť, síťové 
infrastruktury,  zálohování  prostředí  a  apli-
kačních či uživatelských dat. 

migrace virtuálních serverů do nové-
ho prostředí
Postupně  byly  v  offline  režimu  zmigro-

vány všechny virtuální servery z původního 
produkčního clusteru na nový cluster. Virtu-
ální servery byly migrovány tak, aby nebyla 
ohrožena  funkcionalita  důležitých  aplikací 
a docházelo k minimálním výpadkům služeb.
Po dokončení migrace došlo k uvolnění 

HW původního virtuálního prostředí. tento 
HW  bude  využit  pro  replikace  kritických 
virtuálních  serverů.  Nová  verze  Hyper-V 
umožňuje  vytvářet  kopie  běžících  virtuál-
ních serverů do záložní serverovny. Pokud 
dojde k havárii primární lokality, je možné 
provést obnovu provozu ve velice krátkém 
časovém  horizontu  pomocí  spuštění  repli-
kovaného stroje.
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v lovochemii proběhl 
nábor Žáků zš 

V  rámci  podpory  nově  otevíraného 
učebního  oboru  „Provozní  chemik“ 
na SOŠ  technické  a  zahradnické  v Lo-
vosicích    proběhl  na  sále  Lovochemie 
ve dnech 17. 2. a 19. 2. 2016 nábor žáků 
9. tříd.  Náboru se zúčastnili žáci základ-
ních škol z Lovosic, Litoměřic, Libocho-
vic a terezína, kteří mají v průběhu břez-
na odevzdávat přihlášky na střední školy. 
V rámci náborové akce byla žákům před-
stavena  Lovochemie  a  stipendijní  pro-
gram, kterým společnost  podporuje ne-

S P R á V N í  ú S E K / A N N A  A D A M C O V á

tentokrát  si  povíme,  jak  je  to  v  no-
vém  občanském  zákoníku  s  některými 
záležitostmi, které spadají do práva ro-
dinného.
Pro  začátek,  jak  je  to  s  příjmením 

po svatbě? Pokud si manželé po svatbě 
ponechají svá rodná příjmení, mohou se 
na  společném  příjmení  jednoho  z  nich 
dohodnout  i  později,  stačí  pak  učinit 
prohlášení  před  orgánem  veřejné moci 
(matrikou). V  případě,  že  dojde  k  roz-

PRáVNí OKéNKO – RODINNé PRáVO

vodu manželství, může rozvedený man-
žel přijmout zpět své původní příjmení 
do šesti měsíců, oproti úpravě v zákoně 
o rodině je tato lhůta podstatně delší.
Zaměříme-li  se  na  majetek,  pracuje 

se s pojmem obvyklé vybavení rodinné 
domácnosti. Věci, které k tomuto vyba-
vení náleží, se nově neřadí do společné-
ho jmění manželů. Pod obvyklým vyba-
vením  rodinné  domácnosti  si  můžeme 
představit věci, které běžně slouží život-
ním potřebám rodiny. Ani jeden z man-
želů  tedy  například  bez  souhlasu  toho 
druhého  nemůže  prodat  věc,  která  se 
k tomuto vybavení řadí bez ohledu na to, 
že mu patří. Jedná se o ochranu rodinné-
ho majetku. Existují ale i další ochranná 
ustanovení týkající se například bydlení, 
kdy jeden z manželů jako vlastník bytu, 
ve kterém rodina žije, nesmí bez písem-
ného souhlasu druhého manžela byt pro-
dat nebo k němu zřídit jiné právo, které 

výlet na lemberk
I když je počasí venku zatím studené, 

dovolte, abych se s vámi podělil o trasu 
jednoho  příjemného  výletu.  Železnič-
ní  nadšenci  mohou  na  dnešní  putování 
vyrazit  vlakem,  milovníci  rychlých  kol 
pak svým plechovým miláčkem. Naším 
dnešním  cílem  bude  návštěva  zámku 
v blízkosti Ještědu.
Vlakem  vyrážíme  časně  zrána  smě-

rem na Českou Lípu, kam nás za hodinu 
a něco doveze žlutý motoráček. Po pře-
stupu na spoj do Liberce se pokocháme 
okolní  krajinou  a  zanedlouho  již  vystu-
pujeme ve stanici Lvová. Cesta autem je 
rychlejší než vlakem, a tak pokud dáváte 
přednost  tomuto  dopravnímu  prostřed-
ku, můžete se zatím ještě trochu prospat 
předtím  než  vyrazíte  přes  Českou  Lípu 
a Cvikov směrem na Liberec, kde na za-

T U R I S T I K A / D A N I E L  Z E L E N K A                Foto: Daniel Zelenka

čátku  obce  Lvová  určitě  nepřehlédnete 
odbočku k zámeckému parkovišti.
Již  zdálky  jsme zahlédli  siluetu  zám-

ku Lemberk, která nás vyzývá k rychlé-
mu  zdolání  krátkého  stoupání  k  bráně, 
od  které  již  téměř  vbíháme  na  nádvoří, 
abychom  si  co  nejdříve  zakoupili  vstu-
penky  na  prohlídku  interiérů  tohoto 
skvostu, jehož historie sahá až do polovi-
ny 13. století. Na zámku se natáčelo mno-
ho starších i novějších pohádek. takže si 
během  prohlídky  jistě  budete  připadat 
jako v pohádce. Nejvíc vás potom okouz-
lí unikátní bajkový sál s kazetovým stro-
pem plným výjevů z Ezopových bajek.
Po skončení zajímavé prohlídky dopo-

ručujeme vystoupat také na zámeckou věž. 
Výstup na ní je sice o něco obtížnější a ná-
ročnější, než by se na první pohled na její 

vnější stranu mohlo zdát, ale o to víc bu-
dete po výstupu překvapeni nádherou da-
lekých výhledů do všech světových stran.
Předtím,  než  se  oddáte  odpočinku 

v některé z vyhlášených restaurací v blíz-
kosti  hlavní  silnice,  doporučujeme  ještě 
procházku po zelené značce kolem Bre-
dovského  letohrádku  směrem  k  Zdisla-
vině studánce. I když zde zelená značka 
končí, můžete po osvěžení studniční vo-
dou pokračovat po cestě dál kolem jezír-
ka a rybníka až k parkovišti, nebo vlako-
vé zastávce.
Po  příjemném  výletě  a  občerstvení  je 

pomalu  čas  pomýšlet  na  návrat.  Želez-
ničním cestovatelům tak již možná někde 
za kopcem houká železný oř, aby je svou 
drncavou  jízdou  odvezl  k  domovu,  ale 
motoristé ještě uvažují o návštěvě jednoho 
zajímavého místa. A tak se místo směrem 
na Českou Lípu vydají do Kamenického 
Šenova k pohádkové Panské skále…

Pohled na bránu zámku                                        Pohled z Panské skály.                                       

Vedoucí personálního oddělení při prezentaci stipendijního programu pro žáky ZŠ.  Foto: Eva Živná

jen  nový  obor  „Provozní  chemik“,  ale 
i další  technické obory na partnerských 
školách  v  regionu.  Akce  se  zúčastnil 
i zástupce SOŠ technické a zahradnické 
v Lovosicích, který žákům vysvětlil vý-
hody výběru technického oboru na střed-
ních školách. Přednáška byla zakončena 
školením  k BOZP  a  následnou  exkurzí 
s výkladem našich technologů po areálu 
Lovochemie a PREOL, během které byli 
žáci  seznámeni  nejen  s  činností  obou 
společností.

neJúspěšněJší sportovec a kolektiv 
okresu litoměřice za rok 2015 

V letošním roce proběhl již 16. roč- 
ník  ankety  o  nejúspěšnějšího  spor-
tovce  a  sportovního  kolektivu  roku 
2015. Slavnostního vyhlášení výsled-
ků ankety, které proběhlo 23. 2. 2016 
v  litoměřickém domě kultury,  se  zú-
častnili nominovaní sportovci,  trené-
ři, zástupci měst, veřejnost a partneři 
ankety.  Galavečer  podpořila  i  spo-
lečnost  Lovochemie.  Rádi  bychom 
touto  cestou  chtěli  gratulovat  všem 
sportovcům  v  kategoriích  mládeže 
i  dospělých,  ve  sportech  individu-
álních  i  kolektivních.  Úspěchy  sklí-
zeli  nominovaní  nejen  v  republiko-
vých  soutěžích,  ale  i  na  evropských 
a světových šampionátech. Lovosičtí 
sportovci  měli  v  anketě  vynikající 
výsledky.  Výborně  se  umístila  at-
letka  Michaela  Červínová,  lovosičtí 
kickboxeři Barbora Marešová  a Voj-
těch  Modra.  Mužstvo  Lovců  získa-
lo  cenu  za  nejúspěšnější  kolektivní 

S P R á V N í  ú S E K / L I b U Š E  T O M A N O V á

Galavečer podpořila i naše společnost.  Foto: Litoměřický deník

sport,  nejlepším  trenérem  okresu  se 
stal Vladimír Šuma a  již pošesté ob-
hájil  titul  nejúspěšnějšího  sportov-

ce  roku  házenkář  Jiří Motl. Věříme, 
že  i  příští  ročník bude pro  lovosické 
sportovce úspěšný.

by bylo neslučitelné s bydlením rodiny. 
V případě, že by rodina žila v pronaja-
tém bytě a jeden z manželů chtěl nájem 
zrušit, druhý se může dovolat neplatnos-
ti takového jednání.
Dítě  má  dle  NOZ  právo  stýkat  se 

s oběma rodiči, pokud to není přímo za-
kázáno nebo omezeno soudem. Rodiče 
dítěte mají  také  povinnost  si  vzájemně 
sdělovat  všechno,  co  se  dítěte  a  jeho 
zájmů  týká. Nově  je  také upraven styk 
dítěte  s  osobou  blízkou.  Osobou  blíz-
kou je myšlena jak osoba příbuzná, tak 
blízká  společensky,  dítě  k  ní musí mít 
dlouhodobý  citový  vztah.  Pokud  tomu 
tak je, mají takové osoby právo se stýkat 
s dítětem a dítě s nimi, tohoto práva se 
mohou oba domáhat u soudu.
Drobná  změna  se  týká  i  popření  ot-

covství. Manžel může popřít své otcov-
ství  u  soudu  do  šesti  měsíců  ode  dne, 
kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je 
otcem dítěte. Nejpozději může otcovství 
popřít do 6 let věku dítěte, namísto dří-
vějších 3 let.

olympiJský rok 2016. staňte se součástí i vy! 
S P R á V N í  ú S E K / L I b U Š E  T O M A N O V á

Výstava  fotografií  nejlepších  momentů 
českých olympioniků od Barcelony po Soči.
Ve dnech 14. 4. – 20. 4. 2016 Vás srdečně 

zveme na Zelené náměstí v Lovosicích, kde 
bude  probíhat  putovní  fotografická  výstava 
na podporu  letní olympiády v Rio de Janeiro.  
Na  dvaceti  venkovních  výstavních  panelech 
budou přiblíženy poutavé  snímky nejlepších 
olympijských  momentů  českých  sportovců 

od roku 1992 do roku 2014. Pro širokou veřej-
nost bude výstava zdarma přístupná po skon-
čení slavnostní vernisáže, kterou bude výstava 
zahájena 14. 4. v podvečer.
Partnery  projektu  jsou  společnost 

AGROfERt (partner Českého olympijského 
týmu),  deník Mf DNES a  server  iDNES.cz 
(partner Českého olympijského týmu), Český 
olympijský výbor a Město Lovosice.

Oblast / Libuše Tomanová  
Olympijský rok 2016. Staňte se součástí i Vy!  
Foto: Zroj internet  
 
 
 
Výstava fotografií nejlepších momentů českých olympioniků od Barcelony po Soči 
Ve dnech 14. 4. – 20. 4. 2016 Vás srdečně zveme na Zelené náměstí v Lovosicích, kde bude probíhat putovní 
fotografická výstava na podporu  letní olympiády v Rio de Janeiro.  Na dvaceti venkovních výstavních panelech 
budou přiblíženy poutavé snímky nejlepších olympijských momentů českých sportovců od roku 1992 do roku 
2014.  Pro širokou veřejnost bude výstava zdarma přístupná po skončení slavnostní vernisáže, kterou bude 
výstava zahájena 14. 4. v podvečer. 
Partnery projektu jsou společnost AGROfERt (partner Českého olympijského týmu), deník MF DNES a server 
iDNES.cz (partner Českého olympijského týmu), Český olympijský výbor a Město Lovosice. 
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etiketa
v proměnách

času

b U S I N E S S  E T I K E T A  / E V A  Ž I V N á

Mnozí  lidé  považují  etiketu 
za  svazující  soubor  protokolár-
ních  norem,  který  nás  omezuje. 
Naopak,  znalost  pravidel  etikety 
nás osvobozuje a dává nám příle-
žitost se projevovat přirozeně.
Jiří Guth-Jarkovský řekl, že sluš-
nost  je  člověku  vrozená,  zdvoři-
losti  se musíme učit.  I  například 
pokrývač,  který  nikdy  nenavště-
voval  žádný  kurz  společenského 
chování, by měl v tramvaji uvol-
nit místo starší ženě. 
Pro  návštěvníky  společenských 
akcí,  pro  politiky  nebo  manaže-
ry, kteří  jednají  se  svými partne-
ry  doma  i  v  zahraničí,  je  pouhá 
slušnost  málo,  ti  musejí  postou-
pit  o  stupeň  výš,  ke  zdvořilosti. 
Proto  se musíme  v  etiketě  vzdě-
lávat jako v každém jiném oboru, 
a  tento  je  navíc  důležitý  a  prak-
tický v každodenním životě.

co se změnilo v posledních de-
seti letech?
•  přestává se nosit vesta k obleku
•  zcela  vymizela  dvouřadová 
saka

•  kravata  už  není  nutná  ani 
do dobré restaurace, na večírky, 
do malého divadla

•  už  neplatí,  že  dokonalý  muž 
musí být hladce oholen

•  ženy  vyrážejí  do  společnosti 
stále častěji bez punčoch

•  pánské  džíny  už  nejsou  tabu 
na večírky, muzikály, lehčí múzu

•  i v interiérech muži mohou mít 
šály (čepice ovšem ne)

•  manžetové knoflíčky  se už ne-
musejí nosit jen ke kravatě

•  odvážnější  muži  provokují  ba-
revnými ponožkami i k obleku

•  i ženy zvou muže na večeře, ba 
dokonce i zaplatí

Zdroj: Internet
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VýROčí V břEZNU
Své životní jubileum oslaví:
jaroslav vlček
operátor, výroba hnojiv 
miroslav hegrlík
operátor, výrobna GSH       
marcela kylichová
vedoucí odd. KMC a LH, KMC

Pracovní výročí oslaví:
10 let zaměstnání v podniku:
jitka čermáková
mistr, KMC
aleš červinka
operátor, výroba hnojiv
tomáš toušek
mistr, expedice 

20 let zaměstnání v podniku:
jaroslav salač
operátor,  KMC 

všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví a hodně 
úspěchů.

V únoru nastoupili:
bc. josef Douša
projektový  manažer,  útvar  péče 
o majetek
jan čedík 
operátor, DASA
jan hlušička
operátor, DASA
jan kindermann
operátor, KD
roman liška
vlakvedoucí, železniční vlečka
pavel Žaloudek
administrátor inf. systému, It 
petr kozák
vlakvedoucí, železniční vlečka

přejeme mnoho úspěchů 
v novém zaměstnání!

LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, vydává akciová společnost Lovochemie pro interní potřebu zaměstnanců podniku. Výtisk zdarma.
Šéfredaktor: Libuše tomanová. redakční rada: Miroslava Gurellová, Karel Hendrych, Lenka Hozáková, Luděk Jambor, Dagmar Kubáčová, Andrea 
Sikorová, Marek trefný, Renáta Veselá, Daniel Zelenka, Barbora Zemanová, Eva Živná.
adresa: Lovochemie, a.s., redakční rada Lovochemiku, terezínská 57, 410 02  Lovosice
e-mail: lovochemik@lovochemie.cz, IČ: 49100262
Uzávěrka příspěvků vždy 20. v měsíci. 
tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o., U Chemičky 18, 400 01  Ústí n. L.
Evidenční číslo: MK ČR E 17172

KULTURNí STřEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE
neděle 20. března     
svaŤovo DiviDlo – tři malá prasátka  
Pohádka pro děti v podání Sváťova loutkového dividla.
Sál „Lovoš“, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.

pátek 25. března     
jarní bál  úsmĚv=zDraví    
K tanci a poslechu hraje hudební skupina REGIUS BAND Jitky Dolejšové.
Sál „Lovoš“, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

úterý 29. března    
sWinGová kavárna
Reprodukovaná  hudba  k  poslechu  a  tanci  předních  světových  a  českých 
orchestrů a zpěváků.
Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15 hodin, vstup volný.

změna programu vyhrazena.

S P O R T / I V A N  G A L I A                         

skvělý úspěch lovosických atletů
Ve dnech 20. a 21. února se v Praze 

konalo halové atletické mistrovství ČR 
v kategoriích dorostu a juniorů za účas-
ti  nepočetné  skupiny  atletů  lovosické-
ho ASK.  V  silné  konkurenci  si  vedli 
nadmíru  úspěšně  a  vybojovali  2  zlaté 
medaile!  Zatímco  mezi  dorostenkami 
nebylo  vítězství  Michaely  Červínové 
v  běhu  na  800 metrů  něčím  neočeká-
vaným, spíše udivila její převaha, když 

svou  největší  soupeřku  porazila  skoro 
o 5 vteřin, prvenství výškařky Kristýny 
Malířové v téže kategorii se zrodilo až 
po  dramatickém  závěru.  Obě  největší 
soupeřky  měly  po  třech  neúspěšných 
pokusech na 175 cm naprosto stejný zá-
pis, a tak se rozhodovalo v dodatečném 
pokusu  na  stejné  výšce.  tady  uspěla 
pouze lovosická skokanka a v osobním 
rekordu  vybojovala  titul! Neztratili  se 

ani další výškaři; mezi juniory skončil 
Max Mlenský na neoblíbeném 4. mís-
tě,  juniorka tereza Hellerová obsadila 
dělené 5. místo.  V Praze se představili 
rovněž mílař Jan Hock a koulař David 
Koblischke.
Výsledky lovosických atletů: 800 m 

dorostenky  Červínová  2:14,66  min; 
výška Malířová 175 cm, dálka Malířová 
504 cm  (13.  místo),  koule  Koblischke 

13,09 m (16.).  Junioři: výška Hellero-
vá  169 cm, Mlenský  196 cm  a  1500 m 
Hock  4:15,30  min  (11.).  Na  úspěchu 
atletů mají velkou zásluhu  trenéři Mi-
roslav Pavlík a Drahoslav Venclíček.
O  14  dnů  dříve  se  rovněž  v  Pra-

ze  konaly  halové  přebory  atletů  ÚK 
mladšího  a  staršího  žactva. Mladé  lo-
vosické naděje  se  rozhodně neztratily, 
získaly  celkem  5  medailí.  Nejvíce  se 
dařilo  Evě  Poislové,  mezi  mladšími 
žákyněmi  zvítězila  ve  skoku  dalekém 
a přidala i bronz v překážkovém běhu. 
Starší  žáci  získali  3  medaile:  stříb-
ro  v  běhu  na  300 m  Šimon  Weniger 
a  bronz  na  téže  trati Adéla  Jirásková, 
další  bronz  vybojoval  koulař  Martin 
Mlenský. 
Výsledky  medailistů:  dálka  a  pře-

kážky  na  60 m Poislová  449 cm  resp. 
11:37 s, běh na 300 m Weniger a Jirás-
ková časy 39:85 resp. 45:72 s, a koule 
Mlenský za 11,31 m. Velký dík za tyto 
úspěchy  a  řadu  dalších  umístění  pat-
ří  trenérům  Janu Benešovi  a Martinu 
Hrdinovi.

První místo Michaela Červínová z ASK Lovosice, druhá Jana 
Matějková ze Slavie Praha a třetí Adéla Jehličková z USK 
Praha.                                             Foto: Drahoslav Venclíček  Vítězná výškařka Kristýna Malířová. Foto: Miroslav Pavlík 

Z A J í M A V é  K O N í č K Y / J I N D ř I Š K A  M U S I L O V á    Foto: Jindřiška Musilová              

pediG, Jeho tvorba a techniky
v předvelikonočním břez-

novém čísle nám svůj koníček 
představí kolegyně z centrálních 
laboratoří jindřiška musilová.

kdy a jak ses dostala k ručním 
pracím a jaké techniky a materiály 
pro své tvoření používáš?
Výrobky z ručních prací se mi odjak-

živa líbily a tak, když děti odrostly, měla 
jsem čas se jim sama více věnovat. Ved-
le pletení mě zaujaly na internetu výrob-
ky z tzv. pedigu, ze kterého se dají zho-
tovit různé tvary, od košíků a nádob přes 
rámečky a ozdoby až po zvonky a zvo-
nečky, vše různých tvarů a velikostí.

můžeš nám stručně přiblížit, co to 
vlastně pedig je?
Pedig  je  přírodní  materiál,  který 

se  k  nám  dováží  ze  subtropického 
pásma  a  jedná  se  o  vzdušné  kořeny 
palmy „Calamus rottang“. Její vnitřní 
dužina zbavená pevné  lesklé kůry se 
nazývá pedig. Pro pletení je to ideál-
ní  materiál.  Rychle  absorbuje  vodu 
a  stává  se  tím  velmi  pružným.  Prá-
ce  s  ním  je  jednodušší  než  s  jinými 
materiály  a  první  úspěchy  přesvědčí 
i  úplného  začátečníka.  Používají  se 
různé  průměry  a  síly materiálu,  pře-
kližková dna nebo např.  šablony pro 
výrobu zvonků. 

jaké věci se dají z pedigu uplést, 
kde sháníš náměty a čím se inspiru-
ješ?
Sehnala  jsem  si  nějakou  literaturu 

a spousta informací a návodů je na in-
ternetu. Dnes však tvořím také mnoho 
věcí z hlavy a dost improvizuji. Uplést 
se dá v podstatě cokoliv.

tvoříš hlavně sobě pro radost nebo 
obdarováváš své blízké? můžeme si 
tvé výrobky i někde koupit?
Začátky  byly  pouze  pro  radost,  ča-

sem jsem začala obdarovávat své blíz-
ké a kamarády. Ale pro ně tvořím vlast-
ně také pro radost. 

Velikonoční výzdoba.

Děkujeme  za  rozhovor  a  přejeme  ti 
hodně inspirace a radosti z dalšího tvoření 
a pro ty z Vás, které práce s pedigem zau-
jala, níže uvádíme pár odkazů pro inspiraci.

Renata Veselá
http://www.modernikosikarstvi.cz/
http://www.pedig.cz/obchod/index.php

Kapesníčkovník.                                      Box na časopisy.                                        

 20. 5. Nabočany (CR) Den PREOLu č. 8
 25. 5. Hlavnice (OP) Hlavnická řepka
 2. 6. Vnorovy (HO) Tradiční polní den
 3. 6. Radovesice (LT) Polní den 
 15. 6. Nezvěstice (PM) Polní den
 17. 6. Bernartice (PI) 20. polní den
 24. 6. Rozsochy (ZR) 5. den Penamu

Easter around the world
Christians celebrate Easter as a day to commemorate Christ's 
resurrection while in  other cultures it is a day to welcome 
spring.  the  celebrations  all  over  the  world  normally  in-
clude attending the mass and making Easter eggs, bunnies 
and sweets. But there are also strange Easter traditions and 
weird customs in some countries – like real-life crucifixion 
in the Phillippines, reading „Easter thrillers“ in Norway or 
throwing earthen pots out of the windows on Corfu.

Slovníček pojmů

Velikonoce po celém světě
Křesťané oslavují Velikonoce jako den připomenutí vzkří-
šení Krista,  zatímco u  jiných kultur  je  to den vítání  jara. 
Oslavy  po  celém  světě  obvykle  zahrnují  návstěvu  mše 
a přípravu velikonočních vajec, zajíčků a sladkostí. Exis-
tují i zvláštní velikonoční tradice a podivné zvyky v někte-
rých  zemích  –  jako  křižování  zaživa  na filipínách,  čtení 
„velikonočních  detektivek”  v Norsku  nebo  házení  hlině-
ných nádob z oken na Korfu.

PROCVIčTE SI S NáMI ANGLIčTINU - bARbORA ZEMANOVá

easter - Velikonoce 
spring - jaro

earthen pot – hliněná nádoba/hrnec
mass – mše
custom - zvyk

egg - vejce
bunny - zajíček

i v roce 2016 pořádá koncern aGroFert řadu polních dnů po celé repub-
lice. výčet těch nejdůležitějších uvádíme níže. 
polní den v radovesicích, na jehož pořádání se podílí i lovochemie, se ten-
tokrát uskuteční dne 3. 6. 2016.
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S P R á V N í  ú S E K / A N N A  A D A M C O V á                                  Foto: Tomáš Veselý, Jiří Masopust, Lenka Platichová 

xvii. reprezentační ples
lovochemie, preol a preol Food
jako každým rokem i letos proběhl v pátek 26. 2. 2016 Xvii. reprezentační ples lovochemie a preol. při vstupu 
si každý návštěvník vylosoval zaručenou cenu z tomboly, obdržel sklenku s přípitkem a ženy byly potěšeny květinou. 
velký úspěch sklidili tanečníci z tanečního klubu 1976 most, kteří se věnují společenským tancům a latinskoameric-
kým tanečním formacím. k poslechu a tanci hrála se svou style show hudební skupina timbre music, která vystřídala 
mnoho kostýmů dle druhu hudby. překvapením večera byla „one man show“ lukáše pavláska, který návštěvníky 
poučil o tom, jaký alkohol má vliv na povahu narozených dětí. v letošním roce byla připravena novinka -  „Fotokou-
tek“ s profesionální fotografkou paní lenkou platichovou, ve kterém se mohli návštěvníci nechat vyfotit s bohatým 
výběrem rekvizit. před půlnocí bylo vyhlášeno šest hlavních cen tomboly, mezi které patřil např. zájezd do marián-
ských lázní, poukaz na nákup elektro nebo poukaz do restaurace. pro návštěvníky bylo připraveno na stolech drobné 
občerstvení a dále bylo k dispozici občerstvení u firmy karla hrachovce. velké díky patří organizátorům plesu.  


