
SVĚT KABIN 2
2019



Kabina BOBCAT N6, 

kterou budeme vyrábět zde ve 

Vyškově od ledna 2020

• Jak nás vidí naši zákazníci

• Nové investice

• Dětský den

www.fritzmeier.cz

Časopis pro zaměstnance firmy Fritzmeier s.r.o.



SVĚT KABIN   2/2019

2

OBSAH

REDAKCE

DAROVÁNÍ KRVE

ODMĚNA ZA ZLEPŠOVACÍ NÁVRH

PŘISPĚLI JSME NA AUTOMOBIL

Slovo jednatele                                               3

Jak nás vidí naši zákazníci - Composite 4

Významné investice v roce 2019 5

Dětský den Fritzmeier                                           6

Volný čas a významná jubilea   7

Pozvánka a vánoční kapr 8

Firma ocenila dva zasloužilé dárce za Zlatý kříž 
Českého červeného kříže 3. třídy za osmdesát odběrů.

Vedení společnosti věnovalo Františku Vaňkovi a 
Zdeňku Galíčkovi 2  500 korun a stejnou částku jim 
dali i členové ZOJ.

Účelnější způsob navěšování drobných dílů a tím 
také efektivnější využití naší lakovací linky. To je 
podstatou zlepšení, které navrhl a uvedl do praxe náš 
zaměstnanec, pan Jiří Blahout.

Vedení společnosti jej za to ocenilo mimořádnou 
prémií ve výši 50 000 korun.

Nezisková organizace Piafa ve Vyškově získala pro 
své zdravotně postižené klienty nový vůz. Vozidlo 
bylo slavnostně předáno dne 31. 10. 2019 v sídle 
organizace � rmou Compact, která tuto činnost 
pro sdružení zajišťuje ve spolupráci s  dalšími 
dobrovolníky. Také naše � rma � nančně podpořila 
nákup vozidla. Sdružení Piafa poskytuje v  rámci 
města Vyškova a širokého okolí zdravotní a sociální 
služby pro znevýhodněné lidi, převážně děti a jejich 
rodiny.
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Aleš Dobrovolný, Kateřina Dostálová, Josef Koudelka

Vydáno ve Vyškově dne 04.12.2019
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Náklad: 650 kusů

Tisk a gra� cká úprava: JB  REKLAMA

Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem: MK 
ČR E 18538

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.

Všechna 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 přátelé, opět se blíží Vánoce, a proto nastal 
čas bilancovat a zhodnotit naši společnou práci 
v uplynulém období.

Nebude asi žádným velkým překvapením, když začnu 
naprosto jednoduše: „Absolutní úspěch!!“ A k  tomu 
ihned dodám: „Absolutní úspěch, za kterým stojíte 
vy, naši zaměstnanci“.

V uplynulém obchodním roce se nám totiž podařilo 
dosáhnout naprosto rekordního obratu ve výši 
téměř 1,8 mld. Kč, což představuje přibližně 70 mil. 
EUR. Podařilo se nám nejen rozšířit portfolio našich 
stávajících zákazníků o jména jako AMMANN, 
KÄRCHER nebo BAUER, ale i získat od současných 
zákazníků projekty zcela nové. Jako příklady je 
možno uvést kabinu K2/C3 pro � rmu BOBCAT nebo 
kabinu Noremat pro � rmu LINDNER, popřípadě dveře 
typu RX pro � rmu STILL. Potvrdili jsme tak svou pozici 
dodavatele kabin a karosářských výrobků pro � rmy 
světových značek, a to může v  našem oboru říct 
málokdo. I za to vám všem patří dík.
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Podíl koncových zákazníku na produkci Fritzmeier Vyškov

Ostatní

Výše uvedená fakta je nutno považovat za úspěch, a 
to zejména proto, že se takovými výsledky nemůže u 
Fritzmeiera v „divizi kabin“ pochlubit každá � rma. A 
to byl jeden z důvodů, proč jsme si mohli dovolit být 
velkorysí při letošním zvyšování mezd. A to ať už šlo o 
zvýšení tarifů a osobního ohodnocení o 8 Kč/hodinu 
nebo o zvýšení bene� tů pro svářeče na 2.000 Kč/
měsíc. Určitě vás to potěšilo stejně tak jako zvýšení 
příplatku za odpolední či noční směnu na 30, resp. 
35 Kč/hodinu. A pokud k tomu připočteme i zvýšení 
hodnoty bene� tu za dodržování � remních pravidel 
na 1.500 Kč za měsíc, myslím, že uvedené zvýšení, 
které v konečném efektu znamenalo 8 %, lze hodnotit 
velmi pozitivně. A to vůbec nemluvím o již téměř 
samozřejmosti - o opětném navýšení ceny stravenek 
na zákonné maximu 123 Kč. Nicméně, musím dodat 
jednu velmi důležitou věc - uvedené zvýšení mezd 
jste si poctivě zasloužili.

Toto zvýšení jsme si mohli dovolit jedině na základě 
procesu neustálé optimalizace naší práce. Díky vám, 
vašim nápadů i vaší snaze méně utrácíme a efektivněji 
vyrábíme. A takto ušetřené peníze můžeme, 
alespoň z části, věnovat na zvyšování mezd. Vím, že 
optimalizace na vás všechny klade nové požadavky 
a vyšší nároky, ale lze ji zároveň využít i pro to, aby 
se splnily standardní úkoly rychleji, lépe a s  menší 
námahou. Anebo taky jak se stejnou námahou 
zvládnout mnohem víc. Většina z vás volí tu druhou 
variantu, neboť ví, že čím více práce udělají, tím 
vyšší bude jejich odměna. Avšak nejen optimalizační 
projekty zaměřené na � nanční úspory nám přinášejí 
pozitivní efekt. Mezi mé favority v  této oblasti patří 
projekt na zvýšení bezpečnosti při vaší práci, přičemž 
jeden z  jeho pilířů je motivační bonus pro každého 
pracovníka (který chodí pravidelně do práce), na jehož 
středisku nedošlo po určitou dobu k  pracovnímu 
úrazu. Možná, že je to právě tím bene� tem ve výši 
500 Kč, možná, že je to dalšími opatřeními v oblasti 
BOZP, v  každém případě po startu tohoto projektu 
klesl počet pracovních úrazů ve srovnání s minulým 
obdobím téměř o polovinu.

Na tomto místě bych chtěl vám všem, kteří se na 
projektech optimalizace aktivně podílíte, ještě jednou 
srdečně poděkovat.

Naprosto jednoznačně musím konstatovat, že 
se takový přístup bohatě vyplácí. I když proces 
optimalizace mnohdy „bolí“, jeden z výsledků tohoto 
procesu je fakt, že téměř veškeré nově připravované 
projekty v  rámci divize kabin jsou nabízeny a 
kalkulovány pro výrobu právě zde ve Vyškově. Tento 
fakt nám všem (zejména v dnešní době očekávaného 
ochlazení trhu) může napomoci k  tomu, abychom 
měli dostatek práce i v budoucnu.

Mezi klíčové faktory našeho úspěchu patří dále kvalita 
našich výrobků. A zde je na místě se pochlubit dalším 
úspěchem. Jedním z našich zákazníků je společnost 
Fritzmeier Composite, která je významným 
dodavatelem automobilového průmyslu v Německu. 
A protože hodnocení naší kvality probíhá tady podle 
zásad „automotive“, tak fakt, že jsme již třetím rokem 
po sobě hodnoceni nejvyšším stupněm kvality „A“, 
stojí určitě za velkou pochvalu všem, kteří se o to 
zasloužili.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem, a to nejen 
jménem svým a jménem svého kolegy jednatele 
pana Hajducha, ale i jménem celého vedení naší 
společnosti ještě jednou poděkoval a popřál vám 
hezké Vánoce i šťastný a úspěšný rok 2020.

Ing. Luboš Vozdecký
Jednatel
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Composite: Cílem musí 
vždy být včasné dodávky 
našim zákazníkům

Vážené kolegyně a kole-
gové z Fritzmeier s.r.o., 
� rmy Fritzmeier Compo-
site (FC) a Fritzmeier  
Vyškov spolupracují již 

dvě desetiletí. Začalo se v  roce 1999 s paletami pro 
díly na užitková vozidla značky MAN. K  tomu se v 
roce 2006 přidala produkce prvních součástek pro 
sériovou výrobu u naší � rmy Fritzmeier Composite.

Jako od každého dodavatele pro automobilový 
průmysl a užitková vozidla je od nás vyžadována 
neustále nejvyšší kvalita a dodržování dodacích 
lhůt. U dodávek v  metodě JIS (Just in sequence) 
máme k  dispozici často pouze několik málo hodin 
na včasné dodání. Na základě rozmanitosti variant 
i přesně rozplánovaných procesů výroby a logistiky 
není možno vytvářet velké skladové zásoby. O to 
důležitější je včasné zásobování ze strany všech 
našich dodavatelů, a tedy i ze strany Fritzmeier 
Vyškov. 

Problémy kvůli nedostatku palet a jiných logistických 
přepravních pomůcek nebo neustále se měnící 
plán dodávek našich zákazníků jsou nám i vám 
z každodenní praxe dostatečně známé. O to důležitější 
je vytváření vzájemného souladu mezi našimi 
� rmami, a to tak, abychom mohli při případných 
potížích okamžitě společně reagovat. Cílem musí 
vždy být včasné dodávky našim zákazníkům. Po 
pravdě řečeno, zde vidíme ještě potenciál ke zlepšení, 
a to zejména v tom, abychom byli ze strany Fritzmeier 
Vyškov včas informováni, například o zpoždění 
dodávky. Pouze díky dostatečně pružné a včasné 
komunikaci můžeme okamžitě rozpoznat případná 
ohrožení spolehlivosti našeho zásobování a obratem 
tak společně vypracovat řešení k jejich zamezení.

Kvalita dodávaných dílů z Vyškova je na velmi dobré 
úrovni, a to i přes to, že jsme museli konstatovat 
(v porovnání hospodářských roků 2016/17 a 2017/18) 
lehce negativní trend. Hodnocení kvality totiž 
meziročně kleslo z 97,15 % (v roce 2016/17) na 96,11 
% (v roce 2017/18), tedy přibližně o 1 %. A i když je stav 
kvality na velmi vysoké úrovni (Fritzmeier Vyškov byl 
v posledních 3 letech  klasi� kován jako A-dodavatel), 
musíme vhodnými opatřeními působit na to, aby se 
v tomto lehce negativním trendu nepokračovalo.

Co silně odlišuje Fritzmeier Composite od zbytku 
koncernu Fritzmeier, je organizace toho, jak jsou mezi 
našimi � rmami navzájem vyměňovány technické 
výkresy a konstrukční data. Fritzmeier Composite 
nepracuje s  vnitropodnikovým informačním 
systémem TIS (tak jak se děje ve Vyškově) a potřebné 
technické dokumenty k  novým projektům nebo 
změny se předávají mailem apod. 

Protože se to neděje často, je pro nás obtížné ihned 
určit správné kontaktní osoby. Zde očekáváme 
pochopení pro náš způsob práce a současně bychom 
vás chtěli požádat, abyste si data mezi sebou sami 
předávali, pokud jsme hned na poprvé nepředali 
dokumenty té správné osobě. Pro Fritzmeier 
Composite by bylo ideální, kdyby byla ve FV určena 
jedna kontaktní osoba a tato by naše dotazy či žádosti 
o změnu dále šířila ve vaší � rmě. A tento pracovník 
by mohl být jako kontaktní osoba k  dispozici i pro 
všechny ostatní zásadní záležitosti.

A ještě bych chtěl zmínit jednu velmi důležitou věc. 
Pro všechny projekty zákazníků je nutné dodržovat 
závazně požadavky výkresové dokumentace či norem. 
Jakékoliv odchýlení od těchto podkladů většinou 
není možné a případná dohoda se zákazníkem na 
jakékoliv změně je velmi náročná a často je „během 
na dlouhou trať“.

Chtěli bychom vám všem touto cestou srdečně 
poděkovat za dobrou spolupráci a těšilo by nás, 
kdyby obchod mezi Fritzmeier Vyškov a Fritzmeier 
Composite mohl být s dalšími novými projekty dále 
rozvíjen.

Florian Zeindl
Ředitel nákupu, Fritzmeier Composite

JAK NÁS VIDÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI

Přeloženo z německého originálu.
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VÝZNAMNÉ INVESTICE V ROCE 2019 
I v  letošním roce se snažíme modernizovat naše 
strojní a jiné vybavení. Z tohoto pohledu je důležitý 
nákup automatizované skladovací věže a trubkové 
ohýbačky. 

KARDEX SHUTLE  XP, automatizovaný skladovací 
systém � rmy Kardex Remstar

Současně s  nárůstem objemu výroby se zvyšují 
požadavky nejen na rozsah výrobních, ale i 
skladovacích ploch. Efektivním řešením vedoucím 
k    maximálnímu využití podlahové plochy bylo 
pořízení automatizovaného skladu. Na ploše pouhých 
4380 mm x 3125 mm je umístěn výtahový systém pro 
skladování 27 polic s možností rozšíření jejich počtu 
dle skutečné obsazenosti. Každá z polic může pojmout 
3 standardní dřevěné palety s celkovým zatížením 850 
kg. Svým umístěním v prostoru přípravy dílů KOVO je 
věž prioritně určená ke skladování přípravků a šablon. 
Softwarové vybavení zajišťuje rychlé vyskladnění 
a zaskladnění. Úspora času při vyhledávání je tak 
dalším přínosem tohoto zařízení. Velmi důležitá 
je i bezpečnost obsluhy daná uzavřeností celého 
systému. A v průběhu  vyskladnění jsou po otevření 
výběrního otvoru aktivována bezpečnostní čidla. 
Díky tomuto věžovému skladovému systému bude 
po jeho naplnění možné instalovat na uvolněnou 
plochu jiné potřebné technologie. 

ELECT – M52, plně elektrický ohýbací stroj na trubky

Jednou z  činností kovovýroby je ohýbáním trubek, 
různých pro� lů a kulatin. Velmi významná je v tomto 
segmentu produkce např. nejrůznějších madel, 
dveřních rámů, držáků zrcátek z  kruhových trubek 
s průměrem do 40 mm. Převážná část z nich se ohýbá 
na stroji Mewag RB42NC, který přestává vyhovovat 
jak technicky, tak i svojí spolehlivostí. Jako náhrada 
byla vybrána plně elektrická ohýbačka � rmy BLM, typ 
ELECT – M52, s  devíti řízenými osami, umožňující 
svým výkonem ohýbání trubek až do průměru 52 
mm. Přesto je stále vhodná i pro výrobu nejmenších 
z  ohýbaných dílů. Shodně se stávajícím zařízením 
zvládá levo-pravé ohýbání doplněné možností 
vytvoření různě velkých poloměrů. Dodaný stroj 
bude vybaven snímači pro měření úhlů odpružení po 
ohybu s následnou programovou korekcí, která je dle 
již získaných zkušeností nutná vždy při změně šarže 
dodaného materiálu. Dále je vybaven i senzory pro 
vyhledávání polohy sváru nebo jiného 
technologického zpracování, které je nutné pro jeho 
přemístění do programem de� nované polohy. Tato 
funkce bude velmi efektivní při zpracovávání 
polotovarů z  trubkového laseru s  již vytvořenými 
otvory. Mechanická konstrukce umožňuje mimo 
jednoduché a rychlé přestavby na jiný průměr 
zpracovávaných trubek i ohýbání až tří různých 
poloměrů bez nutnosti výměny nástrojů. Pokročilé je 
přirozeně i softwarové vybavení, které k tvorbě 
technologických programů používá 3D modely dílů. 
Samozřejmostí je dokonalá vizualizace při simulaci 
ohýbacího procesu s daným nářadím včetně detekce 
kolizí. Další technická kouzla si budeme moci ověřit 
po dodání stroje v druhé polovině letošního prosince.  
Mimo zmíněné kruhové trubky bude na tuto novou 
ohýbačku přesunuto i zpracování velikostí průřezu 
odpovídajících pravoúhlých pro� lů momentálně 
umístěných na již velmi zastaralém zařízení Pedrazzoli. 
Instalace ohýbačky ELECT 52 je tak dalším krokem ke 
zvýšení přesnosti dílů a tím i konkurenceschopnosti 
vyškovské � rmy i celé skupiny Fritzmeier na světovém 
trhu.

Ing. Václav Jandl
Vedoucí TPV
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Další ročník Dětského dne, v  pořadí již patnáctý, 
se uskutečnil v  sobotu 15. června 2019 na letišti ve 
Vyškově. V letošním roce nám přálo slunečné a navíc i 
velmi horké počasí. Podařilo se nám zajistit dostatečně 
velký stan, který všem účastníkům poskytnul krásný 
stín a zároveň bylo možné sledovat dění na louce 
všemi směry.

Myslím, že by bylo vhodné zmínit všechny atrakce 
letošního ročníku, které se nám v  jeden čas podařilo 
dostat na jedno místo a uspořádat tak jedinečné 
dopoledne pro vaše děti.

Skákací hrad v  podobě Bořka stavitele byl celé 
dopoledne obklopen těmi nejmenšími. Každoroční 
atrakcí po celých patnáct roků jsou krásní a majestátní 
koně pana Sotoláře z  Ranče Kopaniny z  Krásenska. 
Dlouhodobě spolupracujeme i s  dobrovolnými hasiči 
z Drnovic. V letošním roce se nám podařilo dohodnout 
účinkování i profesionálních hasičů HZS Vyškov. Oba 
sbory nám v  průběhu dopoledne předvedly několik 
ukázek své práce a všichni si mohli prohlédnout 
i vybavení hasičů a hasičských vozidel. Nesmíme 
zapomenout ani na Policii ČR a BESIP. Další velkou 
atrakcí v  letošním roce bylo malování na obličej – 
dostatečný počet malujících učitelek z  umělecké 
školy v Kroměříži zajistil úsměv na všech tvářích dětí, 
které měly o toto umění zájem. Přijeli i zástupci � rmy 
MAGNUM CAR, kteří nám již několikátou sezonu vždy 
přivezou ukázat nové modely aut tovární značky 
Škoda.

Nesmíme zapomenout ani na žáky a paní učitelky ze 
zdravotní školy ve Vyškově, kteří si pro děti připravili 
modelaci různých zdravotních komplikací, jako byla 
zlomenina ruky, otevřená zlomenina nohy, uvíznutí 
střepu v obličeji a další různé krvavé rány. 

DĚTSKÝ DEN FRITZMEIER
Pomohli nám také s  maskováním � guranta, kterého 
pak z  rozbitého auta vyprošťovali hasiči. Také dámy 
z  Českého červeného kříže přispěly k  atraktivnímu 
dopoledni – děti i dospělí si mohli vyzkoušet různé 
druhy první pomoci nebo si jen nechat změřit tlak. 
Příjemnou spolupráci jsme navázali také se Zdravotní 
pojišťovnou ministerstva vnitra, která měla na letišti 
svůj zdravotní stánek.

V neposlední řadě musíme vyzdvihnout atrakci, kterou 
se obyčejně na akce našeho typu dostat nedaří a ve 
Vyškově jsme byli opravdu první a jediní – navštívili 
nás pracovníci Škody Mladá Boleslav a přivezli s sebou 
k  prohlídce osobní automobil tovární značky Škoda, 
který byl z  jedné poloviny upraven tak, aby si všichni 
mohli prohlédnout, jak vypadá auto zevnitř (v řezu) 
se všemi jeho dráty, světýlky a hadičkami. Zároveň si 
děti mohly vyzkoušet interaktivní tabuli a čekaly na ně 
dárky v podobě reklamních předmětů. O atraktivnosti 
tohoto zařízení svědčí fakt, že některé děti jsme 
nemohli odtrhnout od interaktivní obrazovky ani po 
skončení akce.

Stejně jako každý rok, obzvlášť letos, bych ráda 
poděkovala celému týmu spolupracovníků, kteří nám 
s přípravou takové akce pomáhají – ať už jsou to lidé 
od catteringu, zvukař pan Zhejbal, pracovníci letiště 
a další. Nesmím ale zapomenout poděkovat hlavně 
všem svým kolegům z práce a dnes už i některým jejich 
dětem za pomoc při organizaci celého průběhu akce. 
Všichni vždy pomáhají dobrovolně, nezištně a hlavně 
ve svém volné čase. Bez jejich pomoci by se akce 
takového typu nedala organizovat.

Těšíme se na vás a hlavně na vaše děti při některém 
z dalších ročníků

Kateřina Dostálová
Asistentka jednatele
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VOLNÝ ČAS
Do políček vepisujte vodorovně a svisle uvedené výrazy. Pokud je uvedeno heslo (má většinou vztah k tajence),

začněte doplňovat výrazy s ním se prolínající. Pokud heslo uvedeno není, zkuste nejprve doplňovat nejdelší slova.

V. Kubín: Osud člověka: Jiní ho udělali a on …. (viz. tajenka)

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA V 2. POLOLETÍ 2019

ODCHOD DO DŮCHODU V 2. POL. 2019 PRACOVNÍ JUBILEA V 2. POL. 2019

Dana Hálová, Stanislav Doupovec, Veronika Sigmundová, Martin Suchánek, Václav Valenta, Miroslav Vrána, Tereza 
Šeinerová, Irena Brunclíková, Radek Krištof, Tomáš Rosmarin, Michal Černý, Jiří Jindra, Josef Křivánek, Milan 
Zezula, Jaroslav Ondráček, Karel Procházka, Petr Kuchař, Martin Cupák, Miroslav Rája, Jindřich Štrajt, Václav Jandl, 
František Dunka

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

Zdeněk Vojtek, Jaroslav Přibilík

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:

Petr Diviš, Renata Bednaříková, Martin Synek, Petr 
Šebek, Dalibor Sova, Tomáš Kroutilík, Jan Večeřa

20 let:

Martin Foltánek, Jan Hýzl, František Beneš, Milan 
Račanský, Karel Procházka

C I T Á T

LASTURA OKTETO STORNO ODVAR ROPOVOD PODVOD TERASA OLOVO BÍDÁCI 
POROTA TROLEJ RYZEC BOUREC REJTAR VRÁSKY OPAK DEVÍZA ROTACE 
VÝPARY PUDL KOMOCE SAKURA ZÁLETY KONOPÍ SEKERA KADET LODICE 
SKALKA KARTA    

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: Kala Milan, Šmída Jakub, Svoboda Jaroslav
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