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Vážení zaměstnanci, milí čtenáři,

vítám Vás opět při čtení našeho firem-
ního časopisu. 

V posledním letošním vydání časopisu 
Svět kabin Vás kromě novinek o aktu-
álním dění ve firmě seznámíme s další 
částí koncernu Fritzmeier Group - se 
společností Fritzmeier Wels. Stejně jako 

v předchozích číslech zde naleznete zajímavé čtení doplněné 
o fotografie. V reportážích se ohlédneme zpět na akce z Dět-
ského dne, Fritzmeier Cupu a párty před dovolenou. Seznámí-
me Vás také se školeními, která u nás proběhla v rámci spolu-
práce s Úřadem práce ve Vyškově s názvem „Vzdělávejte se“, 
kterého se mnozí z Vás aktivně zúčastnili.

Pro zpestření nebude opět chybět ani naše vánoční křížovka 
s malou odměnou pro první tři z Vás, kteří ji vyluští a osobně 
předají znění tajenky na personální oddělení.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří svými materiály a články 
přispívají po celý rok do obsahu našeho časopisu. Děkuji Vám 
za čas a věnované úsilí.

Blíží se konec roku 2009 a začátek roku 2010, a proto bych 
Vám chtěl popřát pěkné Vánoce plné vzájemného porozumě-
ní a příjemných překvapení, bohatou vánoční nadílku a hlav-
ně hodně zdraví a osobních úspěchů v novém roce.

Ing. Aleš Dobrovolný
personalista
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Vytvářejte firemní časopis s námi.
Uvítáme, když se zapojíte do tvorby našeho firemního časopi-
su. Vaše připomínky, náměty či zlepšení napište a odevzdej-
te na personálním oddělení. Za Vaše příspěvky Vám předem 
děkujeme.
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Již potřetí Vás, vážení spolupracovní-
ci, na tomto místě oslovuji, abych Vás 
seznámil s nejaktuálnějšími informace-
mi jak v dosavadním tak očekávaném 
vývoji v naší společnosti. Mou snahou 
je, sdělit Vám co možná nejaktuálnější 
a nejobjektivnější informace, neboť se 
neustále potvrzuje, že pravidelná komu-
nikace mezi zaměstnavatelem a zaměst-
nanci je jedním ze zásadních předpokla-
dů dosažení společného úspěchu.

Když jsem v minulém čísle hodnotil oče-
kávaný vývoj zakázek na rok 2009, zdů-
raznil jsem, že nejhorší máme, pokud 
se týče propadu zakázek, již za sebou. 
Hodnoty obratu, které máme dnes 
k dispozici mi dávají za pravdu, neboť 
z nejaktuálnějších údajů můžeme kon-
statovat jejich pozvolný, ale přesto neu-
stálý nárůst. Zásadním efektem bylo, že 
většina našich zákazníků již vyprázdnila 
své sklady a pro standardní výrobu, 
jejíž objem není samozřejmě tak vel-
ký jako před rokem, začala objednávat 
nové kabiny. Další vývoj, vyjma prosince 
2009 a ledna 2010, kdy bude významný 
vliv vánočních a novoročních svátků, 
očekávám taktéž v pozitivním smyslu. 
Podstatným kladným faktorem dalšího 
růstu objemu zakázek by měl být nej-
větší veletrh stavebních a manipulač-
ních strojů v Německu - BAUMA 2010, 
pořádaný každé 3 roky v Mnichově. 
Očekává se, že tento veletrh, společně 
s investičními pobídkami vlád vyspělých 
zemí EU, přispěje v naší branži k dalšímu 
podstatnému rozvoji.

Nicméně nelze však pasivně očekávat, 
že trh nebo snad někdo jiný, vyřeší stá-
vající problémy za nás. Sami nejlépe 
víme, že nynější situace snížených zaká-
zek zároveň znamenala i prudké zvýšení 
požadavků na kvalitu. To, co bylo dříve 
vyhovující, považuje dnes zákazník za 
neakceptovatelnou chybu. Nezbývá, než 
se s tímto trendem vyrovnat a zároveň 
tak zvýšit svoji konkurenceschopnost 
pro budoucnost. Mementem pro nás 
zůstávají příklady od našich konkuren-
tů, kteří tyto zvýšené nároky nezvládli 
a jejich zakázky nyní přebíráme prá-
vě my. O dvou konkrétních příkladech 
se zmíním dále. Dalším komplikujícím 
náročným prvkem, se kterým se den-

ně potýkáme, je výroba menších sérií. 
Jinými slovy, požadovaných objemů 
dosahujeme, na rozdíl od minulosti, 
nikoliv velkou sériovostí, nýbrž rozma-
nitostí typů výrobků. V současné době 
vyrábíme cca 25 typů kabin celkem 
v 60-ti provedeních. A přidá-li se k tomu 
požadavek dodat kabinu k zákazníkovi 
přesně v určený den, přičemž se objed-
návky v týdnu třeba 2x až 3x změní, 
jedná se skutečně o vysoce kompliko-
vaný problém. Tato skutečnost nás ale 
taktéž nutí ke zlepšování, tentokráte 
v otázkách logistiky a řízení výrobních 
procesů. Zde od vás, svých spolupracov-
níků, očekávám přizpůsobení se těmto 
trendům takovým způsobem, že přes 
všechny výše uvedené překážky bude-
me zpřísněné dodací lhůty dodržovat. 

V poslední době začínáme řešit i otázky 
platební neschopnosti některých našich 
dodavatelů (naštěstí ne našich zákaz-
níků) a to jak zahraničních tak i tuzem-
ských. Jen díky síle koncernu FRITZME-
IER si můžeme dovolit tyto dodavatele 
podpořit tím, že jim materiál pro výrobu 
dílů pro nás zaplatíme a tyto finanční 
prostředky si při dodávce dílů odečteme. 
Jen tak zaručíme, že nebude ohrožena 
naše vlastní výroba a naše závazky vůči 
našim zákazníkům. 

Pokud jde o situaci u našich zákazníků, 
i ta se začíná postupně zlepšovat. K nej-
stabilnějším patří firma LINDNER, vyrá-
bějící traktory a zemědělské stroje, jejíchž 
zakázek jako by se krize vůbec netýkala. 
Očekáváme, že se tak bude dít, a to i přes 
drobný každoroční zimní útlum, i nadá-
le. Situace u firmy KUBOTA se v poslední 
době stabilizovala a předpokládáme, že 
stávající objem zakázek bude zachován 
i v příštím roce. Co se týče firem KOMAT-
SU a NACO i zde dochází k postupnému 
nárůstu, byť velmi pozvolnému a výroba 
opět postupně nabírá tempo. Základ-
ním důvodem, proč je nárůst ve srovná-
ní s ostatními tak pomalý, byly zejména 
vysoké stavy na skladě, tentokráte však 
přímo u nás ve Vyškově. Daleko lepší je 
situace u firmy CATERPILLAR, kde již dnes 
dochází až ke zdvojnásobní zakázek ve 
srovnání s létem tohoto roku. K zákazní-
kům s menšími objemy, avšak za to s vyšší 
stabilitou, patří firmy REFORM a HAMM. 

Rozsah zakázek dozná v příštím období 
mírný nárůst, vyšší bude u firmy HAMM 
vyrábějící silniční válce. S napjatým oče-
káváním sledujeme vývoj u firmy FUCHS, 
jenž plánuje na začátek roku zahájení 
výroby nového typu stroje, pro kterou 
bychom dodávali i novou kabinu ve verzi 
ROPS. Pozitivně se vyvíjí i zakázky pro sku-
pinu firem, kam dodáváme kabiny a díly 
pro vysokozdvižné vozíky. Zatímco firma 
LINDE zůstává víceméně na úrovni z léta, 
u skupiny JUNGHEINRICH zaznamenává-
me rostoucí počet zakázek. 

Co se týče nových projektů, lze konsta-
tovat, že i v této oblasti nás čeká hodně 
práce. V současné době jsme ukončili pře-
sun veškerých zbývajících podskupin pro 
vysokozdvižné vozíky typu JUNGHEIN-
RICH a dveří pro kabiny NACO a KOMAT-
SU, doposud vyráběné ve Fritzmeier Sys-
tems. Zároveň naběhla výroba dílů pro 
kabinu na další vysokozdvižný vozík firmy 
JUNGHEINRICH a to pro typ PHOENIX, 
kterou jsme převzali po našem konkuren-
tovi, firmě Schneider.  Poměrně úspěšně 
jsme zahájili dodávky další kabiny pro fir-
mu HAMM, typ GRW. Za další, úspěšně 
zahájený projekt, lze považovat náběh 
dodávek kabiny pro firmu CATERPILLAR, 
tentokráte ve verzi ROPS. Zároveň v sou-
časné době zahajujeme výrobu prototypů 
pro kabinu na silniční jeřáb typu DEMAG 
pro firmu TEREX. Na leden roku 2010 je 
plánován převod výroby nové kabiny pro 
firmu HITACHI. V lisovně lze již zahlédnout 
z USA dodané lisovací přípravky na další 
kabinu pro firmu KOMATSU, typ BHL, jejíž 
výroba by se měla rozběhnout v březnu 
2010. Zde se jedná o zakázku, jejíž výro-
ba byla rozhodnutím zákazníka odejmuta 
firmě SIAC a přidělena nám. Výše uvede-
né skutečnosti jsou dokladem toho, že se 
situace v naší firmě stabilizovala a zejmé-
na díky novým projektům se obrací k lep-
šímu. V této souvislosti považuji za nutné 
poděkovat vám všem, svým spolupracov-
níkům, neboť i vy jste se na tomto zlepše-
ní podstatnou měrou podíleli. 

Závěrem mého příspěvku chci vám všem 
popřát klidné prožití vánočních svátků 
2009 a šťastné vykročení do roku 2010. 
V něm pak hodně zdraví, štěstí, osob-
ních i pracovních úspěchů, ale i obyčej-
né lidské pohody. 

Slovo jednatele

Nová kabina HITACHI typ CWL
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Rok se s rokem sešel a opět jsme pro 
děti připravovali Dětský den, tentokrát 
již pátý v pořadí. Celá akce se usku-
tečnila na ranči pana Groška v sobotu, 
13. 6. 2009. Zpočátku se zdálo, že to 
bude uplakané sobotní dopoledne a my 
měli obavy, že se dětem a jejich rodičům 
nebude chtít vůbec vyjít z domu. Nako-
nec ale vykouklo sluníčko a děti se nám 
začaly houfně scházet, takže v 9 hodin 
ráno mohly mažoretky z Ivanovic na 
Hané zahájit další firemní akci pro děti, 
po kterých následovala ukázka hašení 
hořícího domu, kterou nám předvedli 
dobrovolní hasiči z Drnovic. Děti si pak 
mohly prohlédnout jejich hasičský vůz, 
případně si vyzkoušely hašení hadicí. 

Snažili jsme se pro děti připravit dopo-
ledne tak, aby si odnesly pěkné zážit-
ky a mohly se tak těšit na další ročník. 
Proto jsme se rozhodli připravit dvě 
soutěže. Jednu pro malé děti – to byla 
soutěž v kreslení a druhou byla hra pro 
děti větší, která byla zaměřena ryze 
sportovně.

Soutěž v kreslení byla na téma „Kabiny 
Fritzmeier nebo jaké zaměstnání zastá-
vá v naší firmě váš tatínek, maminka, 
případně další příbuzní.“ Soutěž u dětí 
vzbudila vlnu zájmu. Hned po vyhláše-
ní se u stolečku vytvořila dlouhá fronta 

a dětem byly vydávány kreslící čtvrt-
ky a pastelky. Sešla se nám spousta 
krásných obrázků, z nichž jsme vybrali 
tři nejhezčí. První místo získal Sychra 
Lukáš, na druhém místě se umístil Svo-
boda Tomáš a na místě třetím se umísti-
la Ďuráčová Lucie. Vítězům byly předá-
ny tašky s malými dárky a všem dětem, 
které se této soutěže zúčastnily byla 
rozdána malá pozornost.

Soutěž pro větší děti byla připravována 
ve spolupráci s Policií ČR. Názvy jednot-
livých stanovišť, kde děti plnily zadané 
úkoly už předem dávaly tušit, že to nebu-
de nic jednoduchého. Ale děti vše zvládly 
s naprostou grácií a v pohodě. Na pátém 
místě se umístilo družstvo ve složení Svo-
boda Tomáš, Ďuráčová Marcela a Vaněk 
Vojtěch. Na čtvrtém místě se umístilo 
družstvo ve složení Raclavský Pavel, Žalud 
Adam, Mrnuštíková Marcela, Vozdec-
ká Eliška, Mrnuštík Jiří a Mikulík Matěj. 
Na místě třetím se umístilo ryze dívčí 
družstvo ve složení Leznarová Lucie, Lez-
narová Nikola, Leznarová Aneta, Lužová 
Kristýna a Jedličková Tereza. Druhé mís-
to uhájili nejmenší účastníci závodu ve 
složení Janas Michal, Korčian Pavel, Tlčík 
Dominik, Kaňa Jan, Vintr Michal a Vintr 
Ivan. Pomyslnou zlatou medaili získalo 
družstvo ve složení Giblo Vladimir, Frelich 
Nikolas, Vojtek Jiří a Zrotál Antonín.

Po celé dopoledne si ti nejmenší mohli 
zaskákat na skákacím hradu a větší se 
mohli projet na koních, kteří opět přijeli 
s panem Sotolářem až z Krásenska. Vel-
kou atrakcí byl pro děti také umělecký 
kovář. 

Díky sehranému týmu lidí, kteří tuto 
akci připravují již několikátým rokem 
bych si dovolila akci považovat za vel-
mi zdařilou a už nyní se nám v hlavě 
rodí plány pro příští rok. Snažíme se 
dětem připravit dopoledne, ve kterém 
se můžou pořádně vyřádit. Máte-li 
jakékoliv poznatky, které by vedly ke 
zlepšení Dětského dne, obraťte se na 
členy redakční rady. Těším se s vámi na 
6. Dětském dni v Hamiltonech ,na shle-
danou.

Představujeme Dětský den
Na tomto místě představujeme jednotlivé firmy celého koncernu 
FRITZMEIER a nyní přišla řada na firmu FRITZMEIER WELS.  Tato fir-
ma je situována na okraji městečka Wels, nedaleko Linze v Horním 
Rakousku. Dříve byla tato firma pro nás nejdůležitějším (a vlastně 
jediným) obchodním partnerem, kdy veškeré díly, které tehdy naše 
firma (ještě pod názvem GFR) vyrobila, byly zasílány do Fritzmeier 
Wels a část z nich byly překládány na vozy do Fritzmeier Systems 
nebo  do závodu TIM ve Francii. Zároveň byl až do roku 1998, tedy 
do našeho přestěhování z Rousínova do Vyškova závodem, který 
určoval strategii našeho rozvoje. 

Firma jako taková patří, s počtem kolem 100 zaměstnanců, spíše 
k těm menším v koncernu. Rozkládá se na pozemku asi 14.000 m2 
a plocha všech výrobních hal je asi 6.000 m2. Její obrat za loňský 
obchodní rok byl přes 25 mil. EUR.

Vzhledem k velikosti i počtu zaměstnanců se firma specializuje na 
výrobu kabin o menších sériích, tak 200-300 ročně. Nicméně jejími 
zákazníky jsou taktéž přední světové firmy. Značky jako LIEBHERR, 
TEREX, FAUN, SENNEBOGEN jsou, jak je ostatně i v koncernu FRITZ-
MEIER standardem, předními výrobci ve světě stavebních a mani-
pulačních strojů či jeřábů. Přehled o tom máme dokonalý, neboť 
až na dva typy v podstatě neexistuje kabina, kterou by   Fritzmeier 
Wels nekoupil v lakovaném stavu od nás. Jedná se o typy FK634, 
A-900, SENNEBOGEN, MAX-CAB, LWT-NENZING a RIGID. Zbytek, 
ve formě podskupin pro kabiny FAUN a DEMAG, dodává do Welsu 
naše dceřiná společnost FMB s.r.o. z Bánovců nad Bebravou. 

Na podzim roku 2007 firmu těžce poškodil rozsáhlý požár, vznik-
lý vznícením elektroinstalace. Asi  ¾ celé firmy musely být rych-
le vystěhovány (v podstatě celá kovovýroba) a výroba se velmi 
rychle převedla jak sem do Vyškova tak do FMB. Z dnešního 
pohledu šlo o náročnou akci, kterou jsme společně s rakouský-
mi i slovenskými kolegy perfektně zvládli, takže dodávka kabin 
ke koncovým zákazníkům nemusela být vůbec přerušena. Po 
požáru byla firma opět vystavěna a to ve velkorysém stylu. Na 
místo původních vyrostly nové, moderní, světlé haly, včetně 
sociálního vybavení. A jak to vypadá z celkového pohledu dnes, 
můžete posoudit na obrázku.

Úroveň technologického vybavení odpovídá jak velikosti tak 
určení tohoto závodu. Jeden laser, jeden ohraňovací lis a 3 svá-
řečská pracoviště jistě nejsou „na naše poměry“ mnoho. Taktéž 
jeden jednoduchý lakovací box nelze srovnávat s naší lakovnou. 
V obou těchto střediscích máme jak technologický tak kapacit-
ní náskok, který nás předurčuje k tomu, dodávat do Fritzme-
ier Wels lakované kabiny k finální montáži. A právě montáž ve 
Fritzmeier Wels je pracoviště, které snese jak co do vybavení 
tak organizace, ta nejpřísnější měřítka. A ne náhodou je právě 
nabíhající projekt nové kabiny přesně takto koncipován. Kovo-
vá kostra této kabiny se totiž svaří i nalakuje zde ve Vyškově a 
následně bude zaslána na finální montáž do Welsu. Předpoklá-
dám, že tento způsob spolupráce se bude v budoucnu nadále 
prohlubovat a že i nadále zůstaneme pro závod ve Welsu klíčo-
vým a hlavním dodavatelem.



6 SVĚT KABIN č. 2/2009  SVĚT KABIN č. 2/2009 7

Volný čas

Pro první tři úspěšné luštitele, kteří vyluští tajenku a osobně odevzdají na personální oddělení 
je připravena malá odměna. Soutěže se neúčastní redakční rada.

První tři úspěšní luštitelé tajenky z minulého čísla:
Petr Mondek, Radek Krištof, Libor Nečas. Blahopřejeme!!!

Významná jubilea

Odborný rozvoj zaměstnanců

Kulatá životní jubilea za 2. pololetí 2009

Ivan Zima, Ing. Václav Jandl, Miroslav Rája, Josef Křivánek, Karel 
Procházka, Milan Zezula, Milan Bano, Ing. Irena Brunclíková, 
Radek Krištof, Marek Svoboda 

Vedení firmy přeje všem výše jmenovaným vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Fritzmeier Cup + Párty před dovolenou

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo koncem měsíce 
července druhou fázi projektu „Vzdělávejte se!“, do kterého se 
naše firma opět úspěšně zapojila. Tento projekt je novým nástro-
jem aktivní politiky zaměstnanosti financovaný z Evropského 
sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. 
Jeho cílem je pomoci zaměstnavatelům, kteří jsou zasaženi hos-
podářskou recesí a na druhé straně umožňuje vzdělávat zaměst-
nance a zvyšovat jejich kvalifikaci na trhu práce.

Ve druhé fázi tohoto projektu jsme realizovali ve spolupráci s fir-
mou PMVIA s.r.o. tři vzdělávací akce a celkově se zapojilo 122 
zaměstnanců. Mezi nejdůležitější projekty patřily kurzy zaměře-
né na prohloubení znalostí v oboru sváření a školení řidičů VZV 
ručně vedených. V kurzech zaměřených na obor sváření se naši 
zaměstnanci zdokonalili v provádění koutových a tupých svárů, 
které jsou nosným typem svařování pro konstrukci našich pro-
duktů. Výstupem z tohoto kurzu není pouze získání evropského 
certifikátu pro oblast svařování, nýbrž i praktické zdokonalení ve 
svářečských pracích a v konečném výsledku i kvalitativní posun 
ve vykonané práci pro naše náročné zákazníky. Druhým kurzem 

jsme docílili toho, že velké množství zaměstnanců pracovišť pří-
pravny získala oprávnění používat ručně vedené vysokozdvižné 
vozíky, což se projeví v jejich samostatnosti v manipulaci a dopra-
vě materiálů na jejich pracoviště a hotových polotovarů na ostat-
ní pracoviště. Předpokládáme, že to bude mít vliv na zvýšení pro-
duktivity práce a omezení ztrátových časů při čekání na dodání či 
odvezení materiálů z těchto pracovišť.

Píše se pátek, 31. července 2009, 
9:00 hodin ráno a na fotbalovém hřiš-
ti v Opatovicích se začínají připravovat 
fotbalová družstva, aby se utkala mezi 
sebou v malé kopané.

K soutěži je připraveno šest družstev. 
Tři družstva sestavila naše firma, jedno 
družstvo sestavil pan Chubirka. Jako hos-
ty jsme pozvali firmu Staeg a Policii ČR. 
V 9:15 vydává hlavní koordinátor celého 
klání, pan Hýzl Jan st., pokyn k začát-
ku hry. Družstva soutěží mezi s sebou, 
výsledky se zapisují do tabulky, všichni 
se skvěle baví, počasí nám přeje.

Ve 14:00 hodin je dobojováno. Třetí 
místo vybojovalo družstvo firmy Fritz-
meier ve složení Burian Jakub, Tamáš 
Petr, Vydra Petr, Vlach Miloš, Nečas 
Libor, Nečas Marek, Sochor Stanislav. 
Na druhém místě se umístilo družstvo 
firmy Staeg ve složení Dosedla Franti-
šek, Vlček Lukáš, Rozehnal Josef, Da-
něk Marek, Procházka Jiří, Ertl Jaro-
slav, Konšel Petr. Nejlepším družstvem, 
které si právem zasloužilo pomyslnou 
zlatou medaili se stalo družstvo Poli-
cie ČR ve složení  Štvrtecký Jiří, Pučan 

Zdeněk, Štěpánek René, Šebela Martin, 
Pánek Jan, Dvořáček Radoslav, Jelínek 
Petr. Všechny zápasy vedli rozhodčí pan 
Cibulka, pan Růžička a pan Chubirka, 
kterým patří náš velký dík. 

Všem vítězům byly předány malé pozor-
nosti od firmy Fritzmeier a následovalo 
vyhlášení nejlepšího hráče,  kterým se 
stal pan Pánek Jan z družstva Policie ČR, 
nejlepším střelcem byl zvolen pan Vlček 
Lukáš z družstva Staeg a nejlepším 
brankářem byl vyhlášen pan Polouček 
Petr z družstva Fritzmeier-montáž.

Po vyhlášení  a ocenění hráčů následovala 
volná zábava jako párty před dovolenou, 
kterou jsme letos uspořádali současně 
s Fritzmeier Cupem. Občerstvení zajisti-
lo Gastrocentrum, takže teplé a výtečné 
steaky spolu s vychlazeným pivem nebo 
limonádou bylo velmi dobrým startem 
pro nadcházející dovolenou.
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Oznámení

Jménem vedení společnosti 
přejeme všem zaměstnancům a spolupracovníkům

krásné a příjemné prožití vánočních svátků
 a do nového roku vám všem přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

VÝDEJ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ 
PRO ZAMĚSTNANCE

U příležitosti blížících se vánočních svátků budou vydávány všem zaměstnancům vánoční dárky 
v podobě dárkového balíčku se značkovým vínem.

Tento dárek si můžou vyzvednout všichni zaměstnanci, 
kteří jsou u společnosti FRITZMEIER Vyškov s.r.o. zaměstnaní ke dni 10. 12. 2009 

(mimo zaměstnanců, kterým běží výpovědní lhůta)

Dárky budou vydávány pouze ve dnech 14. a 15. 12. 2009 
(pondělí – úterý) v době od 13.30 do 14.30 hodin v ošetřovně závodního lékaře.

Pro zaměstnance, kteří budou v těchto dnech  na služební cestě 
nebo budou v pracovní neschopnosti, bude učiněna vyjímka. 

Tito si mohou tento  dárek vyzvednout v náhradním termínu 7. a 8. 1. 2010 
na sekretariátě společnosti 

Luboš Vozdecký
jednatel společnosti


