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Zlatý kříž Českého červeného kříže 3. třídy za 
osmdesát odběrů obdržel pan Zdeněk Skala. Vedení 
společnosti úspěšnému dárci věnovalo 2 500 korun. 
Stejnou částku předali panu Skalovi členové ZOJ.

V květnu letošního roku naše � rma opětovně 
podpořila vyškovskou akci Běháme srdcem. Vybrané 
peníze organizátoři odeslali Nadačnímu fondu 
dětské onkologie Krtek, který podporuje onkologicky 
nemocné děti ve Fakultní dětské nemocnici Brno.

Firma Fritzmeier Vyškov postupně zavadí elektronické 
stravenky. Většina zaměstnanců dostane estravenku 
na konci srpna.
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Časopis Svět kabin vychází dvakrát ročně a je 
distribuován zdarma.

Vytvářejte � remní časopis s námi.

Uvítáme, když se zapojíte do tvorby našeho � remního 
časopisu. Vaše připomínky, náměty či zlepšení 
napište a odevzdejte na personálním oddělení. Za 
vaše příspěvky vám předem děkujeme.

Všechny doposud vydaná čísla od roku 2008 až do 
současnosti najdete na našich webových stránkách 
www.fritzmeier.cz v sekci „Ke stažení“.
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SLOVO JEDNATELE
 Vážení spolupracovníci,

letní horka už jsou zase tady, a to znamená kromě 
toho, že se všichni opět pořádně zahřejeme od 
sluníčka a budeme vděční za každý kousek stínu 
nebo kapky vody, taky čas dovolených, prázdnin a 
zaslouženého odpočinku. Pokusím se tady shrnout 
uplynulý rok a taky krátce nastínit budoucnost, 
protože to je častokrát to, co vás nejvíce zajímá, to co 
se vám honí hlavou a na co hledáte odpovědi.

Když se na počátku pokusím krátce zrekapitulovat 
uplynulý rok, tak jednoduše musím říct, že se nám 
dařilo a daří. Nechci se zde odkazovat na � nanční 
obrat, zisky a podobné � nanční ukazatele; dívám se 
na to z trochu jiné strany, ze strany počtu vyrobených 
kabin, kapacitního vytížení celé výroby, přípravnou 
počínaje, přes svařovnu, lakovnu a montáží konče. 
Samozřejmě tady nesmíme opomenout nákup, 
který nás zásobuje toliko potřebným, a jak všichni 
víme, často nedostatkovým materiálem. Určitě jste si 
i vy sami všimli, že výroba na některých projektech 
běží doslova hekticky, a to nejenom v „sezoně“, ale 
po celý rok. Například dveře LINDE - nikdy za celou 
životnost tohoto projektu se nevyrábělo tolik dveří 
jako poslední rok, a ještě je to málo. Kabiny KUBOTA 
- rekordní rok a nedá se předpokládat velký pokles 
výroby. Počty jsou opět vysoké, ale loňských čísel už 
nedosahují. BOBCAT - zde je výroba ovlivněna novou 
kabinou BOBCAT K2, přesto i tak denní produkce 
dosahuje standardně 22 kabin (ale ani toto číslo není 
konečné). Zákazník avizuje rozšíření spolupráce a má 
zájem spolupracovat na dalších projektech, což nás 
na jedné straně určitě těší a na druhé vzbuzuje obavy, 
jak to všechno zvládneme. Zmíníme-li další známé 
projekty, ani tady necítíme pokles výroby, pokud 
mluvíme o kabinách CATERPILLAR, BIG-TRUCK, 
LINDNER, nebo snad jen o komponentech vyráběných 
přípravnou pro kabiny JUNGHEINRICH dodávaných 
přímo do Fritzmeier Systems, nebo jen o lakovaní 
kabin od naší sesterské pobočky Fritzmeier Bánovce 
dodávaných vesměs do Fritzmeier Wels. Samozřejmě 
jsou kabiny jako DYNAPAC, HAMM, jejichž počty 
nejsou až tak vysoké a nedosahují takových výsledků, 
ale i tak to není zanedbatelný počet kabin. Jediný 
větší pokles výroby snad můžeme konstatovat u 
kabin KOMATSU BHL, ale zde je to dáno avízovaným 
ukončením výroby. Tady z toho výčtu určitě můžete 
cítit, ale vy to víte dobře sami, že výroba běží na plné 
obrátky celoročně, a to především díky vám.

Aby toho nebylo málo, tak musím stručně zmínit nové 
nabíhající projekty, kterých taky určitě není málo. 
V první řadě stojí za zmínku kabina AMMANN, která 

nabíhá v těchto dnech a jedná se o kompletní výrobu, 
tedy i montáž. Tady můžeme momentálně počítat 
denně se 2 kabinami a v  budoucnu s  rozšiřováním 
portfolia těchto kabin a samozřejmě tím i s růstem 
počtu. Kabiny dodáváme do nedalekého Nového 
města nad Metují, takže v  případě jakýchkoliv 
kvalitativních problémů to nemáme daleko. Doufejme 
a udělejme proto všechno, abychom tam nemuseli 
jezdit. V  případě dalších dvou zákazníků se jedná 
jenom o svařování a lakovaní. Tak jako AMMANN, tak 
i tito dva jsou pro nás zcela noví zákazníci, jedná se 
o � rmu BAUER a � rmu KÄRCHER. V  případě Baueru 
se bavíme asi o 50 a v případě Kärchru zhruba o 250 
kabinách ročně. To jsou ve zkratce nové významné 
projekty. Nezmiňuji zde různé větší změny na 
stávajících projektech, kterých taky není málo.

Samozřejmě k  tomu, abychom to všechno zvládli, 
potřebujeme patřičné vybavení, takže pár řádků 
k investicím. V první řadě uvidíte na přípravně pro vás 
úplně novou věc - skladovací věž. V ní budou umístěny 
veškeré šablony, přípravky, nástroje, takže se nám 
v  nich snad podaří konečně udělat trochu pořádek 
a získáme hlavně tolik potřebné místo. Velkou část 
stávajících regálů budeme schopni demontovat. Dále 
máme objednanou malou ohýbačku, která nahradí 
stávající a převezme ještě nějaké další projekty, které 
běží na větších ohýbačkách. Naší další snahou bude 
v  krátkém horizontu pořídit i velkou ohýbačku, a 
tím pádem zvětšit naši kapacitu v  této části výroby. 
Prosím, uvědomme si všichni, že ohýbáme pro� ly pro 
celý koncern a naše know-how v této oblasti je vysoké 
a všem, kteří se podílejí na výrobě ohýbaných pro� lů, 
patří velké poděkování a klobouk dolů před jejich 
zručností. Samozřejmě nespíme na vavřínech. Co se 
týče 3D laserů, i zde bych byl nejraději, kdybychom 
měli nové zařízení už pod střechou, ale to komplikují 
jak nekonečně dlouhé dodavatelské termíny, tak 
technologické možnosti dodavatelů. Momentálně 
ještě čekáme na zavedení nové technologie u 
jednoho z dodavatelů a budeme objednávat. Jen pro 
upřesnění, bavíme se o investici v desítkách milionů 
korun, takže proto je na místě určitá zdrženlivost 
a opatrnost. Za zmínku určitě stojí i investice v naší 
lakovně, kde budeme budovat automatický oplach 
kabin po KTL. Je to začátek investic, pomocí kterých 
chceme v  této části naší výroby dosáhnout lepší 
kvality a vyšší kvantity.

Na konci bych vám velice rád poděkoval za vaše 
nasazení v tomto obchodním roce a i jménem pana 
inženýra Vozdeckého popřál krásný a příjemný 
odpočinek v letním období.

Děkuji za Vaši pozornost

Ing. Miloslav Hajduch
Jednatel
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V  tomto čísle poprvé přinášíme pohled jednoho 
z našich zákazníků na naši práci. Postupně oslovíme 
naše odběratele, aby nám řekli, co děláme dobře a co 
bychom mohli dělat ještě lépe, tedy kde máme stále 
prostor ke zlepšování. Jako první nám své zkušenosti 
a postřehy poskytl pan Manfred Breitenthaler, 
jednatel Fritzmeier Wels.

Wels: Důležitá je vzájemná komunikace
Spolupráce mezi Vyškovem a Welsem trvá více než 
20 let. Během té doby se neustále rozvíjela a nyní 
je pro nás vyškovská pobočka naším největším 
dodavatelem.

Je zřejmé, že pro zajištění spokojenosti našich 
koncových zákazníků je důležitá zejména kvalita 
a včasnost dodávek výrobků. Proto je potěšující, 
že počet nahlášených reklamací se mezi roky 2017 
a 2018 snížil o 13 %. Nicméně k dalšímu zvýšení 
spokojenosti zákazníků jsou nezbytná další zlepšení. 

Aktuálně dostáváme každý den z Vyškova jeden až dva 
kamiony plné zboží. Dodávané díly jsou z velké části 
balené v gitterboxech a musejí být následně ve Welsu 
ještě přebaleny. Zahájili jsme tedy společný projekt 
k optimalizaci balení. Dodavatelská spolehlivost 
se pohybuje aktuálně na přibližně 95 % (což není 

vůbec špatné), ale nadále musí být společnými silami 
neustále zlepšována.

Úspěšná spolupráce mezi Welsem a Vyškovem 
vyžaduje velmi dobrou a jasnou komunikaci, která 
momentálně funguje relativně dobře. Vzhledem 
k jazykovým i jiným bariérám není zadávání úkolů 
jednotlivým týmům a spolupracovníkům vždy zcela 
snadné, ale díky ochotě mnohých zaměstnanců 
pomáhat se daří drobné překážky vždy úspěšně 
překonávat.

Naši zákazníci mají často velmi náročné požadavky 
nejen na produkt, ale i na rychlost a přesnost 
provádění technických změn. To můžeme řešit jen 
společně, což znamená další zlepšování komunikace 
mezi našimi � rmami.

Co musíme společně udělat, aby se komunikace a 
spolupráce mezi našimi týmy a odděleními ještě 
dále zlepšovala? Zejména vedoucí pracovníci musí 
překonávat bariéry a být schopni „stavět mosty“ 
mezi našimi � rmami. Zvláštní důraz musíme klást i 
na to, aby v budoucnu všechna oddělení a týmy měly 
společné pochopení pro přání našich zákazníků, 
jejich cíle a s tím spojené úkoly.

Nové věci vyžadují, abychom šli někdy zcela 
novými cestami a hledali v každé oblasti nová, 
někdy i netradiční řešení. Společné porozumění pro 
technická zadání a výrobně-technické možnosti je 
přitom velmi důležité. V budoucnu by se mělo ještě 
zintenzivnit a rozvíjet a na tom musíme „zapracovat“ 
úplně všichni. 

Na tomto místě bych chtěl srdečně poděkovat všem 
kolegům a kolegyním z Vyškova za dosavadní velmi 
dobrou spolupráci. Těšíme se na další společnou a 
úspěšnou budoucnost.

Manfred Breitenthaler
jednatel, Fritzmeier Wels

JAK NÁS VIDÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI

Wels
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BAUMA 2019
Ve dnech 8. až 14. dubna 2019 se opět po třech letech 
otevřely brány mnichovského veletržního areálu, aby 
přivítaly návštěvníky největšího stavebního veletrhu 
světa. Na ploše přes 600  000 m² se představilo 
celkem 3,5 tisíce vystavovatelů z  celého světa. 
Veletrh pořádaný v  bavorské metropoli navštívilo 
podle odhadů pořadatelů přes 600 000 diváků a my 
jsme mohli být také u toho. Enormní zájem diváků 
a koneckonců i vystavovatelů vedl pořadatele 
veletrhu k  některým změnám v  organizaci akce.  
Především byla navýšena celková výstavní plocha 
díky výstavbě nových hal. Pořadatelé se také snažili o 
logičtější uspořádání jednotlivých areálů, kdy výrobci 
s podobným sortimentem byli blízko sebe, což se při 
procházení výstavou jevilo jako velice pozitivní krok. 
Dále měli návštěvníci k  dispozici ke stažení aplikaci 
do mobilního telefonu s přehledným navigačním 
systémem mnichovského areálu. Toto zlepšení 
se v praxi ukázalo jako dobrý nápad, neboť i nám 
ulehčoval systém orientaci v bezpočtu stánků.

Naše první skupina navštívila Baumu již v zahajovací 
den. Brzy ráno jsme vyrazili, a to tak, abychom se 
do Mnichova dostali na začátku otevírací doby 
veletrhu. Cesta uběhla rychle, přesto na posledních 
dvou kilometrech jsme se nevyhnuli krátké koloně, 
která však pomalu popojížděla. Podařilo se nám 
zaparkovat přímo v  parkovacím domě u veletrhu. 
Po vstupu do areálu výstaviště jsme jako první byli 
zvědavi na stánek skupiny FRITZMEIER GROUP, který 

nás opět nezklamal. Jeho hlavním zaměřením bylo 
představení „Global CAB“ konceptu propojeného 
s  brýlemi pro sledování virtuální reality. Tento 
koncept nové kabiny interně označený “CAB 4.0” by 
Fritzmeier rád do budoucna poskytl svým stávajícím 
či novým zákazníkům. Fritzmeier dále prezentoval 
své zkušenosti v  oblasti digitalizace a podělil se s 
návštěvníky i o své inovace v  oblasti konstrukce 
kabin včetně vystavených modelů, které je připraven 
realizovat v rámci sériové výroby. Fritzmeier prokázal, 
že není v  této oblasti žádným nováčkem a do 
budoucna se s ním musí počítat. 

Poté jsme byli zvědavi hlavně na naše zákazníky, jež 
dostávají kompletní montované kabiny. Návštěva 
proběhla tedy mimo jiné u � rem KUBOTA, BOBCAT, 
HAMM a LINDE. Zajímali jsme se o novinky u 
zákazníků Ammann a Dynapac. Nevynechali jsme ale 
i ostatní zákazníky a dodavatele, které naše návštěva 
potěšila. Měli jsme příležitost sledovat prezentace 
spolupracujících � rem CAT-EDC, HITACHI, TEREX, 
SENNEBOGEN, KOMATSU, MERCEDES, LIEBHERR či 
BAUER a spousty dalších značek. Bauma je prostě 
jedna obrovská show. Zde se dá prodávat opravdu 
cokoliv, a to doslova od šroubku až po obrovská 
monstrózní díla. Je to opravdu velkolepá akce. 

Areál výstaviště, ač neradi a plni dojmů, opouštíme 
v posledních minutách otevírací doby. Nezbývá než 
si počkat a těšit se na další návštěvu, bohužel až za 
tři roky.

Ing. Aleš Dobrovolný
Vedoucí personálního oddělení
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Ve snaze zmodernizovat procesy v naší � rmě v oblasti 
mezd se vedení � rmy minulý rok rozhodlo zahájit 
proces elektronizace.  Jako první se začaly zavádět 
elektronické výplatní pásky. Při této příležitosti a v rámci 
blížícího se vánočního večírku byla vyhlášena soutěž o 
dvě elektrokola, které nám dodala sesterská � rma M1 
Sporttechnik. Losování se uskutečnilo na vánočním 
večírku. Vylosovanými výherci se stali Stanislav Zavadil 
a Milan Hrachovina. Při předávání kol jsme jim položili 
pár otázek.

Stanislav Zavadil

Jezdíte na kole?

Na kole jezdím, ale spíše jen rekreačně. Do práce 
nejezdím.

Co jste si pomyslel, když jste zjistil, že jste vyhrál? Při 
losování jste nebyl přítomný.

Na večírku jsem opravdu nebyl. Ani jsem si nemyslel, 
že bych mohl vyhrát. Proto jsem tam ani nešel. Potom 
mi přímo z večírku zavolali kolegové. Nevěřil jsem jim, 
myslel jsem si, že si ze mne dělají legraci. Prostě jsem to 
bral jako srandu svých přátel z práce.

Budete slavit?

Slavit budu. S rodinou si otevřeme láhev vína. Nic 
velkého ale neplánuji.

Jak si kolo přepravíte domů? Pojedete na něm 
domů?

To ne. Naložím jej do auta a odvezu jej.

A máte s kolem nějaké plány?

Sám jsem si takové kolo nikdy neměl v plánu pořídit. Ale 
moje žena jej nějakou dobu chce. Dám jí jej tedy jako 
vánoční dárek. Bude mít určitě velkou radost.

Vy na něm tedy nebudete vůbec jezdit?

Určitě si jej také někdy vyzkouším. Bude to pro mne 
nová zkušenost. Nikdy jsem na takovém kole nejel. A 

LOSOVÁNÍ ELEKTROKOL 
občas si jej chci od ženy půjčovat. 

Plánujete nějaký dlouhý výlet?

Uvidíme. Podle možností bychom mohli s ženou někam 
jet. Ona na elektrokole a já na běžném kole.

Milan Hrachovina

Jezdíte na kole?

Jezdím, hlavně rekreačně. Maximálně však třicet 
kilometru. A občas jedu i do práce.

Jak jste se o výhře dozvěděl? Na večírku jsem vás 
neviděl.

Kolegové mi volali hned po losování. Nechtěl jsem jim 
věřit. Bral jsem to jako srandu. Prostě jsem tomu nevěřil. 
Až v pondělí jsem v práci pochopil, že jsem byl skutečně 
jedním z vylosovaných. To jsem opravdu nečekal. Bylo 
to pro mne velké překvapení.

Budete výhru nějak slavit?

Nic takového neplánuji.

Jak si kolo přepravíte domů? Pojedete na něm?

Dám si jej do auta.

Budete na něm jezdit?

Zatím jsem se nerozhodl, co s ním udělám. Nyní v 
předvánočním čase je spoustu jiných starostí. Až bude 
větší klid, budu mít víc času o tom přemýšlet. Ale už teď 
vím, že si jej chci vyzkoušet. 

Máte zkušenosti s elektrokolem?

Zatím jsem na žádném elektrokole nejezdil a ani jsem 
neměl v plánu si jej pořídit. 

Plánujete nějaký dlouhý výlet?

Jak již jsem říkal, to se uvidí, až budu mít možnost se 
nad tím v klidu zamyslet. Není ale vyloučené, že se na 
nějakou delší cestu vydám.

Josef Koudelka
Technik IT-SAP
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SUDOKU

Řešení, prosím, přineste osobně na personální oddělení. Člen redakční rady vylosuje tři  výherce, pro které bude 
připravena malá odměna. Soutěže se neúčastní redakční rada.
Úspěšní luštitelé tajenky z minulého čísla: 
Pospíšil Radek, Bednaříková Žaneta, Svoboda Libor

9 6 2 3
6 8 2 1 2 9 7 4
5 9 2 3 7 8 9 4 8
7 2 5 4 1 8 3 1
9 8 4 1 5 6 2 7 6 1 8 5 2
1 3 6 7 5 4 9 3
2 1 9 7 6 5 2 6 5
3 5 9 4 8 9 2 1

1 5 4 7

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA V 1. POLOLETÍ 2019

ODCHOD DO DŮCHODU V 1. POL. 2019

PRACOVNÍ JUBILEA V 1. POL. 2019

Ondřej Vurm, Jiří Jandl, Petr Knap, František Simandl, Josef Kohoutek, Veronika Novotná, Jaroslav Špaček, Tomáš 
Vincenec, Jiří Vladař, Ondřej Kavečka, Vladimír Pokorný, Michal Valehrach, Radim Johanneser, Lukáš Klimeš, 
Hana Kozáková, Marián Krbata, Štěpán Veiskebr, Lenka Koudelková, Robert Hála, Petr Diviš, Lukáš Cikánek, Aleš 
Konečný, Michal Sušil, Radek Šta� a, František Beneš, Pavel Jedlička, Radek Mrňka, Vratislav Řepka, Milan Sotolář, 
Miroslav Vévoda, Radek Mišák, Bronislav Červík, Vavřín Trumpeš, Olga Vitásková, Václav Musil, Zdeněk Adam, 
Ladislav Selinger, Karel Bednařík, Pavel Jelínek, František Zbožínek

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

Jaroslav Vévoda, Stanislav Hynšt

Děkujeme Vám za dobře odvedenou práci pro � rmu Fritzmeier s.r.o. Přejeme Vám spokojený a zasloužený 
odpočinek a do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

10 let:

Jiří Ježek

20 let:

Jan Hála, Radovan Brunclík, Radek Mišák, František Vaněk, Jiří Zedníček



SVĚT KABIN   1/2019

Na podzim loňského roku nás oslovila paní Lucie 
Berková z Vyškova s žádostí, zda bychom jí nepomohli 
s pořízením nového tandemového kola a nepřispěli 
nějakou � nanční částkou na jeho zakoupení. Začali 
jsme pátrat, proč nás vlastně paní Berková o tuto 
službu žádá. Důvod byl zcela prostý - Lucie Berková je 
nevidomá. V součinnosti s nadací Tři brány jsme paní 
Berkové vyhověli a darovali jsme jí částku ve výši 5 
000 korun. Lucie Berková nás 5. dubna 2019 navštívila 
v naší � rmě i s nově pořízeným tandemovým kolem.

Nepřijel k nám ale člověk, který by vykazoval jakýkoliv 
handicap. Přijela sebevědomá mladá dáma, kterou 
doprovázela její parťačka a oči v jednom – Martina 
Usnulová. Jak jsem pochopila z jejich vyprávění, 
byla to � rma Usnul, která paní Berkové pomohla s 
výběrem a s objednáním kola a v současné chvíli 
taktéž zajišťuje jeho servis. Dámy působily uvolněně 
a přátelsky. Dozvěděla jsem se, že Lucie Berková 

velmi ráda sportuje, studuje vysokou školu a snaží se 
žít životem, který je aktivní a plnohodnotný. 

To mě přinutilo zamyslet se nad životem, že není 
potřeba jej měřit na vydělané peníze ani na hodiny 
strávené v práci. Důležitější je přátelství, chuť žít 
a dobře se koukat na lidi kolem sebe. Občas se 
zastavme a na chvíli se zamysleme i my všichni, kteří 
máme stále pocit, že nám v životě něco chybí a pořád 
si na něco stěžujeme. Jsou to přece jenom maličkosti. 
Jsem moc ráda, že jsem se s Lucií Berkovou osobně 
poznala. Za sebe i za své kolegy, kteří se této akce 
zúčastnili, mohu pouze poděkovat za milou návštěvu. 
Přejeme paní Berkové spoustu kilometrů bez nehody.

Kateřina Dostálová
Asistentka jednatele

FRITZMEIER VYŠKOV POMÁHÁ. PŘISPĚLI JSME NA NOVÉ KOLO

PÁRTY PŘED DOVOLENOU
Uskuteční se v pátek 2. srpna 2019 na velkém parkovišti u vrátnice.

V rámci této akce budete mít možnost zúčastnit se 
Dne zdraví se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra.

Sledujte své e-maily, nástěnky a dotykové obrazovky, kde naleznete 
podrobnosti o této akci.


