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Aktuálně

Aktuálně

Vracíme se
do běžného režimu

Povinné testování
zaměstnanců skončilo 18.2.

Když jsme před 2 lety připravovali jarní číslo časopisu Nový Rozvoj,

pandemie. Průběh nákazy byl našt stí u téměř všech zaměstnanců

Na konci roku 2021 se opět začala dramaticky zhoršovat epidemio-

a skončila definitivně k 18. 2. 2022. Celé testování opět probíhalo

tušili jsme, že se v Itálii a v Rakousku šíří infekce koronavirem, a jen

mírný, a doba rekonvalescence nepřesahovala týden.

logická situace v republice, a proto vláda vydala řadu opatření, mezi

pod záštitou LZK, které vedoucím vydávalo testovací sady a zpra-

v hrubých rysech jsme se připravovali na období zvláštní nejistoty.

kterými bylo i povinné testování zaměstnanců. Povinnost testování

covávalo reporty za celou firmu. V posledním týdnu testování také

V následujících měsících jsme prožili to, co generace před námi

Tradice, které jsou spojeny s jarním obdobím, oslavují obrodu,

se ale vztahovala pouze na osoby, které nepodstoupily očkování

proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice, která dopad-

nepamatují: vyhlášení nouzového stavu, krizová opatření, uzavření

vznik nového života i očištění od zlých sil spojených s předchozím

proti Covid-19, případně toto onemocnění v určité lhůtě nepro-

la pozitivně. V našem interním systému testování nebyly shledány

obchodů a omezení služeb, zákazy cestování a další restrikce.

obdobím zimy. Přeji nám všem, aby bylo letošní jaro časem, kdy se

dělaly. Naše společnost se rozhodla pro cestu „samotestování“

žádné nedostatky nebo prostor ke zlepšení. Chtěli bychom poděko-

pandemie koronaviru stane minulostí. Pozitivním signálem je jistě

přímo na pracovišti bez účasti externích zdravotníků. Toto testování

vat všem zaměstnancům a vedoucím za velmi dobrou spolupráci.

S koncem roku 2021 se pandemickým slovníkem začalo šířit slovo

i obnovení běžného provozu jídelen od 28. února. Některá restrik-

probíhalo od 22. 11. 2021 po dobu 8 týdnů. Z kraje nového roku

Níže uvádíme statistiku z těchto testování.

„omikron“, které si možná pamatujeme z hodin fyziky na základní

tivní opatření však stále zůstávají v platnosti a doufám, že jejich

2022 bylo přijato nové vládní nařízení, které zaměstnavatelům uloži-

a střední škole, nebo ze seriálu Futurama. Omikron jako varianta

zrušení Vládou České republiky resp. Ministerstvem zdravotnictví je

lo povinnost testovat všechny zaměstnance ve firmě s frekvencí

Mgr. Pavlína Besedová

koronaviru prošla v uplynulých 4 měsících Evropou, a snad je již

jen otázkou jednotek dnů.

2x týdně. Tato forma testování nakonec probíhala po dobu 5 týdnů

Lidské zdroje a komunikace

definitivní tečkou za touto pandemií. Vyšší infekčnost této varianty
koronaviru se projevila i v ukazateli nemocnosti našich zaměstnan-

Na závěr bych chtěl poděkovat Vám všem. Za trpělivost, za vytrva-

ců. V nejvíce krizovém týdnu bylo „s COVIDem“ v jednu dobu mimo

lost i za toleranci. Společným přístupem jsme přispěli k nepřeru-

zaměstnání až 15 osob, což jsou nejvyšší počty za celou dobu trvání

šení výroby (i přes místy kritickou personální situaci), v nezbytně

Věříme, že letošní jaro bude
časem, kdy se pandemie
koronaviru stane minulostí.

Testování neočkovaných zaměstnanců v období
22. 11. 2021 – 14. 1. 2022 (8 týdnů)

nutné míře jsme plnili požadavky často se měnících Mimořádných

celkový počet otestovaných zaměstnanců

514

opatření a zvládli jsme i jistou míru diskomfortu při běžné pracovní

negativní

510

činnosti i v rámci firemního stravování.

pozitivní
netestovaní/nepřítomni

Přeji vám příjemné jarní dny.

141

Testování všech zaměstnanců v období
17. 1. 2022 – 18. 2. 2022 (5 týdnů)

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.
Technický manažer

celkový počet otestovaných zaměstnanců

3036

negativní

2993

pozitivní
netestovaní/nepřítomni

4

4

5

43
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Manažerským tématem
pro rok 2022 bude
„řízení talentů“

Organizační změny
ve společnosti k 1.1.2022
Vzhledem ke změnám vnitřních i vnějších podmínek ve vazbě na objemem výraznou
dlouhodobou investiční činnost, přistoupila naše společnost k několika funkčním
organizačním změnám, které pomohu firmě účinněji dané oblasti řešit.
Od 1. ledna 2022 jsme reorganizovali řízení

Předseda představenstva společnosti Wanhua Chemical ve svém novoročním projevu
poděkoval všem zaměstnancům skupiny Wanhua za jejich úsilí při překonávání
všech překážek, které současná turbulentní doba přináší.

některých týmů mezi oba jednatele společnosti a nově byl vytvořen nutný prostor pro
širší koordinaci investičních akcí. Do nové
pozice byl jmenován stávající technický
manažer Ing. Jindřich Žák, kterému bychom
zároveň chtěli vyjádřit velké poděkování za

Vážení kolegové, všechny vás vřele zdravím!

jeho dlouholeté vedení a řízení technického

vědnosti a píle, což plodilo výsledky. Produkce propylenu, anilinu, etylenu i MDI v průmyslovém parku

úseku včetně úspěšné realizace mnoha
S příchodem nového roku je všechno opět čerstvé.

Jen-tchaj poprvé přesáhla milion tun a nového

V tomto krásném okamžiku, kdy se loučíme se sta-

maxima dosáhla taktéž produkce různých produktů

Do pozice technického manažera nově

rým rokem a vítáme rok nový, bych vás rád jménem

v průmyslovém parku Ning-po. Závody BorsodChem

nastoupil Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., který

představenstva srdečně pozdravil a z celého srdce

nadále fungovaly stabilně i při vysokém zatížení.

do konce roku 2021 působil jako vedoucí

popřál vše nejlepší všem pracovníkům společnosti

Prodej polyuretanu, petrochemických výrobků, ADI,

kvality, ekologie a bezpečnosti, přičemž

Wanhua, rodinám našich zaměstnanců a přátelům ze

pryskyřice na vodní bázi, TPU, PC a dalších produktů

Liao Zengtai

všech různých oblastí, kteří svojí podporou ukazují,

zaznamenal historické rekordy. Vliv produktů

úseku zařazen ke stejnému datu. Tato

Předseda

že jim není rozvoj společnosti Wanhua lhostejný!

Wanhua v průmyslu se i nadále zvyšuje.

obměna je rovněž odrazem práce společ-

představenstva

nosti s talentovanými lidmi, ke kterým

společnosti Wanhua

V roce 2021 všichni pracovníci společnosti Wanhua

V roce 2021 se dále zlepšovala provozní dokona-

Ing. Hanslík určitě patří, a kterou společnost

tváří v tvář složité situaci v postepidemické éře

lost společnosti. Systém řízení talentů se zlepšuje

Wanhua plně podporuje.

usilovali o dosažení úžasného poslání „dosáhnout

každým dnem. I nadále se objevovaly nové metody

pokroku v chemickém průmyslu, transformovat

a strategie pro snižování nákladů a zvyšování efek-

Oběma kolegům přejeme mnoho št stí

životy“, úspěšně zvládli nespočetné potíže, překonali

tivity a docházelo k dalšímu posilování regulace

a úspěchů v nových rolích.

miliony překážek a úspěšně dosáhli cíle, kterým byly

nákladů. Co se týče řízení BOZP, došlo k efektivnímu

výnosy ve výši 100 miliard juanů. Schopnost společ-

zlepšení inovativních strategií řízení bezpečnosti,

Mgr. Miroslava Jeřábková

nosti inovovat se i nadále zdokonaluje, manažerská

křížového auditu, hloubkového auditu a externího

Personální manažerka

základna se i nadále upevňuje, jednota a schopnosti

auditu. Byla úspěšně dokončena digitální trans-

týmu se i nadále zlepšují a celkový obraz se stále

formace, která vedla k vytvoření chytré platformy

rozjasňuje. To vše je základním kamenem, na kterém

podporující rychlou expanzi společnosti. Společnost

společnost staví svoji pozici elitní konkurenceschop-

Wanhua poprvé získala zlatou medaili EcoVadis, kte-

né společnosti, která patří mezi 500 nejlepších na

rá je známkou neustálého úsilí společnosti o dosaže-

světě.

ní dokonalosti v oblasti udržitelného rozvoje.

V roce 2021 se lidé ze společnosti Wanhua po celém

V roce 2021 úspěšně pokračoval výzkum a vývoj

světě spojili a ukázali svého ducha oddanosti, odpo-

nových technologií společnosti Wanhua. K význam-

významných investičních akcí.

tento útvar byl rovněž nově do technického

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.,
nový technický manažer BorsodChem MCHZ
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nému průlomu došlo u pilotního testu celého prů-

Polyéter – fáze II (Polyether Phase II), Nitrobenzen

rozvíjet v šesti oblastech se silnou vnitřní motivací, schopností se

Tato cesta, která začíná tisíce mil za námi, začne znovu. Když se

myslového řetězce rozložitelných plastů, neustále se

– fáze III (Nitrobenzene Phase III), Katalyzátor (Ca-

učit a schopností realizovat. Musíme podpořit rozvoj vědců, odbor-

ohlédneme zpět za rokem 2021, sláva a pot se stanou minulostí.

zdokonalovala technologie pilotního závodu POE,

talyst), Syntetický amoniak (Synthetic Ammonia),

níků, inženýrů, techniků a dalších talentů v oblasti high-tech, kteří si

Když se podíváme kupředu na rok 2022, důvěra a tvrdá práce budou

zásadní výsledky přinesl vývoj elektronických chemi-

Formaldehyd – fáze III (Formaldehyde Phase III),

budou dobře vědomi svých povinností a budou je plnit i v praxi.

utvářet budoucnost. Rok 2022 je pro společnost Wanhua novou

kálií, kupředu postupoval i vývoj materiálového eko-

Využití pevných odpadů (Solid Waste Utilization)

systému baterií a začala se projevovat optimalizace

a další. Výstavba závodu PO/SM nastavila novou

Musíme i nadále rozšiřovat povědomí o rizicích, prolamovat pohodl-

s našimi cíli i s dobou a udržujme si strategické odhodlání, stanovme

polyolefinových produktů. Společnost pokračovala

laťku pro výstavbu projektů společnosti Wanhua.

nost, nacházet nedostatky, zlepšovat schopnosti a nebát se změny.

si ambiciózní cíle a spojme síly, abychom se nebáli učinit odvážné

Musíme posílit koncept „bezpečnosti jako naprosté priority“, skuteč-

kroky a znovu našli svoji brilantnost!

startovní čárou v závodě o dosažení vyššího cíle. Postupme kupředu

ně zavést systém řízení výroby zaměřený na bezpečnost a i nadále
zlepšovat řízení bezpečnosti. Musíme zlepšovat povědomí o píli,

Závěrem upřímně přeji všem šťastný nový rok a vše nejlepší!

měnit naše myšlení a nebát se jednat za účelem úspěchu v nových
výzvách a dosahování nových průlomů.

Liao Zengtai
Předseda představenstva

Sociální odpovědnost musí být vždy prioritou. I nadále se musíme

31. prosince 2021

věnovat průzkumu nových technologií pro snižování uhlíku, investovat do nových energií, budovat nízkouhlíkové a bezuhlíkové průmyslové parky a stát se průkopníkem v éře snižování uhlíku. Musíme
i nadále pokračovat ve vývoji nových produktů, které „berou ohled
na zemi a jsou prospěšné pro lidi“ a neustále dosahovat průlomů
v nových technologiích a v nových obchodních oblastech.

Výzkumné a vývojové centrum Wanhua
Shanghai, Čína

I nadále se musíme věnovat průzkumu nových
technologií pro snižování uhlíku a investovat
do nových energií.
ve zkoumání oblastí nových chemických materiálů

Rychle postupoval projekt Fujian i výstavba závodu

se špičkovou technologií a vysokou přidanou hod-

MDI. Výroba úspěšně začala v projektech Sichuan

notou a i nadále díky síle společnosti Wanhua přispí-

PBAT, Sanyuan Anode, BorsodChem HPM a dalších.

vala k lepšímu životu lidstva.
Rok 2022 je zásadní pro realizaci nového plánu

8

V roce 2021 všichni pracovníci společnosti Wanhua

rozvoje společnosti Wanhua. Nejvyšší prioritou je

věnující se stavebnictví úzce spolupracovali se zapo-

budování týmu talentů. Proto bude manažerským

jenými útvary, bojovali se zimou, vedry, epidemií a

tématem pro rok 2022 „rok řízení talentů“. Musíme

závodili s časem, aby splnili termíny. Výsledkem byl

inspirovat více výjimečných lidí k tomu, aby se

jeden stavební zázrak za druhým. V průmyslovém

k nám připojili s širokým kariérním výhledem

parku Jen-tchaj byly úspěšně zprovozněny projekty

a velkou vizí. Musíme se maximálně snažit talenty
9
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Hospodářské výsledky

Rok 2022
jsme začali výborně

Segment
Speciálních aminů
zaznamenal v roce 2021
historicky rekordní
objem prodejů.

V prvních měsících roku 2022 naše společnost prozatím pokračuje ve výsledkovém trendu předchozích let. Naše hospodářské výsledky jsou na velmi dobré
úrovni, a to jak absolutně, tak i ve srovnání s počátkem loňského roku.
Hospodářské výsledky naší společnosti za celý uplynulý rok 2021

Hladina cen hlavních surovinových vstupů je na počátku roku na

byly v souladu s našimi plány a očekáváními a navíc o cca pětinu

nesrovnatelně vyšší úrovni ve srovnání s počátkem loňského roku.

překročeny. V posledních měsících loňského roku byly prodeje všech

U cen elektrické energie a zemního plynu je více než čtyřikrát vyšší.

výrobků na očekávané úrovni, a to i přes výrazný vynucený nárůst

Ceny čpavku, který je převážně vyráběn ze zemního plynu rovněž

prodejních cen. Nutnost navýšení prodejních cen byla vyvolána

velmi výrazně narostly, nárůst je také téměř čtyřnásobný se srovna-

enormním růstem cen energií. Poptávku po většině našich produktů

telným obdobím loňského roku. Cena benzenu, hlavního surovi-

tento cenový nárůst prozatím výrazně neovlivnil, byla stabilní bez

nového vstupu, v lednu opět oproti předchozímu měsíci vzrostla,

výraznějších výkyvů. Celkové roční prodeje většiny našich výrobků

tentokrát cca o čtvrtinu. Únorová vyhlášená cena benzenu ukončila

byly blízko úrovni plánovaných, nižší ve srovnání s plánovanými byl

předchozí čtyřměsíční růst a poklesla, a to opět poměrně významně,

hlavně prodej anilinu a kyseliny dusičné koncentrované. Zde se na-

cca o desetinu. Z výsledků prozatím vyplývá, že se daří tyto většinou

sčítaly naše technické problémy ve výrobně koncentrované kyseliny

významně vyšší ceny vstupů pokrýt dobrými prodejními cenami

dusičné v průběhu roku a rovněž delší generální zarážky u našeho

a tím dosáhnout uspokojivých krycích příspěvků. Významně tomu

největšího odběratele anilinu spojené s rozšiřováním výrobní zá-

nahrává i prozatím stále neklesající zájem o naše produkty mezi

kladny. Hlavním prodejním tahounem byl v roce 2021 opět segment

všemi významnými odběrateli.

Speciálních aminů s historicky nejvyšším ročním objemem prodejů doprovázeným i odpovídající přidanou hodnotou. Významně

Vyšší je oproti očekávaným hodnotám na počátku roku prodej

meziročně vyšší byly i prodeje CHA a DCHA. Případné nižší prodeje

většiny našich hlavních výrobků. Celkový prodej anilinu byl v lednu

některých produktů byly však kompenzovány dobrými prodejními

v souladu s našimi očekáváními. Prodej anilinu do BorsodChem Zrt.

Většina výrobních linek provozovala počátkem roku bez závažných

Nakonec je možno s potěšením konstatovat, že začátek roku opět po-

cenami, což ve výsledku vedlo k naplnění našich cílů roku 2021.

byl na stabilní měsíční úrovni, externím odběratelům bylo počátkem

poruch a provozních problémů. Drobné provozní problémy byly

stavil pevné základy pro splnění, či případné překročení plánovaných

roku expedováno více, než bylo původně očekáváno. Prodeje DCHA

vyřešeny okamžitě bez podstatného dopadu na objem výroby.

výsledků roku 2022. V tomto roce budeme intenzivně pokračovat

V prvních měsících roku 2022 naše společnost prozatím pokračuje

jsou stále na vysokých hodnotách, jsou na kapacitních možnostech

Výroba anilinu byla počátkem roku blízko aktuálních kapacitních

v trendu započatém v předchozích letech, a to s orientací na zákaz-

ve výsledkovém trendu předchozích let. Naše hospodářské výsledky

výroby. Rovněž tržby CHA jsou na stejných úrovních jako v předcho-

možností. To stejné platí i pro výrobu nitrobenzenu, hlavního mezi-

níky mimo skupinu BorsodChem. Prioritně je podporován přechod

jsou na velmi dobré úrovni, a to jak absolutně, tak i ve srovnání

zích měsících a blíží se tak rovněž kapacitním možnostem. Celkový

produktu při výrobě anilinu. V provozu byly střídavě všechny linky

na prodej našich produktů, u kterých je anilin využíván jako surovina

s počátkem loňského roku. Důvody stále přetrvávají, jsou jimi

odbyt speciálních aminů je počátkem roku opět na velmi vysokých

nitrobenzenu a rovněž výrobny koncentrované i technické kyseliny

pro další zpracování na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Pokračo-

ustálené objemy prodejů v hmotovém vyjádření a rovněž odpoví-

úrovních, hlavním tahounem je zde nepřekvapivě stále prodej PU

dusičné, což umožnilo výrazně zvýšit prodeje koncentrované kyseliny

vat budeme v hledání nových perspektivních zákazníků a budování

dající krycí příspěvek. Toho bylo dosaženo opětovným navýšením

katalyzátorů, hlavně pak DMCHA. Výrazně vyšší oproti očekávaným

dusičné. Celková produkce speciálních aminů je v souladu s očeká-

stabilních dlouhodobých obchodních vazeb. Pokračovat bude

prodejních cen, jako reakcí na stále přetrvávající vysoké ceny energií,

jsou i tržby za DEO. Do objemu tržeb se jako každoročně počátkem

vanou úrovní, daří se zajistit a udržet výrobu všech jednotlivých spe-

i orientace na potřeby zákazníka, tj. bude kladen důraz na kvalitu,

elektrické energie a zemního plynu na komoditních burzách. Pro

roku promítají ty, které byly sice expedovány z našeho závodu před

ciálních aminů podle požadavků zákazníků. Objem výroby DCHA je

plynulou výrobu a stálou dostupnost našich výrobků. K tomu budou

dosažení dobrých výsledků je důležitější dodržování spotřebních no-

koncem roku, ale díky dodacím podmínkám dorazily k zákazníkům

počátkem roku na vysoké úrovni, umožňuje tak plynulé uspokojování

uzpůsobeny naše aktuální investiční záměry i již započatý plán rozvo-

rem při výrobě a ještě více narůstá nutnost odpovědného hospoda-

až v letošním roce, čili i v tržbách mohou být evidovány až v lednu.

zvýšených požadavků zákazníků. Výroba CHA počátkem roku odpo-

je na střednědobé období.

ření s energiemi. Úspory v oblasti operativních a finančních nákladů

V roce 2022 opět plánujeme provádět pravidelné měsíční expedice

vídá aktuální poměrně vysoké poptávce a svým plynulým provozem

rovněž mohou významně přispět k dosažení očekávaných výsledků.

koncentrované kyseliny dusičné, a to jak do mateřské společnos-

tak umožňuje plné pokrytí potřeb zákazníků a zároveň je

Ing. Radek Šajtar

Počátkem roku bylo rozhodnuto o prodeji minoritního objemu emis-

ti, tak i externím odběratelům. Tato skutečnost výrazně přispívá

i dostatečná pro produkci některých speciálních aminů, kde je,

Zástupce finančního manažera

ních povolenek. Hlavním důvodem byla snaha využít jejich neustále

ke stabilitě výroby této komodity a omezuje nutnost kapacitních

stejně jako DCHA, jedním z hlavních meziproduktů. Výroba DEOX

rostoucí cenu, jako mírnou kompenzaci rostoucích cen energií.

odstávek.

je na standardní úrovni, plynulá a stabilní.
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Rozhovor čísla

Pavla Táslerová:
Noví kolegové prokazují velké
zaujetí pro práci v BC MCHZ

sféře se mé vnímání naší společnosti v podstatě

mě, že mnohé není jenom čistě naše zásluha, často jsme účastníky

nezměnilo. Hned na začátku jsem si uvědomila,

širšího týmu, ale na tom všem zanecháme s mými kolegy stopu

jak je chemický průmysl spjatý s naším každo-

svojí práce. A že těch položek za rok je!

denním životem, a že i výrobky naší firmy jsou

Co se týče obsahu, tak práce nákupčího nikdy nekončí a požadavky

obecně pro společnost důležité.

na nákup vycházejí prakticky z každého útvaru našeho podniku,

A z toho pro mne vyplynulo, že i moje práce má

kdy se k nám informace o potřebě něco zajistit dostane jako posled-

smysl. Dále je pravda, že jsem si během té doby

ním, ale my musíme zareagovat jako první.

velmi dobře uvědomila, jak velký je rozdíl v tom,
když naši firmu vlastní finanční společnost anebo

Jak vnímáte dopady koronavirové pandemie Covid-19

vlastník, který je současně výrobcem chemikálií.

na současný trh, jsou jednání s našimi dodavateli nyní

Proto současný stav považuji pro BorsodChem

náročnější? A změnila pandemie nějakým způsobem

MCHZ za velmi příznivý, i když dobře vím, že není

charakter obchodních jednání?

vždy vše zcela ideální.

Velmi náročný byl loňský rok, kdy jeho důsledky stále negativně dopadají i na současné období. Problémy jsou s nedostupností materi-

V každém čísle vám Nový Rozvoj přináší zajímavý rozhovor s lidmi z naší společnosti.
Dnešním respondentem je vedoucí nákupu Pavla Táslerová, která nám blíže představí roli
nákupčího a mimo jiné i zavzpomíná na své začátky v BorsodChem MCHZ.

které nás vzájemně připravují na jednání s obchodními partnery. Přitom samozřejmě telefonicky nebo

Ing. Pavla Táslerová

e-maily, kontaktuji dodavatele, případně s nimi přímo

Vedoucí nákupu

jednám. Rovněž pravidelně sleduji průběžný vývoj cen

BorsodChem MCHZ

základních komodit a energií, kdy energetický vývoj
konzultuji se svým kolegou, a následně se spolu domlouváme na operativním postupu jejich zajišťování.
V BorsodChem MCHZ jste bezmála 20 let.
Vzpomínáte si ještě na své úplné začátky?
To víte, že si na své začátky velmi dobře pamatuji. Po
ukončení vysoké školy jsem začínala jako asistentka
generálního ředitele. Tato pozice mi opravdu pomohla
v seznámení se s firemním prostředím a s lidmi. Má
tehdejší kolegyně a také ostatní členové vedení mi
tehdy hodně pomáhali v utváření profesionálního
přístupu. Tato léta nebyla pro mne vždy jednoduchá,
a proto raději vzpomínám na začátky mé obchodní
Přibližte nám na úvod Vaši pracovní pozici.

dráhy, a to ve výrobně-obchodní jednotce Aminy.

Co vše máte jako Vedoucí nákupu na starost

Tady si velmi dobře vzpomínám na okamžik, kdy jsem

a jak probíhá váš běžný pracovní den?

poprvé zajistila nákup suroviny z Číny a jak jsem byla

Hned na začátek musím říci, že mám svou práci moc

překvapena z toho, že je „chemický svět“ docela malý.

ráda, její různorodost mne baví a motivuje neustále

Do té doby jsem si myslela, že je výrobců jednotlivých

přemýšlet nad novými postupy a směry. Trh se totiž

chemikálií požehnaně, ale v reálu tomu tak vůbec

neustále mění a to jak při nakupování surovin, tech-

není.

nického materiálu, v oblasti uzavírání smluvních

12

dohod s partnery, ale také při zajišťování služeb.

V rámci svého působení ve firmě jste prošla

Můj pracovní den většinou začíná ověřením

několika různými pozicemi i útvary, změnilo se

zajištěnosti dodávek surovin a vývoje vyhlášených

za ta léta Vaše vnímání firmy?

výběrových řízeních. Dále probíhají interní diskuze,

Od mého zahájení profesionální dráhy v obchodní
13

Co je na Vaší současné pozici nejnáročnější?

álu, neobvykle se prodlužují termíny dodání, a to vše je doprováze-

Řeknu to úplně jednoduše, je to její rozsah a

no vysokými cenami prakticky všech vstupů. Tak náročné období si

obsah. Útvar nákupu zajišťuje kromě finančních,

za svoji kariéru nepamatuji a ani období finanční krize v letech 2008

daňových a pojišťovacích služeb prakticky vše, co

a 2009 se dnešní situaci zdaleka nepodobá. Jednání s partnery jsou

naše firma potřebuje ke své produkci a provozu.

delší, náročnější a také častější. Oni sami kolikrát přesně nevědí, zda

Od surovin a pomocných látek, přes energie až

a kdy budou moci expedovat dodávku, takže celý nákupní tým stojí

po veškeré materiály a služby různého druhu.

obrovské úsilí neustále kontrolovat a prověřovat, zda dohodnuté

Od pár lahviček s laboratorními chemikáliemi po

podmínky platí.

mnoha tisícitunové vlaky s benzenem a čpavkem

Dalším komplikujícím faktorem jsou velmi omezená osobní setkání

nebo od krabičky s kancelářskými svorkami po

s partnery. V současnosti většina komunikace s nimi probíhá pouze

novou jednotku výroby nitrobenzenu. Samozřej-

elektronicky. Daný způsob je sice nápomocný, ale nikdy nenahradí
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jednání tváří v tvář, a to je velká škoda.

Co ráda děláte ve volném čase?

Kterou destinaci byste doporučila našim

Během osobních setkání totiž obchodní

Mám ráda akci, takže když to jenom trochu

čtenářům a proč?

partneři navazují i neformální komunikační

jde, tak se snažím být v pohybu. Krokem,

Z České republiky si mne velice získala

vztahy a toto považuji já osobně pro úspěš-

během, na kole i ve vodě. Vůbec ráda

Litomyšl a její okolí. Je to nejen architekto-

nou práci obchodníka za velmi důležité.

poznávám něčím zajímavá místa. Ať svou

nicky nádherné město s jednou z českých

O to nás daná doba připravila a doufám,

architekturou, příběhem nebo jen atmosfé-

památek UNESCO, ale pro mne osobně je to

že se to co nejdříve vrátí zpátky.

rou. Jsem velkým fanouškem zoologických

taky místo s opravdu pohodovou atmo-

zahrad, a proto trasy mých výletů často

sférou, kde se vždy cítím skvěle a ráda se

Váš tým čítá 15 členů, každý z Vás má

vedou do ZOO, ať už v naší republice nebo

tam vracím. Co se týče zahraničí, tak bych

samostatnou agendu nebo se jeden bez

i v sousedních zemích. No, a když počasí

jednoznačně doporučila Irsko. To je země

druhého při práci neobejdete?

výletům zrovna nepřeje, tak sleduji filmy.

s velmi bohatou (i když někdy dost drsnou)

Většina členů mého týmu má samostatnou

Kalendárium

Data, která se velkým písmem
zapsala do historie

historií, s krásnou krajinou a hrdými lidmi,

agendu, ale vzájemně se doplňují. Útvar

Jaké sledujete ráda filmy, máte vyloženě

kteří toho nejen mnoho dokázali, ale také

nákupu by nefungoval tak dobře, kdyby

oblíbený žánr?

se umějí spolu dobře bavit.

kterýkoliv článek začal pokulhávat

Rozhodně to jsou detektivky, a to jak filmy,

a selhávat. Celkově mohu říci, že jsem, až na

tak i televizní seriály. Velice mne totiž baví

Blíží se období Velikonoc, dodržujete

opravdu ojedinělé případy, měla štěstí na

pozorovat dějovou linku zápletky a přemýš-

v rodině nějaké tradice a zvyky?

své spolupracovníky a že mne práce s nimi

let o viníkovi a o jeho pohnutkách. Čím je

Pro mne jsou Velikonoce především symbo-

skutečně baví. A co mne přitom zvláště těší

ten příběh složitější a propracovanější, tak

lem vítání nadcházejícího jara, kdy nás zima

je to, když vidím, jak se stejným opravdo-

tím více mne zajímá. Proto dávám typově

už nenávratně opouští. Takže si vyzdobíme

vým zaujetím pro věc a nasazením pracují

přednost těm psychologicky zdatnějším

obydlí zářivými barvami, necháme

jak ti, kteří jsou v naší firmě už několik

detektivům před těmi akčními. Takže ze

v květináči vyrůst čerstvé osení a těšíme se,

desetiletí, tak i ti, kteří se do našeho týmu

zahraničních u mne „vede“ Hercule Poirot

že společně vyrazíme za jarním sluníčkem

zapojili teprve před několika měsíci.

a z těch tuzemských třeba kapitán Michal

do přírody.

10.2.

Exner.
Děkujeme za rozhovor

10. února 1922 objevil v Praze Jaroslav Heyrovský polarografickou metodu, která jednoduše
a levně dokázala v řadě oborů odpovědět na otázku, jaké látky a v jakém množství
se v analyzovaném prostředí nacházejí. V době objevu mu bylo 31 let.

Co se také stalo 10. února

14
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10. února 1720 – v Anglii byl

10. února 1962 – V Berlíně došlo

10. února 1996 – Nastává histo-

jmenován královským astronomem

k výměně dvou nejslavnějších zajatců

rický milník ve světě IT. Superpočítač

výjimečný vědec a astronom Edmund

světa. Amerického špionážního pilota

Deep Blue americké firmy IBM dokázal

Halley. Veřejnost si jeho jméno spojuje

Francice Garry Powerse za sovětského

poprvé porazit šachového velmistra

zejména s rokem 1705, kdy jako první

špióna Rudolfa Abela. Strhující událost

světa Rusa Garriho Kasparova. Algo-

předpověděl návrat komety, která je

v roce 2015 ztvárnil ve filmu Most špio-

ritmus počítače dokázal během hry

ze Země vidět každých 75–76 let.

nů Steven Spielberg, když do hlavní

vyhodnotit až 200 milionů postavení

Halley mj. pomohl Isaacu Newtonovi

role obsadil jednoho z nejlepších

za sekundu. Kasparov ale sérii hranou

s jeho nejslavnějším spisem Principia.

herců současnosti Toma Hankse.

na 6 zápasů celkově vyhrál.
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N-etylcyklohexylamin
pro výrobu pesticidů

Naše produkty

Naše produkty
Také v roce 2022 se naši zákazníci budou setkávat s celou řadou našich produktů.
V tomto čísle se zaměříme na N-etylcyklohexylamin. Produkt pro výrobu pesticidů,
který v naší společnosti nemá takovou publicitu jako třeba naše vlajková loď anilin.
O to zajímavější možná pro vás budou informace níže.
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Herbicid je označení pro pesticid, který se používá k odstranění

vé herbicidy. Kořenové herbicidy se aplikují na povrch půdy nebo

nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo některých druhů invazních

přímo do půdy. Jsou přijímány kořeny a používají se zpravidla jako

rostlin. Herbicidy nacházejí uplatnění zejména v zemědělství (nejen

preemergentní přípravky (tzn. používané před vyklíčením). Listové

pro likvidaci obtížného plevelu, ale také pro urychlení zrání, dosu-

herbicidy se zase aplikují na nadzemní části rostlin.

šování či zjednodušení sklizně) a v dalších oblastech, například pro

Jedním z herbicidů, pro jehož výrobu se používá N-etylcyklohexyla-

likvidaci nežádoucích plevelů v rámci dopravních tras nebo městské

min produkovaný naší společností, je Cycloate, tedy látka používaná

údržby. Herbicidy se rovněž často používaly ve vojenství, např.

k hubení trav a některých širokolistých plevelů.

k likvidaci vegetace, která nabízela úkryt základnám nebo zásobovacím trasám nepřítele.

Ing. Václav Kučeja, Prodej a marketing

Podle působení můžeme herbicidy rozdělit na tzv. kořenové a listo-

Ing. Lech Mrózek, Ph.D., R&D Centrum
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Nejtalentovanější chemici historie

Útvary

Antoine-Laurent de Lavoisier
otec moderní chemie

Informace
z útvarů

Tématem letošního roku je „Rok řízení talentů.“ V novém seriálu „Nejtalentovanější chemici
historie“ vám postupně představíme čtyři muže, kteří zásadním způsobem ovlivnili náš obor.
Dnes začínáme otcem moderní chemie, Francouzem Antoinen-Laurentem de Lavoisierem.

Na tomto místě vám pravidelně přinášíme aktuální informace
z jednotlivých útvarů naší společnosti.

IT: Dnes zaostřeno na aplikaci BPM
(Business Process Management)

aby tak umožnil systematizaci výuky chemie (a její
logické uspořádání). Jeho výzkum byl zaměřen na

Antoine-Laurent de

zkoumání procesu spalování. Lavoisier experimentál-

Lavoisier

ně potvrdil existenci kyslíku a vysvětlil podstatu hoře-

(26. 8. 1743 – 8. 5.

ní jako okysličování. Dokázal, že voda vzniká okysličo-

1794) byl francouz-

váním vodíku a oxid uhličitý jako sloučenina uhlíku

ský šlechtic, chemik,

a kyslíku. Tyto jeho práce vedly k poražení

ekonom, právník

ﬂogistonové teorie. Svou teorii hoření vysvětlil

a daňový úředník.

v dílech Fyzikálně chemické studie (1774)

Je pokládán za

a O spalování obecně (1778).

zakladatele moderní
chemie. Jako jeden

V roce 1776 se manželé Lavoisierovi přestěhovali do

z prvních zavedl do

Arsenalu nedaleko Bastily, kde Lavoisier vybudoval vý-

chemické analýzy

zkumný ústav, na svou dobu zcela ojedinělý. Postupně

váhy, a tím vytvořil

tu shromáždil kolem 13 000 přístrojů – váhy, teplomě-

základy moderní

ry, barometry, manometry, hustoměry, kalorimetry

chemie.

apod. V roce 1778 získal panství Freschines v údolí
Narodil se v Paříži jako syn bohatého právníka. Již
v devíti letech studoval na prestižní Collége Mazarin.
Tam ho upoutala především matematika, chemie a
fyzika. V letech 1761–1764 studoval na univerzitě právo
a přitom navštěvoval přednášky z přírodních věd.
V roce 1763 vydal svou první vědeckou práci o pozorování polární záře. V roce 1766 vyhrál soutěž Akademie
věd na návrh nejvhodnějšího veřejného osvětlení
v Paříži a obdržel zlatou medaili. V roce 1768 byl zvolen do Královské akademie věd a v roce 1785 stal jejím
ředitelem.
Roku 1771 se oženil se čtrnáctiletou dcerou svého
nadřízeného Marie-Anne Pierrette Paulzeovou. Za
pomoci peněz z věna své ženy vybudoval výzkumný
ústav, který ověřoval jednotlivé poznatky o chemii,
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V roce 2022 pokračujeme na IT, v rámci

2022 se plánuje dle schváleného Plánu IT

Pro každou z aplikací je vytvořená celá sada

schválené strategie a integrace BC MCHZ do

převod dalších aplikací.

dokumentů pro uživatele tak, aby přechod

skupiny, v migraci vybraných aplikací pod-

Systém BPM je provozovaný z Wanhua,

na nové řešení byl co nejhladší. Kromě do-

porujících procesy do SW nástrojů jako je

propojen přes SAP PI se SAP ERP provozo-

kumentace jsou k dispozici i kolegové na IT,

SAP, MS Share Point, BPM (Business Process

vaném z BorsodChem. Uživatelé systému

kteří mají příslušné oblasti na starosti a jsou

Management), případně jiné.

BPM v BC MCHZ mohou být pouze uživatelé

připraveni poradit.

V řešení BPM již máme funkční řešení pro

Active Directory v doméně emea.

Děkuji.

Příkazy k úhradě a od 1. 2. 2022 také řešení

Aplikace se spouští z webového prohlížeče,

Převodky majetku, které slouží pro převody

přičemž pro přístup je nutná identifikace

Ing. Stanislav Pekara, MBA

investičních majetků mezi středisky. Pro rok

přes ECS Portál nebo Process Platform BPM.

vedoucí informačních technologií

Loiry, kde se věnoval zemědělskému podnikání.

Laboratorní sklo pro studenty SPŠCH

Když vypukla Velká francouzská revoluce, Lavoisier
byl jako jeden ze tří komisařů Národního konventu
pověřen reformou systému výběru daní. V období
teroru následujícím po měnové reformě byl Lavoisier

V rámci vyhledávání nových talentů spolupracuje BorsodChem

zatčen a obžalován ze spiknutí proti republice, zprone-

MCHZ dlouhodobě se Střední průmyslovou školou chemickou

věry, rozkrádání daní, zneužití pravomoci a podvodů.

akademika Heyrovského v Ostravě. Na začátku prosince 2021 jsme

Jeho jmění bylo zkonfiskováno, spisy zabaveny. Dne

předali řediteli školy Ing. Radimu Vajdovi „mikulášskou nadílku“

8. května 1794 byl popraven pod gilotinou spolu se

v podobě 5 krabic plných laboratorního skla, které budou moci

svým tchánem Jacquesem Paulzem a dalšími 27 členy

studenti využít při praxi v laboratořích. Jsme rádi, že škole můžeme

společnosti Ferme Générale.

pomoci i takovým způsobem. Studentům přejeme, ať se jim s novými pomůckami dobře pracuje a vyzkouší si na nich plno zajímavých

Matematik Joseph Lagrange napsal den po popravě:

pokusů.

„Utnout jeho hlavu trvalo jen okamžik. A nejspíš ani
století nebude stačit, aby se zrodila další taková.“

Mgr. Pavlína Besedová
Lidské zdroje a komunikace
19

Nový Rozvoj jaro 2022

Chemie patří k životu

Kvalita, ekologie, bezpečnost

Kvalita, ekologie, bezpečnost

Jak jsme si vedli na poli
bezpečnosti práce?

Jak pečujeme o naše
životní prostředí?

V roce 2021 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz s pracovní neschopností
delší než 3 dny, k 28. 2. 2022 jsme dosáhli výsledku 719 kalendářních dnů
bez pracovního úrazu s pracovní neschopností.

Z grafů je patrné, že dosažené výsledky v dlouhodobém horizontu
klesaly a nyní se drží na minimálních hodnotách, na což jsme pyšní.
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Technická kontrola

Máme zbrusu
nové laboratoře
Během tří měsíců loňského roku se podařilo kompletně zrealizovat projekt
„Rozšíření vybavení laboratoří R&D centra a Technické kontroly BorsodChem
pro výzkum a vývoj speciálních aminů na bázi akrylonitrilu.“

a všechny napojovací body k laboratorním

z hlavních úkolů bylo ukončit všechny práce

Závěrem můžu říct, že se podařilo vše, co

stolům a digestořím připraveny.

v laboratoři TK S-blok před pravidelnou

bylo cílem projektu. Pokud bude zájem, rádi

Pokud měly být místnosti prázdné, musel být

dozorovou návštěvou Českého institutu pro

předvedeme současný stav laboratoří a stav

starý laboratorní nábytek předtím odpojen

akreditaci (ČIA) v této laboratoři, která byla

laboratoří před modernizací, ale to už jen na

od médií, demontován a odvezen. Vše co

navíc rozšířena o mimořádný audit z důvodu

fotografiích. Tímto bych taktéž chtěl podě-

bylo ze stolů, skříněk a skříní vytaženo, bylo

provedených změn (modernizace laboratoří)

kovat všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci

přetříděno a to, co nebylo již k použití opět

a posouzení těchto změn na kvalitu práce

tohoto projektu.

odvezeno, ostatní věci roztříděny a uloženy

akreditovaného subjektu. Laboratoř TK

do připravených prostorů. Z deseti laboratoří

S-blok je akreditována u ČIA. Obdržení dota-

Ing. Luboš Novák

toho bylo opravdu požehnaně.

ce v závěru roku 2021 byl poslední bod

Vedoucí technické kontroly

Předem byl stanoven podrobný harmo-

k úspěšnému splnění všech cílů tohoto

nogram pro instalaci analytické techniky,

projektu, ale není to vše, protože dalších 5 let

laboratorního nábytku a digestoří. Jedním

jsme stále povinni plnit dotační podmínky.

V poslední dekádě října 2021 bylo vedením
BC MCHZ rozhodnuto poslat projekt do
dotačního programu Potenciál VII. K přípravě
podkladů pro projekt byla vytvořena skupina
zaměstnanců z BUA a TK, která následující
měsíc intenzivně pracovala na přípravě
projektu, jehož celý název je uveden v titulku
tohoto článku. Žádost o spolufinancování
(dotaci) projektu Evropskou unií z operativního Programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost byla BC MCHZ podána
v prosinci 2020 u Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Na počátku dubna 2021 jsme obdrželi oznámení z Ministerstva průmyslu a obchodu
o vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Následovalo vyhlášení „Veřejného výběrového řízení“ a po jeho ukončení a vyhodnocení zaslaných nabídek byl stanoven termín
realizace projektu ve 3. čtvrtletí 2021.
Od ledna 2021 probíhaly přípravy různého
typu pro realizaci tohoto projektu. V laboratoři TK A-blok byla modernizována „pouze“
některá zastaralá analytická technika, ale
v laboratořích TK S-blok a R&D byla provedena kompletní obnova celkem v 10 laboratořích za plného provozu a to už vyžadovalo
důkladnou přípravu. Bylo nutné vyřešit
napojovací body vodoinstalace, elektroinstalace, drobné stavební úpravy a samozřejmě i
to, kde a jakým způsobem přemístit analytickou techniku, abychom ji mohli neomezeně
využívat k analýzám a laboratorním testům
po dobu obnovy laboratoří. Předtím, než byl
nový laboratorní nábytek postupně přivážen, musely být laboratoře prázdné
22
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Investiční projekty

Lidské zdroje a komunikace

Další investice
do výroby

Nové webové stránky
BorsodChem MCHZ

váhy za novou plně automatickou s dynamickým vážením (za pohy-

Na podzim minulého roku bylo vedením rozhodnuto o realizaci

nové doméně www.borsodchem.cz. Pevně věříme, že se nám po-

adiabatické nitrace, která byla největší investicí u nás a zabrala zhru-

bu) celé soupravy, jenž umožní automatický přenos dat do nadřaze-

nových webových stránek naší společnosti. Původní design webo-

dařilo vyhotovit reprezentativní, moderní, profesionálně vypadající

ba 5 let přípravou počínaje a realizací konče. Nebyl to jediný projekt

ného systému SAP. Součástí váhy bude i objízdná kolej o délce 140 m

vých stránek již nesplňoval nároky dnešní doby a jejich uživatelská

a uživatelsky přívětivé internetové stránky, který se stanou kvalitní

svého druhu. V procesu jsou další, pokračující z předchozích let, ale

či kamerový systém. Zpracování dokumentace vedoucí k vydání

obslužnost byla na nízké úrovni. Na samotnou přípravu a realizaci

vizitkou celé firmy.

i nové projekty. V letošním roce je v plánu dokončení nové plničky

stavebního povolení se předpokládá v říjnu 2022. Na to pak naváže

nebylo mnoho prostoru, a proto jsme byli rádi, že výběrové řízení

produktů speciálních aminů, jejíž výstavba započala v září 2021. Hala

vlastní realizace, jejíž dokončení plánujeme do června příštího roku.

na nové webové stránky vyhrála firma POLAR, která s námi již řadu

V současnosti probíhají další dodatečné práce na webu (optimaliza-

o rozměrech 100 x 40 m bude vybavena automatickou technologií

Za účelem zlepšení pracovních podmínek v laboratořích A bloku

let spolupracuje a ví, jakým způsobem se chceme prezentovat,

ce pro ostatní zařízení - mobilní telefony, tablety, notebooky apod.),

plnění, která výrazně zlepší pracovní podmínky obsluhy a umožní

i S bloku bude letos zahájena (a v březnu 2023 dokončena) rekon-

což celou práci značně zjednodušilo. Celý projekt koordinoval

optimalizace pro vyhledávače (SEO servis) a další. V budoucnu navíc

výrazným způsobem zefektivnit proces od příjmu objednávek až po

strukce celého systému vzduchotechniky vč. příslušenství. Ve vý-

Ing. Václav Kučeja z Prodeje a marketingu. Organizační tým se něko-

plánujeme na web přidávat další prvky, například poutavá videa

expedici našich produktů. Nová plnička se staví i s výhledem na ak-

robně anilinu chceme optimalizovat destilaci předních frakcí s cílem

likrát sešel u Kulatého stolu a diskutoval jednotlivé kroky ve vývoji

k jednotlivým produktům a produktovým kategoriím.

tuálně projekčně připravovanou výrobnu speciálních aminů 3, jenž

zvýšit kvalitu anilinu C snížením množství lehkých podílů, které jsou

nového webu. Náš cíl byl jasný – moderní design s interaktivními

má výhledově vyrůst na volném prostranství severně od ní.

při výrobě cyklohexylaminu nežádoucí. Ve výrobně anilinu dojde

prvky, s co největší přehledností pro naše dodavatele, zákazníky

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě nových webových stránek

Další stavbou, která byla zahájena o prázdninách loňského roku, je

také k obnově EPS na hydrogenačních linkách F a G, neboť stávající

a širokou veřejnost. Od prvních drátěných modelů webu jsme se po

podíleli.

nová výrobna cyklohexylaminu. Ta se staví na volném prostranství

čidla vykazují zvýšenou míru poruchovosti. Z důvodu ukončení pro-

několika týdnech práce dostali na stávající podobu a ještě vychy-

u chladicích věží S bloku společně s doprovodnými objekty, jako

deje náhradních dílů kompatibilních s Windows 7 bude provedena

távali poslední nedokonalosti a odchylky. Nakonec dne 20.1.2022

Mgr. Pavlína Besedová, Lidské zdroje a komunikace

jsou čerpadlovna, elektrorozvodna, havarijní jímka apod. Součástí

obnova HW a SW operátorských stanic ve výrobně vodíku či řídícího

proběhlo oficiální spuštění nových internetových stránek firmy na

Ing. Václav Kučeja, Prodej a marketing

projektu je rozšíření zásobníkového pole CHA. Zprovozněním této

systému energetiky.

nové výrobny v září letošního roku dojde nejen k zvýšení produkce

Tímto výčet letošních investic rozhodně nekončí. Na seznamu jsou

cyklohexylaminu, ale především k uvolnění prostoru v stávající spo-

i další jako je výměna čerpadla chladicí vody, obnova transformátorů

Na sklonku loňského roku jsme uvedli do provozu novou výrobnu

lečné výrobně CHA/DCHA. Zde se pak po vymístění aparátů

atd.U vlastníka nadále usilujeme o schválení prostředků pro výstav-

a rekonstrukci ocelové konstrukce může umístit nová výrobna pouze

bu dalších výroben, které jsou momentálně v projekční fázi. Jedná

dicyklohexylaminu. Její uvedení do provozu je naplánováno na

se především o nové výrobny vodíku, kyseliny dusičné a speciálních

konec 2. čtvrtletí roku 2023. Celý projekt intenzifikace je spolufinan-

aminů 3. Jejich prosazovaná realizace je příslibem, že v budoucnosti

cován z prostředků fondů EU.

zůstane naše společnost nadále konkurenceschopná na trhu s che-

Na poli energetiky jsme na přelomu roku ukončili několikaletou

mikáliemi a zároveň zde budeme mít moderní, plně funkční

obnovu vybraných rozvoden. Jejich legislativní zakončení v podobě

a bezpečné provozy.

kolaudace proběhlo v únoru, nicméně už se začíná chystat další fáze
obnovy, ve které přijdou na řadu zbývající rozvodny a také imple-

Ing. Martin Hrbáč

mentace výroby elektřiny z fotovoltaických panelů do naší distribuč-

Vedoucí investičních projektů

ní sítě.
Pokračujeme v realizaci 3. etapy zvýšení spolehlivosti výroby čířené
a demi vody. Třetí etapa zahrnuje kompletní rekonstrukci čiřiče,

Investice nová plnička sudů

usazovacích nádrží a kalových polí. Její dokončení je naplánováno
na červen 2022. Na tuto akci navazuje i rekonstrukce hlavního řádu
říční vody od objektu vodárny směrem k S bloku (k objektu předávací stanice pro bytové domy Osada), která bude částečně provedena
vsunutím nového potrubí do stávajícího a částečně formou výměny
starého potrubí za nové.
Se zvyšující se naší produkcí (ale i společnosti Dukol) a potřebou
plynulejší přepravy po železnici se letos začalo s projekční přípravou
na vybudování nové odstavné koleje na seřadišti A bloku o délce
cca 460 m. Zároveň je v plánu výměna morálně i technicky zastaralé
24
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Lidské zdroje a komunikace

Představení
Skalka Family Park

Jedinečný sportovní areál v centru Ostravy, který snoubí externí a interní sportoviště, wellness, fitness, eventové prostory a široké možnosti cateringu. Díky tomu nabízí jak bohaté
sportovní vyžití, tak výjimečné prostředí pro uspořádání akcí.

V letošním roce odstartujeme novou spolupráci, a sice s areálem Skalka Family Park v Ostravě
Vřesině. Díky této spolupráci získají zaměstnanci další z řady benefitů v podobě slev na služby
areálu Skalka, ale také areálu Ridera Sport v Ostravě-Vítkovicích.
Tento velký zábavní park se nachází v krásném

Ridera Sport a.s.
Závodní 2885/86, 703 00 Ostrava

Každý zaměstnanec má
15% slevu na služby areálu.

zasportovat nebo si po náročném týdnu dopřát

prostředí ekologického koridoru, mezi lesy a

Akce na Skalce:

wellnes, stejnou slevu mohou naši zaměstnanci

poli na okraji města Ostravy. V létě areál Skalky

Organizované sportovní

využít i v areálu Ridera Sport v Ostravě-Vítkovi-

nabízí spoustu zábavných atrakcí nejen pro děti,

akce pro děti

cích. Ten je zaměřený více sportovně a můžete

ale na své si přijdou i dospělí, kteří si mohou vy-

Příměstské dětské tábory

zde využít služby rekondice a rehabilitace.

zkoušet třeba virtuální realitu, navštívit krásnou

Lyžařské kurzy

V obou případech stačí, když se při platbě pro-

kontaktní minizoo nebo v zimě využít sjezdovku

Divadelní akce

kážete zaměstnaneckou kartičkou BorsodChem.

o délce 300 metrů. Tento areál bývá častým ce-

Dětské diskotéky

loročním víkendovým cílem rodin, a proto jsme

Animační programy

Mgr. Pavlína Besedová

rádi, že vám v rámci nové spolupráce můžeme

Workshopy

Lidské zdroje a komunikace

jako zaměstnavatel nabídnout od 15. 4. 2022

Gastronomické akce

slevu 15 % na nabízené služby pro zaměstnance

Festivaly

BorsodChem MCHZ! A pokud byste si měli chuť

Firemní dny

Areál nabízí atrakce pro každého. Kontaktní minizoo
s bludištěm, virtuální realitu, 32 atrakcí, minigolf, sjezdovku, kluziště, hop arénu, vodní svět, paleontologické
naleziště a nově v létě 2022 indiánskou stezku
v oblacích. Každé prázdniny areál pořádá příměstské
tábory pro děti.
Skalka family park s.r.o.
Vřesina 907, 742 85 Vřesina

Každý zaměstnanec má
15% slevu na služby areálu.
26
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Kam se podíváme v rámci
autobusových zájezdů

Zprávy z odborů

ECHO Novinky
ECHO Novinky pro Nový Rozvoj připravuje Odborový svaz ECHO. OS ECHO je již
léta nedílnou součástí života v naší společnosti. Svou činností přispívá nejen
k lepšímu fungování naší firmy, ale i k bohatšímu společenskému
životu všech zaměstnanců.

Výbor ZO OS EHO BorsodChem MCHZ připravuje na 1. pololetí letošního roku
několik autobusových zájezdů pro členy ZO a zaměstnance.
Přinášíme vám informace o místech, na která se můžete podívat.

Ruční papírna Velké Losiny, Muzeum papíru, 26.3.2022
V současné době patří ruční papírna ve Velkých Losinách mezi
nejstarší provozované ruční papírny v Evropě pracující na komerční
bázi. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny
a lnu. Součástí velkolosinské Ruční papírny – významné kulturní

Informace z výboru

a technické památky – je od roku 1987 specializované Muzeum
papíru, v jehož expozicích se návštěvníci mohou seznámit s historickým vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla. Spojení
stěžejních funkčních a významových prvků papírny – klasické

Od prosince 2020 do února 2021 Výbor ZO na svých pravidelných

termíny akcí na 1. pololetí roku 2022

zasedáních mimo jiné schválil, projednal nebo vzal na vědomí:

informace z jednání předsednictva OS ECHO.

zájmu návštěvníků. Expozice věnované dějinám manufakturní a po-

kých Losinách nepřetržitě od konce 16. století až do dnešních dnů.

čátkům strojní průmyslové výroby papíru jsou situovány v hlavním

Je jedním z posledních evropských svědků starého papírnického

historickém objektu.

řemesla, jediná svého druhu v České republice.

Prohlídka areálu se zasvěceným výkladem průvodců je ojedinělou

turnaje v bowlingu,

Papírenská manufaktura ve Velkých Losinách představuje svým ná-

příležitostí k seznámení se s dávnou historií ruční výroby papíru.

turnaj v badmintonu,

vštěvníkům na dvou prohlídkových okruzích Muzea papíru tradiční

V období hlavní turistické sezóny je nabídka pro návštěvníky

výrobní techniku papíru, dějiny řemesla i řadu technických zajíma-

rozšířena o další aktivity – možnost zhotovení vlastnoručních listů

vostí. Umožní vám nahlédnout do minulosti a současnosti kdysi

papíru, tvůrčí dílny s našimi lektory, speciální večerní prohlídky

velmi známého, ceněného a rozšířeného řemesla. Ruční papíry se

a pravidelné sezónní výstavy v galerii Muzea papíru.

Výbor ZO připravuje:

nástupy a výstupy zaměstnanců za uvedené období,
vyjednávání a uzavření Kolektivní smlouvy BorsodChem MCHZ
s.r.o. na rok 2022,
žádosti o poskytnutí sociálních půjček ve smyslu KS,

konferenci ZO,

žádosti o poskytnutí sociálních podpor z prostředků odborové

autobusové zájezdy do:

organizace,

Velkých Losin

poskytnutí peněžitého daru při životním jubileu 50 a 60 let,

Olomouce

poskytnutí peněžitého daru při uzavření sňatku a narození dítěte,

Sárvár – Maďarsko.

poskytnutí právní pomoci členům ZO v pracovněprávních a život-

lek – vytváří atraktivní podobu živého muzea, která se těší velkému
Původně žerotínská manufaktura na výrobu papíru pracuje ve Vel-

Od prosince 2021 do března 2022 Výbor ZO na svých pravidelných
zasedáních mimo jiné schválil, projednal nebo vzal na vědomí:

manufakturní výroby papíru a muzejní části v jeden kompaktní ce-

další informace najdete na www.odbory-mchz.cz

ních situacích,

více než čtyři staletí stále vyrábějí v autentických prostorách této
technické a kulturní památky.

Pevnost poznání v Olomouci, 23.4.2022
Pevnost poznání Olomouc je interaktivní muzeum popularizace
vědy na střední Moravě. Patří do kategorie tzv. science center, po-

Do historie!
V této expozici se podíváme do

skytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních

doby, kdy se v Olomouci psaly

a společenských jevů.

odboryplus.cz

dějiny. Dozvíme se o Pevnosti

Najdete ji v bývalém velkém dělostřeleckém skladu v areálu ba-

v dobách, kdy ještě nebyla útočiš-

rokní Korunní pevnůstky. Jednotlivé expozice se věnují například

těm pro poznání, ale pro dělo-

vodě, světlu a tmě, nechybí ani vědecké dílny a digitální planetá-

střelectvo. Ústřední dominantou

rium.
V Pevnosti poznání můžete prohlídnout čtyři expozice.

expozice je vtipný komiksový příběh na 12 velkoformátových panelech. Vypráví o vzniku impozantní
olomoucké pevnosti a poutavě shrnuje události nevyzpytatelného
18. století.
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Termíny akcí ZO OS ECHO
pro 1. pololetí 2022

Pevnost poznání v Olomouci, 23.4.2022
Živá voda

Rozum v hrsti

Světlo a tma

V expozici Živá voda je umístěno interak-

Expozice se zabývá základním principem

Expozice je věnovaná (nejen) světlu, díky

tivní pískoviště, které využívá moderních

lidského vědění. Zde se podíváte dovnitř

kterému poznáváme okolní svět. Její domi-

technologií jako je projekce a 3D snímání.

mozku a následně se projdete dalšími

nantou je šestimetrová kopule digitálního

Jedná se o formu videomappingu na písek,

lidskými orgány. Vyzkoušíme si hlavolamy

planetária, která vás seznámí s astrono-

který ale díky 3D kameře reaguje na to, jak

a logické úlohy. Račte vstoupit do osmime-

mickými jevy a ukáže vám další zajímavé

se hmota tvaruje. Lidé vytvoří různé typy

trové makety lidského mozku, kde se před

pořady v netradičním prostředí světelného

moří, zelené planiny, skály i jícen sopky.

vámi zjeví neuronová síť v celé své kráse

záření a nástrahy, které překonává během

Zájemci o biologii se zase podívají do úžas-

a komplikovanosti.

pouti prostorem. Zjistíme, že díky světel-

ného světa mikroskopických organismů

nému záření dokážeme vytvořit elektrický

a prozkoumají pouhou kapičku vody.

proud nebo rozehrát hudební nástroj.

20. leden
Bowling

14. duben
Bowling

Herna Kovárna

Herna Kovárna

17. únor
Bowling

23. duben
Zájezd
Olomouc

Herna Kovárna

Pevnost poznání
Jarní Flora Olomouc

A nejen to – díky mikroskopům objeví organismy, kteří žijí běžně v okolí, ale lidskému
oku zcela unikají.

26. březen
Zájezd
Velké Losiny

Hotel Park Inn – Sárvár****, Maďarsko, 26.5. – 29.5.2022
Sympatické městečko na západě Maďarska spojilo svou historii s

wellness a fitness centra a světa sauny. Součástí hotelového areálu

hradem, v němž žila Alžběta Báthoryová. Zde byla rovněž vytištěna

jsou čtyři kryté bazény s vodou o teplotě 32 – 37 ºC.

první kniha v maďarštině. Kromě hradu stojí za návštěvu i botanická

Venkovní koupaliště pak nabízí bazén s tobogánem, částečně

zahrada a lesopark s několika jezírky.

vyhrazen pro skoky do vody a pro plavání, dětský bazén s pirátskou

Lázně

Muzeum papíru
Termal Park

26.–29. květen
Zájezd
Maďarsko
Sarvár
Hotel Park Inn

lodí a vodním hradem, baby bazén, 3 venkovní obří skluzavky, bazén, léčebný bazén 36 ºC a dětský zážitkový bazén se skluzavkami.

Město se pyšní dvěma vydatnými prameny termální vody. Ten, kte-

Exkluzivní saunový svět je oázou klidu v lázních, kde si mohou

rý zásobuje termální vodou lázně, vyvěrá o teplotě 43 °C z hloubky

milovníci sauny vybírat ze široké nabídky. Fínské sauny, bio sauna,

přibližně 1 300 m, další o teplotě 83 °C s vysokým obsahem mine-

parní lázně, aroma kabiny, Kneippův bazén, zážitkové sprchy

rální soli, je využíván na výrobu termální koupelové soli. Lázeňský

a vířivky zajišťují fyzické i duševní uvolnění.

5. duben
Badminton

31. květen
Badminton

Riderasport

Riderasport

12. duben
Konference
ZO BorsodChem
MCHZ

9. červen
Bowling

areál poskytuje návštěvníkům kromě 3 600 m² vodní plochy i služby

30
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závěrečný turnaj
Herna Kovárna

Časopis Nový Rozvoj si můžete přečíst také v elektronické
podobě na našem internetovém portálu.
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