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Vážení čtenáři,

jak možná víte, přešla na mě agenda 
bývalého obchodního ředitele Petra 
Jurdy. Ráda bych Vám, z této pro mě 
nové pozice, řekla pár vět.
 
Že je život změna, může být sice klišé, 
ale pro nás v Kordárně jde aktuálně 
o každodenní realitu. Ta není nikte-
rak negativní, je jen jiná. Prožíváme 
společně období změn, kterých bylo 
už několik, vždy jsme je ovšem ustáli 

– lidé i fabrika. Zaměstnanci díky své 
erudici, profesionalitě, loajalitě a často 
velkému srdci, Kordárna díky kvalitním 
produktům. Konečně, i proto o nás 
mohl projevit zájem takový gigant, jako 
je Indorama. 
Slýchám okolo sebe povzdechy, že 
integrace do struktur nového vlastníka 
mohla probíhat rychleji, že neustá-
lé reportování bere čas na práci... 
Odpovídám na ně: Ale my jsme přece 
na začátku celého procesu! Snaží-
me se adaptovat na podmínky obří 

skupiny, což z podstaty nemůže být 
jednoduché. Naopak je zcela pochopi-
telné, že jde o nesmírně komplikované 
děje. Prosím Vás tedy o jistou dávku 
trpělivosti, jsem přesvědčena, že až 
se sejde r ok s rokem, bude v tomto 
ohledu mnohem klidněji.

Jaro svědčí všemu novému, a tak, aby
změn nebylo málo, přistoupili jsme ke
sloučení ochodního oddělení, které
mělo na starosti prodej kordů a séglů,
s oddělením nákupu. Jde o logický 
krok, protože obě profese se vzájemně 
ovlivňují a jsou úzce propojené,
očekávám tedy zlepšení komunikace
mezi oběma skupinami kolegů a větší
efektivitu při jednání se zákazníky.

Nový kabát dostalo také Káčko. V pů-
vodní podobě vycházelo osm let, nový 
majitel a nové požadavky na grafický 
design tak byli tím správným momen-
tem pro jeho omlazení. Doufám, že se 
Vám líbí.

Když bych se měla zastavit u konkrét-
ních témat tohoto čísla, doporučuji 
Vám u fotoreportáže z našeho plesu 
zavzpomínat, jak jsme se dobře bavili 
a tančili až do brzkých ranních hodin, 
z vážnějších textů pak neopomeňte 
článek o současné kondici Kordárny 
nebo rozhovor s integračním mana-
žerem Alexem Karnovskym. Jak nás 
vidí, bylo pro mě osobně inspirativ-
ním čtením. Podobně jako postřehy 
z návštěv jiných závodů skupiny z úst 
Jiřího Finfery.

Milí čtenáři, vážení kolegové, zajímavé 
okamžiky s Káčkem a povzbudivé jaro 
Vám přeje,

Eva Dusalová

Káčko PLUS – firemní zpravodaj 
společnosti KORDÁRNA Plus a.s. 
Registrováno MK ČR pod evidenčním 
číslem E19695.Vydává Transparent 
Communications, s.r.o., IČ: 25316052. 
Své náměty můžete posílat na: 
kubickova@transparent.cz
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Čím déle se v Kordárně 
pohybujeme, tím více si všímáme 

maličkostí a detailů, které 
z našeho provozu občas dělají 

v podstatě industriální galerii umění. 
Každé Káčko tak budeme otevírat 
obrazem, který v Kordárně objevilo 

oko našeho fotografa.

foto
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Současnou kondici Kordárny dob-
ře ilustrují údaje, které vyplývají 
z obchodního plánu pro letošek 
a z aktuálního stavu objednávek. 
Obchodní plán 2019 byl postaven na 
reálných číslech mimořádně úspěš-
ného roku 2018 a počítal s prodejem 
27 kilotun našich výrobků: „Aktuálně 
to vypadá, že jeho splnění bude velmi 
obtížné, pohybujeme se na úrovni 
24 kilotun,“ říká Eva Dusalová a dále 
popisuje příčiny poklesu:

K těm zásadním patří násobný nárůst 
cen energií a vstupních surovin, 

o 17 % se také zvýšily zpracovatelské 
náklady kvůli navýšeným mzdám. 
Museli jsme proto přistoupit k navýšení 
cen produktů, což mnozí zákazníci 
nesli nelibě. V neposlední řadě došlo 
k celkovému ochlazení trhu, kdy se 
změnilo i chování zákazníků: „Ti jsou 
značně opatrní, objednávají sice stále, 
ale v menších objemech, což odpovídá 
tomu, že odebírají od vícero dodavate-

lů,“ komentuje to Eva Dusalová s tím, 
že růst nelze zkrátka do nekonečna. 

Po spojení s Indoramou navíc 
v některých případech došlo ke střetu 
u společných zákazníků a Kordárna 
tak musela přistoupit na kompromis 
nižších cen svých produktů. „Zdá se 
také, že výhoda, která nám v minulosti 
hrála do karet, tedy že zákazníci rádi 
využívali našich služeb coby kvalitního 
lokálního dodavatele, nyní pomalu 
ustupuje do pozadí. V popředí stojí 
jediný faktor – nižší cena. To vyhovuje 
asijským producentům.“

Přesto Eva Dusalová nevidí součas-
nou situaci jako tragickou, důležité pro 
ni je, že víme, proč tomu tak je. V dal-
ším kvartále podle ní máme možnost 
část dodávek získat nazpět. Obavy 
kolující firmou tak považuje za liché: 
„Jde čistě o tržní pokles napříč byzny-
sem, to samé, co se stalo na kordech, 
zaznamenaly i ségly. Není proto čas na 
paniku, ale na tvrdou práci,“ uzavírá. 

Nelze
pořád

jen
růst

Letošek je prozatím opa-
trný na všech frontách. 
Konec roku a začátek 
tohoto přinesl Kordár-
ně mnoho výzev. Jak 
z pohledu přechodu 

do skupinových struktur 
Indoramy, tak z pohle-

du měnící se situace na 
trhu technických tkanin. 
Konkurence je enormní, 
klíčoví zákazníci jsou vy-
staveni stále sílícím po-
žadavkům koncových 
uživatelů, tlak na ceny 
je všudypřítomný. Pře-

devším evropské produ-
centy navíc negativně 

poznamenal mnohoná-
sobný růst cen energií 
a vstupních materiálů. 
Kordárnu nevyjímaje.

Loni se nám dařilo
S Miroslavem Němečkem z finančního oddělení jsme se 
ohlíželi za uplynulým rokem pohledem čísel. Jaký byl?

Poměrně úspěšný, jak říká. Kordárna včetně senického závodu předběžně do-
sáhla EBITDA (hrubého provozního zisku) ve výši 282 mil. korun, což předsta-
vuje 95,3 % plánu a nárůst o 10,7 % oproti roku 2017. Samostatná Kordárna 
ve Velké přitom splnila plán v EBITDA na 97 % a narostla o 16,6 % oproti 
loňskému roku.

Skok jsme zaznamenali také v tvorbě nestandardů, vyrobili jsme jich 
3,8 % z celkového množství všech výrobků. „Jde o znatelné zlepšení, v letech 
2014 až 2017 jich bylo výrazně více, což asi lze dát do souvislosti s tehdejšími 
vyššími počty agenturních zaměstnanců. Nejvyšší podíl neshodných výrobků 
jsme přitom měli v roce 2015, téměř 7,5 %. Stále však máme na čem pracovat, 
protože v letech 2012 a 2013 byl stav neshodné výroby ještě na nižší úrovni,“ 
přibližuje řečí cifer zastupující finanční ředitel.

K dalším pozitivním vlivům na dobrý výsledek pak podle něj patřily mírný 
a stabilní vývoj cen vstupních surovin, zajištěná měnová pozice, která v sou-
vislosti s vývojem kurzu přinesla 14,5 mil. korun navíc a v neposlední řadě 
také vysoká výtěžnost vlákna nejvyšší kvality v Senici. Ta byla pro rok 2018 
plánována na úrovni 92,5 %, ale skutečnost byla loni lepší – v průměru 93,6 %. 
Aktuálně dokonce dosahujeme výtěžnosti přes 94 %. „Za slovenskými kolegy 
je v tomto ohledu vidět pořádný kus práce,“ pochvaluje si Miroslav Němeček. 
Přidává také čísla pro letošek, ale připomíná negativní vlivy trhu, kvůli kterým 
bude nejspíš obtížné na tyto mety dosáhnout. Schválený plán počítá s EBITDA 
na úrovni 211 mil. korun a s prodejem 27 kilotun.
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Na návštěvě 
u kolegů
S technickým ředitelem Jiřím 
Finferou jsme probírali cesty do 
okolních závodů Indoramy. Návště-
vy Glanzstoffu v Steinfortu, Longla-
ville a Lovosicích byly pro mnohé 
zástupce Kordárny prvním střetem 
s konkurenční výrobou.

„Pokládám to za jeden z největších 
přínosů nového vlastníka, doteď jsme 
neměli možnost se s nikým srovnat 
nebo se nechat inspirovat. Zatím se 
nestalo, že by nás v některé z fabrik 
něco nepřekvapilo, sbíráme dobré 
nápady,“ pochvaluje si Finfera, který se 
brzy chystá také do Itálie a Číny. Dru-
hým dechem ale dodává, že Kordárna 
ze srovnání s jinými provozy nevychází 
vůbec špatně: „Podniky, které jsme 
navštívili, jsou více méně na stejné 
úrovni, rozhodně nijak nezaostáváme.“

Výrobu v Lovosicích navštívili zástupci 
Kordárny loni před Vánoci. „Není ta-
jemstvím, že tamější vybavení je starší 
než v Kordárně, jejich výroba neměla 
štěstí na velkou modernizaci. Na dru-
hou stranu odvádějí i tak skvělou práci, 
vyrobit kvalitní produkt umí,“ popisuje 
Finfera. Zajímavým objevem z Lovosic 
byla řezačka útků, která se v Kordárně 
montovala teprve ke konci roku 2018, 
přičemž v Lovosicích ji používají již 
řadu let, inspirací jim byla linka instalo-
vaná ve Steinfortu. „Od nás by se zase 
mohli přiučit lepšímu systému sklado-
vání, náš regálový systém je sofistiko-
vanější a byl by pro ně přínosem,“ říká 
ještě Finfera.

Výroba ve Steinfortu sestávající ze 

skaní, tkaní a impregnace je Kordár-
ně velmi podobná, liší se především 
počtem zákazníků a typů produktů, 
kterých má Kordárna více. „Ve Stein-
fortu jedou větší objemové série, jejich 
výroba není tak náročná na změny 
sortimentu jako naše,“ komentuje Jiří 
Finfera a dodává: „Ačkoliv strojní vyba-
vení máme na podobné úrovni, všimli 
jsme si hned několika vychytávek, 
o kterých budeme přemýšlet i pro náš 
provoz, například odsávání bavlněné-
ho prachu na tkalcovně nebo kontrolu 
kvality tkaní speciálními snímači vad.“

Výroba v Longlaville je zase podobná 
té v Senici, ačkoliv namísto granulátu 
vyrábí Francouzi vlákno z polymerů. 
„Mají krásně čistou výrobu. Nejvíce 
mě zaujal jejich přístup, který je na 
výrobce vlákna, tedy suroviny pro další 
zpracování, výjimečně zákaznicky 
orientovaný,“ říká Finfera. Longlaville 
se snaží zákazníkům nabízet kom-
plexní servis, kromě vlákna vyvíjí 
i vlastní roztoky a obsluhují laboratorní 
impregnační linku. „Jsou si vědomi 
potřeb koncového zákazníka, jakými 
jsou třeba Bridgestone nebo Michelin, 
a výrobu tomu přizpůsobují.“

A v čem by mohla Kordárna přidat? 
Zdá se, že po rozhovorech s ředitelem 
čínského závodu Kaiping by tím správ-
ným krokem měla být lepší organizace 
zlepšování procesů. „Ne že bychom 
doteď dobré nápady nerealizovali, ale 
nedělo se to systematicky. V Číně na 
to mají program PIP (Process Improve-

ment Project) a my s ním chceme začít 
také,“ říká Finfera o nové inciativě na 
zlepšení procesů napříč Kordárnou.

Jeden zlepšovák už na kontě ostatně 
Finfera má, nechal se inspirovat kon-
kurenční linkou. Společně s konstruk-
térem Dušanem Ježem vypracovali 
návrh prototypu nové impregnační 
vany, jejíž ostrá verze dnes jede na 
lince DTU 7 na první i druhé impregna-
ci. Především díky objemu, který 

je nižší o 200 litrů, jsou nové vany 
ekonomičtější. Zároveň jsou navrženy 
tak, že poskytují roztokům lepší filtraci 
a nepotřebují čerpadlo, které se v mi-
nulosti ucpávalo. Daří se také odstranit 
přílepky, které se dříve ve vaně na 
tkaninu přichytávaly. Stejnou promě-
nou projde i vana na DTU 4, popřípadě 
na DTU 2. Investice  do jedné vany se 
drží na velmi nízké hranici sto tisíc ko-
run, která je ve srovnání s originálem 
zanedbatelná.
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Keď som prišiel pracovať sem na 
Slovensko, začala ma prenasle-
dovať otázka Ako udržať Slovkord 
nažive. Táto otázka sa nikdy nevy-
tratila, hovorí Rudolf Haas.

Integrácia spoločnosti Kordárna do 
spoločnosti Indorama je v plnom 
prúde. Ako ju vnímate teraz?

Prechod z Jet Investment do spoloč-
nosti Indorama priviedol Senicu do 
špecifickej pozície. Cieľ bývalého maji-
teľa bol veľmi priamočiary, jednoducho 
dobre predať Kordárnu. Stratégiou 
pri realizácii tohto plánu bolo rozvíjať 
naše spoločnosti na základe 
ich maximálne možného 
potenciálu. Z tohto 
hľadiska sa naše ciele 
dokonale skĺbili. Keď 
som prišiel, Senica 
fungovala so 65% 
výťažnosťou. V sú-
časnosti sme takmer 
na 96 %. 

Odkedy sa stretá-
vame s Indoramou, 
čelíme konfrontácii 
nákladov všetkých zá-
vodov Indorama, 
v ktorých 

sa vyrábajú vlákna. Samozrejme si 
uvedomujeme, že ak by sme neznížili 
náklady, náš závod by sa mohol dostať 
do ťažkostí. Jednoducho povedané, 
očakávané príležitosti sa neprejavili 
v takej miere ako hrozby. Teraz je 
jasné, že vzájomná konkurencia nikdy 
nekončí, dokonca ani v rámci jednej 
veľkej skupiny.

Môžu iní výrobcovia vlákna vyrábať 
lacnejšie ako Senica?

Približne o 10 centov, ak berieme do 
úvahy všetky náklady. Netvrdím, že nie 
je správne, že nás Indorama postrči-
la, aby sme sa zamerali na zníženie 

nákladov. Súhlasím s tým a každý 
podnik, bez ohľadu na to v akom 

odvetví, sa musí zamerať na 
túto úlohu, ak chce prežiť. 
Avšak, podľa mňa, naša 
spoločnosť predstavuje oveľa 
viac než len jej náklady. Je 
to aj kvalita, strojnotechnolo-
gické zabezpečenie a najmä 
zamestnanci, ktorí vytvárajú 
jej hodnotu. Takže teraz tu 

máme Slovkord, Longlaville 
a Kaiping, tri spoločnosti, ktoré 

vyrábajú to isté, a svetová eko-
nomika sa spomaľuje. 

Každý začína 
prijímať 
úsporné 
opatrenia, 
čo našu 
situáciu 
veľmi sťa-
žuje.

Aké kroky chcete podniknúť?

Kvalita a výťažnosť už pre nás ne-
predstavujú problém. Kritická otáz-
ka súčasnosti je, aká je naša cena 
v porovnaní s inými spoločnosťami 
Indoramy. Sme na vrchole kvality 
a flexibility, ale potrebujeme nejaký 
čas na samotnú realizáciu opatrení pre 
úsporu nákladov. Bude však trvať, kým 
sa s nimi popasujeme a uvedieme ich 
do činnosti, tak aby mali požadovaný 
účinok. Zároveň sa snažíme o možnú 
spoluprácu s PHP, aby sme potenciál-
ne mohli v budúcnosti začať vyrábať 
vlákno pre ich zákazníkov. Nepotre-
bovali by sme svoje vlastné oddelenie 
predaja, pretože všetko by sa stále 
vykonávalo interne v rámci skupiny.

Prečo má PHP, tiež člen spoločnos-
ti Indorama, záujem o vlákno zo 
Senice?

Ich motivácia má dva dôvody. Naše 
vlákno má vysokú kvalitu a taktiež nám 
chcú pomôcť. Tvrdo na tom pracuje-
me, celý tím rozumie, že potrebuje-
me vyvíjať nové sortimenty a všetci 
spoločne sa primerane podieľame na 
príprave výrobkov pre PHP. Avšak, 
overovacie obdobie s ich zákazníkmi 
bude pravdepodobne trvať najmenej 
jeden rok, nakoľko sa toto vlákno pou-
žíva prevažne v bezpečnostných prv-
koch, ako sú bezpečnostné pásy, ktoré 
musia byť dokonalé, teda bez potrha-
ných a zhrnutých kapilár, celkovo bez 
rozvláknenia. Verím, že to dokážeme, 
pretože všetci naši ľudia sú skvelí. 

Stále verím v budúcnosť Senice



Materiál zo 
Senice sa 
chemickému 
laboratóriu 
nevyhne
Viera Rigáňová, chemická la-
borantka, nám dala nahliadnuť 
pod pokrievku senického labo-
ratória, ktorým prechádza nielen 
materiál, ktorý do závodu príde, ale 
aj vlákno, ktoré z neho odchádza.

„Robíme rozbory vstupných suro-
vín, teda granulátu a preparačných 
olejov, kde meriame napríklad ich 
viskozitu, hmotnosť alebo index lomu 
a pH. V hotovom vlákne stanovujeme 
percento oleja, v polyméru hodnotí-
me vlhkosť, karboxyly alebo obsah 
prachu,“ vypočítava úlohy, ktoré 
musí za svoju zmenu zvládnuť, pani 

Rigáňová. Na skúšky si navyše musí 
vyrobiť vlastné roztoky, v laboratóriu 
tak pracuje s kyselinami alebo horľavý-
mi látkami. Spolu s kolegyňami testuje 
z každej dodávky materiálu štyri vzorky 
a výsledky merania zanáša do systé-
mu. Tím laborantiek číta päť žien, za 
zmenu je ale na pľaci vždy prítomná 
iba jedna. Viera Rigáňová napríklad 

ráno a po obede pracuje v chemickom 
laboratóriu, nočné zmeny ale trávia 
v tom textilnom. Hoci materiál, ktorý 
dennodenne testujú, musí spĺňať prís-
ne normy, s odchýlkami sa podľa nej 
príliš často nestretávajú: „Kontrolovať 
sa to ale jednoducho musí a v prípade 

chyby by sme na 
ňu určite veľmi 
rýchlo prišli,“ 
hovorí k tomu. 
V rámci firmy 
spolupracuje 
hlavne s pracov-
níkmi z reaktora 
a zvlákňovania, 
zvyšok Senice 
toho ale pod-
ľa nej o práci 
laborantiek zase 
toľko nevie: 
„Pre niekoho, 
kto sa v chémii 
nevyzná, je asi 
ťažké si predsta-

viť, čo tu robíme. Je to pestrá práca, 
ale náročná, hlavne na premýšľanie,“ 
hovorí Viera Rigáňová, ktorá vyštu-
dovala štvorročný chemický odbor, 
vtedy ešte spadajúci pod Slovenský 
hodváb, kam hneď po škole aj 
nastúpila ako textilná laborantka. 
Po znovuobnovení prevádzky 
v roku 2010 si ju späť do Seni-

ce stiahla jej bývalá vedúca: „Chcela 
by som jej týmto poďakovať, pretože 
som v práci spokojná, baví ma a na-
pĺňa. Pracujem na zmene C a môžem 
povedať, že sme skvelý a zohraný 
kolektív.“

Elektroúdržba 
je pestrá ako 
bonboniéra
Ján Martiš patrí k funkčne najstar-
ším zamestnancom senického 
závodu. Budúci rok hodlá odísť 
do dôchodku, v tej dobe to bude 
práve 44 rokov od chvíle, kedy 
začal pracovať vtedy v Slovenskom 
hodvábe.

Vyučený elektrikár zostal verný cez 
štyri dekády ako remeslu, tak miestu 
zamestnania. A nebolo to podľa jeho 
slov nič ťažké, pretože svoju prácu 
má rád a rozumie jej ako málokto. 
„Mal som po celú dobu svojho účin-
kovania v tomto areáli tiež šťastie 
na ľudí, s ktorými som sa v priebehu 
rokov stretával. S mnohými súčasnými 
kolegami sa stretávame aj mimo práce 
a predpokladám, že to tak bude aj po 
tom, čo už budem v dôchodku,“ vyzdvi-
huje parťákov pán Martiš.

Elektroúdržbu, ktorú má na starosti, 
osobne považuje za prácu presne pre 
neho: „Je to zábava s trochou napä-
tia,“ smeje sa a dodáva, že sa nikdy na 
zmenách ani pri pohotovosti nenudí, 
každý deň ho čaká nejaká iná úloha 
alebo problém, ktorý musí vyriešiť. Od 
údržby osvetlenia, cez revízie elektro-
zariadení až po porozumenie zložitej 
elektronike. V nej zároveň vidí ten naj-

väčší rozdiel oproti 
predchádzajúcim 

pracovným 
etapám 
v Slovkorde. 
„Súčasné 
techno-
lógie sú 
doslova 
prešpi-

kované 
zložitou 
elektronikou, 

nároky na ich 
údržbu teda 

stále stúpajú. Na druhú stranu nemám 
ani ja, ani moji traja kolegovia čas na 
zakrpatenie,“ opisuje pán Martiš, ktorý 
si v priebehu pracovného života ešte 
stihol diaľkovo doplniť vzdelanie na 
bratislavskej priemyslovke.

Keď spomína na svoje začiatky, ne-
zabudne rok 1984, kedy bol prvýkrát 
menovaný majstrom a šéfoval až 25 
ľuďom, rovnako ako rok 2010, kedy 
bol ako jeden z mála pri oživovaní 
starej výroby. Najväčší sentiment je 
však z jeho slov počuť, keď hovorí 
o minulosti a bývalom srdci Záhorí: 
„Som naozaj smutný z toho, že zo 
Slovenského hodvábu nezostalo 
vôbec nič. Ani komín na pamiatku, 
ani expozícia so starými fotkami 
a ukážkami výrobkov. To si, myslím, 
hodvábka a ľudia, ktorí s ňou spojili 
život vrátane mojich rodičov a starých 
rodičov, nezaslúžila. Veď len vďaka nej 
kvitla po dlhé desaťročia celá Senica,“ 
povzdychne si.

Ale pretože je skôr optimista, končí na 

veselšiu nôtu: „Síce sa mi bude cnieť, 
až onedlho nastane čas dôchodku, ale 
ešte viac sa teším. So ženou sme rov-
naké ročníky, a tak máme o programe 
jasno. Vnúčatá, relax, turistika. Hlavne 
Tatry, to je naše!“



Zapadnout do 
soukolí Indoramy 
nelze přes noc
Odměnou jsou ovšem ochranná 
křídla solidního vlastníka, který myslí 
na dlouhodobou prosperitu svých 
podniků, říká integrační manažer 
Alexander Karnovsky.

Co je posláním integračního mana-
žera?
Indorama je globální společnost 
zapsaná na burze, z čehož pro ni ze 
zákona vyplývá mnoho povinností. 
Tou nejzásadnější je, že musí o svém 
hospodaření dopodrobna a veřejně 
informovat. Každá společnost v její 
struktuře, Kordárnu nevyjímaje, se 
tak nevyhne rozsáhlému reportování, 
především finančních dat, zpět do 
centrály. Já jsem tu byl proto, abych 
Kordárně usnadnil sžití s novým sys-
témem vykazování. Velmi úzce jsem 
spolupracoval s Mirkem Němečkem 
a finančním týmem, speciálně konec 
loňského roku spojený s účetními 
závěrkami byl pro nás perný.
Je reporting podle vás pro Kordárnu 
tou největší změnou?
Jednou z nich. Skutečnost, že Kor-
dárna odteď patří do velké skupiny, 
s sebou totiž přináší ještě další dopa-
dy. Dřív hrála Kordárna sama za sebe, 
k rozhodnutím přistupovala na základě 
svých zájmů. To už teď neplatí, protože 
jakákoliv akce může vyvolat nežádoucí 
reakci. Nemůžete jít na schůzku se 
zákazníkem, aniž byste si dopředu 
neověřili, jestli se o něj neuchází jiný 
závod Indoramy. Přizpůsobit se této 
nové realitě, změnit se ze solitéra, 
který kope sám za sebe, na týmového 
hráče, je dle mého ta největší výzva.
Jak moc se liší podnikání Indoramy 
a bývalého vlastníka Kordárny?
Myslím si, že Indorama je skutečně 
dobrým vlastníkem, protože se přece 
jen jedná o rodinný byznys. I přesto, že 
se 30 % akcií obchoduje na burze, ro-
dina v čele se CEO Aloke Lohia, který 
Indoramu založil, si drží více než 60% 

podíl. Byznysový model takové firmy 
se tak významně liší od private equity 
modelu, podle kterého podnikal bý-
valý vlastník Kordárny. Rodinné firmy 
přemýšlejí v dlouhodobém horizontu, 
nezřídka mají i generační vize, nejde 
jim o rychlý zisk, naopak se nebojí 
investovat kapitál, který se jim bude 
vracet třeba až za několik let.
Jak se vám spolupracovalo s lidmi 
v Kordárně?
V zásadních věcech jsme si poro-
zuměli, i když občas nám to trvalo 
o něco déle kvůli jazykové bariéře. 
Nikdo z nás není anglický rodilý mluvčí 
a moje znalost češtiny je nulová. Nikdy 
nás ale chybějící slovíčka nezbrzdila 
příliš, Google překladač nám vždy 
pomohl! 
Jaký byl váš první dojem z Kordár-
ny?
Otevřenost. Absolutní otevřenost nové 
realitě a žádné předsudky. Nezazna-
menal jsem, že by ke mně kdokoliv 
přistupoval rezervovaně jako k cizinci, 
naopak jsme okamžitě skočili rovnýma 
nohama přímo do práce. Na neshody 
nebyl čas ani chuť!
Pracoval jste hlavně s manažery, 
jak se ale změna vlastníka do-
tkne lidí na dílně?
Měl jsem možnost podobné změny 
pozorovat v mnoha jiných podni-
cích po světě a upřímně si myslím, 
že žádnou drastickou změnu nepo-
cítí. Na druhou stranu, už teď 
probíhá intenzivní výměna 
know-how mezi spřízně-
nými závody, čili v tomto 
ohledu se mohou dílny, 
strojní vybavení a zázemí 
jen zlepšovat.
Co jste dělal před Indo-
ramou?
Pracoval jsem 
ve Slovinsku 
ve středně 
velké private 
equity spo-
lečnosti. 
Stejně 
jako 
teď 

jsem tam pobýval přes týden a na 
víkendy jsem jezdil domů do němec-
kého Heidelbergu, což je kousek od 
frankfurtského letiště, které nabízí 
přímé lety snad do celého světa. Pů-
vodem jsem ale Rakušan, narodil jsem 
se ve Vídni.
Co plánujete teď?
Ačkoliv v Kordárně už od března 
nejsem nastálo, integrace zdaleka 
není hotová, budu se sem pravidelně 
vracet. Mezitím budu jako integrač-
ní manažer působit v nové akvizici 
Indoramy, tentokrát v Německu. Čeká 
na mě stejný úkol, jaký jsem měl tady. 
S Indoramou se člověk skutečně ne-
nudí, její růst je raketový, téměř každý 
měsíc dojde k nové akvizici.
Kde si myslíte, že bude Kordárna za 
pět let?
Měla by navýšit objemy produk-
ce a stát se integrovanou součástí 
hodnotového řetězce Indoramy, blíže 
ke koncovému zákazníkovi. Vytvá-
ření vertikální struktury dodavatelů 
je mimochodem jedním z tajemství 

úspěchu Indoramy 
a Kordárna je důle-

žitým článkem, 
navíc geografic-
ky velmi dobře 
umístěným 
v blízkosti klí-
čových výrobců 
pneumatik ve 
střední Evropě.

křížovka

Divadlo ŠOK uvádza 3. 5. o 19 h. v senickom Dome kultúry 
rafinovanú komédiu. Odchody vlakov sú príbehom dvoch 
neúspešných hercov, ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu 
snažia zachrániť svoje predstavenie, dobrú povesť a zvlášt-
ny milenecký vzťah. Účinkujú: TAJNIČKA

Vylúštite krížovku, napíšte tajničku na lístok s vaším menom 
a vhoďte ho do 30. 4. 2019 do boxu na okne kancelárie maj-
strov, kam vhadzujete pripomienky a námety. Traja vyžrebo-
vaní získajú finančnú výhru.

1. cena
30 €

2. cena
20 €

3. cena
10 €

krížovka
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Nový život pro 
vadné balíky
Složitý návod na novou technologii 
sice ještě motá našim technikům 
hlavu, už teď je ale jasné, že se 
investice do linky Balowa Kordárně 
vyplatila.

„Poprvé jsme tuhle řezačku útků viděli 
na služební cestě u zákazníka Brid-
gestone ve Španělsku,“ vysvětluje ve-
doucí Kordů Richard Rumíšek, jak se 
o nové technologii dozvěděli. Po letech 
problémů, které způsobovaly krátké 
délky, je Balowa velmi vítaným členem 
na dílně. „Šroubovice, cizí niť, přeplé 
nitě – to jsou všechno defekty, kvůli 
kterým jsme doposud museli balíky 
třídit, půlit, párat nebo i vyhazovat. Teď 
místo toho poškozený balík nahodíme 
na linku, na které se útek vyklepe a my 
textilii na stavu znovu natkáme, čímž 
ho celý zachráníme,“ pochvaluje si 
Rumíšek. Balowa, nainstalovaná na 
mezihalu na přelomu roku, je zatím 
ve zkušební době a díky extra slo-
žitému návodu může trvat jedno její 

nastavení až tři dny: „Učíme se, jsme 
v intenzivním kontaktu s dodavatelem. 
Každý balík má jinou vadu a linka se 
musí specificky seřídit,“ říká k tomu 
Rumíšek. Ačkoliv v Kordárně neměl 
o existenci této technologie donedávna 
nikdo ani tušení, při nedávné návštěvě 
závodů ze skupiny Indorama se uká-

zalo, že řezačku útků si některé z nich 
na tamějších dílnách dokonce sestrojili 
vlastními silami. Už teď je ale jasné, že 
investice za jeden a půl milionu korun 
se Kordárně vyplatí, a to i z toho důvo-
du, že výpomoc s opravováním balíků 
bude moci potenciálně nabízet i dalším 
podnikům ze skupiny.
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Čištění         
míchárny trvá 
čtyři dny
Dvakrát do roka se musí potrubí 
i nádrže v míchárně impregnačních 
roztoků rozebrat na kousky a peč-
livě vyčistit. Ačkoliv si její vedoucí, 
Petr Handl, pochvaluje novou 
wapku, odstranit zbytky roztoků je 
pořád dřina.

„Čistíme na začátku ledna a během 
celozávodní dovolené, za ten půlrok 
se nánosy nahromadí a musí pryč,“ 
říká Handl a dodává: „Nejtěžší bývalo 
vyčistit nádrže a potrubí od odpěňo-
vače, který už se v míchárně naštěstí 
nepoužívá, ale přidává se do van 
u linek. Ten dokázal všechno dokonale 
zamastit.“ Během čtyř dnů odstraňuje 

nánosy tým ve složení pěti pracovníků 
míchárny, dvou pomocníků z energeti-
ky a okolo šesti brigádníků, kteří se do 
nádrží vydávají oblečeni v ochranných 
oblecích, ozbrojeni škrabkami a nově 
i wapkou. Ta se osvědčila při čištění 
potrubí pod zracími a skladovacími 
nádržemi a dají se s ní očistit až tři díly 
potrubí najednou, aniž by se musely 
rozložit a oplachovat na stáčišti. „Když 
jsou nerezové a laminátové nádrže 
delší dobu bez roztoku, začínají se pak 
olupovat i s vnitřní stěnou, musíme je 
tedy udržovat stále vlhké,“ doplňuje 
ještě Handl. Další generální čištění 
čeká míchárnu zase v létě, nicméně 
rutinní údržbu potrubí musí její zaměst-
nanci zvládat kontinuálně za provozu 
během celého roku.

Nová linka Balowa na 
opravování vadných 
balíků

Míchárna
impregnačních roztoků 
připomíná bludiště

Takto vypadá nádrž na 
míchárně před vyčištěním



Zhruba po čtvrt roce fungování jídelny a kantýny pod novými provozo-
vateli se uskutečnilo setkání zaměstnanců a kuchaře. Strávníci hodnotili 
spokojenost s jídly, pan kuchař vysvětloval, proč, co a jak dělá. 

Souhrnně by se dalo říci, že pozitivních hodnocení den ode dne přibývá. 
Z vašich vyjádření mimo jiné vyplynulo, že nejvíce jste spokojeni právě s prací 
nového kuchaře, že dokážete ocenit, jak si s jídlem „hraje“, a je proto radost ho 
sledovat. Co se týká kvality stravy, kvitujete ji ve valné většině s povděkem, ne-
gativních reakcí bylo málo. Někteří s trochou nadsázky říkají, že za vše hovoří 
fakt, že začali přibírat na váze… 

Kam poplynou
investice 
Letos budeme investovat zhruba 36 mil. korun do zlep-
šení pracovního prostředí, bezpečnosti práce, do bu-
dov nebo úspory energií. Jde přitom o podobnou část-
ku, jakou jsme v Kordárně investovali také loni.

Začátkem roku jsme tak například zprovoznili nové osvětlení 
ve skladě základního materiálu a plánujeme vyměnit osvět-
lení na Saurerech – technologie 37. Budeme investovat 
také do kvality výrobků či sběru dat a do jejich bezpečnosti. 
„Celý investiční rozpočet je rozdělen na menší akce a jeho 
záměrem je pomoci udržet krok s konkurencí,“ říká k tomu 
provozní ředitel Milan Šácha a dodává: „Letos se naopak ne-
bude investovat do rozšiřování výrobních kapacit, důvodem 
je jejich současná dostatečnost. Na vavřínech jsme v tomto 
ohledu ale neusnuli, pracujeme na několika investičních zá-
měrech, které se týkají obměny starých strojů za modernější 
a výkonější. Stále otevřené je i pokračování první etapy ro-
botizace, kdy hledáme řešení pro manipulaci s cívkami na 
Saurerech.“ 

Kvůli raketovému nárůstu cen energií je pak jedním z největ-
ších témat jejich úspora. K té by v blízké budoucnosti měla 
výrazně přispět kogenerační jednotka, která spalováním 
zemního plynu vyrábí elektrickou energii a teplo pro vytápění 
objektů v zimním období. Má ovšem jednu nevýhodu a tou je 
vysoká pořizovací cena v řádu 20 mil. korun.

Středisko Plán investic (v tis. Kč)

KORDY 12 500

SÉGLY 3 500

LOGISTIKA 1 000

ENERGETIKA 1 500

IT 4 500

LABORATOŘ 1 500

SERVIS 3 000

NEMOVITOSTI 8 000

Celkem 35 500

Od nového 
kuchaře vám 

chutná

Podařilo se vyřešit:
 ☑ někdy méně teplá jídla 

 ☑ chybějící papírové ubrousky

 ☑ málo nazdobené minutky

 ☑ chybějící jídlo pro vegetariány 

Potěšilo vás:
 + jídla jsou pestřejší 

 + větší výběr z různých druhů  

 + častěji se objevují ryby

 + více druhů polévek, lepší 
kvalita

 + kvalita „jedniček“ se zlepšila

 + návrat krajových jídel

Zadávání osobního čísla na nových terminálech trvá zlomek před-
chozí doby, při přetížení navíc nepadají, takže se netvoří fronty. Nové 
terminály na vrátnici jsou zase odolné proti dešti a stabilní, problémy se 
záznamy docházky vymizely. Nová grafika, barevný displej a celková 
přehlednost je dělají uživatelsky komfortními.
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