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Den s Kronospanem patřil rodinám
Kolem dvanácti set návštěvníků všech generací, slunečná obloha, atraktivní technika, dobré jídlo
a pití i zábava pro děti, taková byla
uplynulá sobota na parkovišti a ve
výrobním areálu společnosti Kronospan Jihlava. Ta pozvala velké i
malé na Rodinný den.
Celé rodiny přicházely k bráně
z modrých a bílých balónků před
areálem společnosti Kronospan už
časně dopoledne. Na děti čekali
klauni z polenské skupiny Kašpaři,
skákací hrad, ale pod střechou velkého stanu i bazén naplněný barevnými míčky a výtvarné dílničky.
Ve tvaru vyřezaných stromků se už
tady uplatnily jako plocha na malování dřevotřískové desky, jeden
z hlavních produktů společnosti.
Také lisované dřevotřískové kostky posloužily jako objekty pro fantazii malých malířů, skvěle ale fungovaly i jako stylová těžítka pro
programy na stolcích před stánky s dobrotami. Z těch se doširoka
linula vůně steaků i mnoha dalších
pochutin, ale třeba i vůně sušených
bylin v přírodní „lesní lékárně“.
Se svou technikou se návštěvníkům představili hasiči i záchranáři. Tentokrát je ale trumfl červený
obr, reprezentující stroje pracující

200 kamionů výrobků,“ umocňoval
dojem statistickými údaji průvodce
Ján Ogurčak. Zasvěceně představoval firmu a její historii, ale i jednotlivé provozy a výrobky.
Jak průvodce vysvětlil, má dnes
nadnárodní společnost Kronospan
ve světě přes 14 tisíc zaměstnanců
a ročně je ve svých závodech schopna vyrobit kolem dvaceti milionů
kubických metrů desek.
Na projížďku jihlavským závodem vyjeli dokonce i mnozí jeho
zaměstnanci. Svým přátelům a známým ukazovali, kde pracují, anebo
se v rozlehlém komplexu podívali na místa, kam sami při své práci
nechodí.

Po celém světě
OBŘÍ nakladač Kalmar byl stále v obležení dětí i dospělých.
v závodu Kronospan. Velké i malé
totiž od začátku Rodinného dne
přitahoval obří nakladač Kalmar
sloužící k manipulaci dřeva. Mnozí
se fotili v jeho obrovských kleštích
nebo u téměř dvoumetrových pneumatik, leckdo po žebříku vystoupal i do kabiny.
„Vezme klády z hromady nebo z auta a položí je na stůl, a pak už se dřevo odkorňuje a dál zpracovává. Do

DĚTI si Rodinný den s Kronospanem užily i s klauny, polenskými Kašpary.

výšky to dáme deset metrů a uzvedne deset kubíků dřeva, na hmotnost
sedmnáct tun,“ popisoval Josef Koukal, který ve firmě s Kalmarem pracuje už deset let. „Je to na zvyku
- stačí na to mít papíry na traktor a
strojní průkaz,“ usmíval se na otázku, jak náročné je ovládat tak velký
nakladač.

Jako ve sci-fi
Mnozí zahlédli další z těchto strojů přímo při práci, když usedli do
autobusu a vydali se na půlhodinovou exkurzi závodem. Prohlídkové jízdy bus tour se staly další velkou atrakcí, kterou si nenechaly ujít
stovky návštěvníků.
Autobusy vjížděly přímo do
obrovských skladových hal, projížděly areálem kolem hald kulatiny a pilin, vysokozdvižných vozíků, lokomotiv, vagonů, dopravníků,
kontejnerů, sušáren, třídičů, lisů,
mohutných trub či lávek.
„Připadám si jako v nějakém scifi,“ okomentoval jeden z pasažérů
dojem z monstrózních konstrukcí, vysoko se tyčících za okny autobusu. „Denně ze závodu vyvezeme

V showroomu organizátoři představili hostům i výrobky – nejrůznější typy desek v mnoha dekorech,
OSB desky a další produkty. Na
infopanelech lidé sledovali i široké působení společnosti ve světě – ve čtyřech desítkách destinací od
Rakouska, přes Čínu, Rusko až po
Spojené státy.
Rodinný den přinesl nejen zábavu,
ale představil společnost Kronospan
jako světového lídra ve svém oboru a jeho jihlavský závod na výrobu velkoplošných materiálů na bázi
dřeva jako jeden z nejmodernějších
a největších v Evropě.
Současný závod Kronospan navazuje na tradici dřevařské výroby
v Jihlavě. Na jeho místě už v roce
1883 byla založena pilařská výroba
a v roce 1957 se tu, jako na jednom
z prvních míst v Evropě, začalo
s výrobou dřevotřískových desek.
V roce 1978 byla v Jihlavě instalována největší linka na výrobu těchto
desek v tehdejším Československu.
Ta také tvořila základ komplexu a
výroby v roce 1994, kdy s bývalými Jihlavskými dřevařskými závody začala kooperovat skupina Kronospan. Od toho okamžiku začal
rozhodující rozvoj závodu, který
trvá dodnes.

JSME NEJVĚTŠÍ
Naše společnost je největším světovým producentem desek na bázi dřeva
se závody v Evropě, Asii i v USA

JSME MODERNÍ ZAMĚSTNAVATEL
Náš jihlavský závod zaměstnává 650 lidí a patří mezi nejmodernější svého druhu ve světě.
Nadnárodní rozsah dává možnost zaměstnancům neohraničeného profesního růstu.

JSME TRADIČNÍ
Využíváme více než stoleté zkušenosti ve výrobě velkoplošných desek.

JSME EKOLOGIČTÍ
Při výrobě zastáváme čestný přístup a respekt k přírodě a využíváme nejnovější
ekologické výrobní postupy a technologie.

JSME ŠTĚDŘÍ
Dlouhodobě podporujeme regionální kulturu a vzdělávání
- Mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů Ji.hlava
- Vysočina Fest, Music festival Mahler Jihlava,
- spolupráce se Střední průmyslovou školou, technickou a automobilní v Jihlavě a univerzitami v Brně a Zvoleně
- jsme spoluzakladatelem nadace Dřevo pro život, jejímž úkolem je osvěta hospodaření se dřevem a lesem
v programech pro základní školy, univerzity…

JSME HRDÍ PARTNEŘI
V oblasti sportu dlouhodobě podporujeme HC Dukla Jihlava a FC Vysočina Jihlava

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Na hranici 6 ▪ Jihlava ▪ www.kronospan-express.com

