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Úvodní slovo
Foreword

Vážení čtenáři,
těší mě, že vám mohu představit novou publikaci
Katalog významných firem zpracovatelského průmyslu Kraje Vysočina. Cílem publikace je prezentovat
odborné i široké veřejnosti nejvýznamnější výrobní
společnosti Kraje Vysočina, které výrazně přispívají
k rozvoji podnikatelského prostředí našeho kraje. Jedná se o společnosti úspěšné nejen na domácích ale
i celosvětových trzích, jež využívají a do praxe zavádějí
nejnovější vědecké poznatky a v mnoha případech realizují vlastní výzkum a vývoj.
Výběr oborů prezentovaných společností vychází ze strategických dokumentů (Regionální inovační strategie
Kraje Vysočina a Krajského annexu 3S RIS), které jako
nejperspektivnější oblasti rozvoje a inovací definují strojírenství a kovodělný průmysl, elektrotechnický, dřevozpracující, potravinářský a automobilový průmysl, IT
a průmyslovou automatizaci.
Jedním z mnoha důvodů pro vydání této publikace je
podpora zaměstnanosti a podnikání v Kraji Vysočina.
Naší snahou je prezentovat mladým lidem, jejich rodičům
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Dear Readers,
I am very pleased to be able to introduce a new publication entitled “The Catalogue of Important Manufacturing Companies of the Vysočina Region”. The
purpose of the publication is to provide both the professional and general public with information about
the most important manufacturing companies from
the Vysočina Region that significantly contribute to
the development of the entrepreneurial environment
in our region. These companies are successful not
only at home, but also on international markets - they
build on and put into practice the latest research findings and many of them also conduct their own research and development.
The selection of businesses that are presented in the
publication is based on strategic documents (the Regional Innovation Strategy of the Vysočina Region and
the 3S RIS Regional Annex) that define the engineering, metalworking, electrotechnical, woodworking,
food and automotive industries as being the most
perspective.

ale třeba i výchovným poradcům, jaké jsou možnosti pracovního uplatnění v regionu. Prezentované společnosti
mají naopak možnost oslovit potenciální kvalitní odborníky se zájmem o obor. Neméně důležitá je také snaha
představit všem začínajícím podnikatelům a lidem, kteří
o podnikání zatím jen uvažují, pozitivní příklady úspěšných firem, jež v regionu působí.
Souhrnné informace o podnikatelském prostředí budou
samozřejmě využity při prezentaci kraje na zahraničních
misích, v partnerských regionech nebo při přijímání zahraničních návštěv v kraji. Věřím, že publikace bude
sloužit jako praktický rádce a průvodce podnikatelským
sektorem Vysočiny.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

One of many reasons for publishing the catalogue is
to support employment and enterprise in the Vysočina
Region. Our goal is to show young people, their parents and perhaps also their career counsellors what
career opportunities our region offers. The businesses that are presented here can use the catalogue as
a platform to approach potential experts who might
be interested in working in their field. Last but not
least, we wanted to show all starting entrepreneurs
and people who are only thinking about starting their
own business positive examples of successful companies from our region.
Naturally, comprehensive information about the business environment will also be used to showcase our
region during foreign missions, in partner regions and
when receiving visitors from abroad. I believe that the
publication will be of great help and be a practical
guide to business in the Vysočina Region.
MUDr. Jiří Běhounek
President of the Vysočina Region
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Úvodní slovo
Foreword

Milí čtenáři,
věřím, že publikace napomůže při rozhodování žákům
základních a středních škol o jejich budoucím profesním zaměření a přispěje k výběru studia oborů, které
jsou pro další rozvoj vysočinských firem klíčové. Zajištění vzdělaných a motivovaných zaměstnanců je rozhodujícím faktorem pro budoucnost podnikatelských
subjektů i prosperitu Kraje Vysočina.
Součástí publikace je také prezentace zasídlených vědecko-výzkumných institucí, jejichž služeb mohou místní firmy využít. Významnou pozici v této oblasti zastává
Vysoká škola polytechnická Jihlava. Tato mladá vysoká
škola neuniverzitního typu akreditovala v nedávné době
hned několik bakalářských studijních oborů, jejichž
oborové zaměření koresponduje s poptávkou místních
firem po specializovaných odborných pracovnících. Vysoká škola v současnosti realizuje zajímavé rozvojové
projekty, které zajistí nejen kvalitnější výuku, ale umožní také širší spolupráci s podnikatelským sektorem, především na vědecko-výzkumné úrovni. Důležité postavení ve vazbě na výzkumné a vývojové aktivity firem mají
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Dear Readers,
I belive that the publication will help primary and secondary school students decide on their future careers
and choose fields of study that are crucial for the
further development of businesses in Vysočina. Educated and motivated employees are a decisive factor
for the future of business entities and the prosperity
of our region.
The publication also presents scientific and research
institutions based in the Vysočina Region that provide
services to local companies. An important role in this respect is played by the College of Polytechnics Jihlava. This
young (non-university) higher education institution has
obtained accreditation for several of its Bachelor’s degree programmes whose orientation answers to the demand of local companies for specialised expert staff. The
university has been implementing development projects
that will guarantee a better quality education and also
enable broader collaboration with the business sector,
especially in terms of research and development. Other
institutions in the region also play an important role in

další instituce v regionu, jako je Centrum Telč, pobočka
Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.,
dále pobočka ÚJV Řež, a.s. v Dukovanech, Výzkumný
ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., pobočka
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti
v Pelhřimově nebo pobočka Ústavu biologie obratlovců
AV ČR, v.v.i. ve Studenci.
Publikace je vydávána dvojjazyčně, neboť informace
o podnikatelském prostředí ocení také zahraniční partneři, kteří chtějí navázat výrobní či obchodní spolupráci
se zdejšími firmami.
Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje, územního plánu
a stavebního řádu, Fond Vysočiny

relation to the research and development activities of local businesses, namely the Telč Centre, a branch of the
Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the
Academy of Sciences of the Czech Republic, a branch of
ÚJV Řež, a.s., (The Nuclear Research Institute) in Dukovany, the Potato Research Institute in Havlíčkův Brod, s.r.o.,
a branch of The Research Institute of Forestry and Game
Management in Pelhřimov, and the Institute of Vertebrate Biology of the Academy of Sciences in the Czech
Republic in Studenec.
The publication is bilingual as we believe that foreign
partners who want to establish manufacturing and
trade cooperation with local businesses will also appreciate this type of information.
Mgr. Pavel Pacal
Vice President of the Vysočina Region
for Regional Development, Territorial Planning
and Building Rules, the Vysočina Fund
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Přátelé,
Kraj Vysočina je pro většinu z nás asi nejen místem, kde
bydlíme, ale také srdeční záležitostí. Směle jej můžeme
nazvat krajem mnoha tváří, kde se střídají oblasti, které připomínají jižní Moravu, s místy, v nichž najdeme
téměř horské vesničky a drsné klima. Je to kraj nedotčené přírody a zároveň kraj, ve kterém najdeme velké
firmy s tisícovkami zaměstnanců. Kraj uprostřed České
republiky, jako jediný rozkročený mezi Čechami i Moravou. Region plný energie – a to doslova, protože nikde
jinde v České republice není tak výrazný energetický
mix, a to včetně jádra.
Právě poloha a energetika jsou pro Vysočinu klíčové. Středem Kraje Vysočina se vine dálnice D1, která
je hlavní dopravní tepnou celé země. Hlavní spojnice
mezi Prahou a Brnem je oním faktorem, proč je Vysočina pro investory tak zajímavá. Snadná dostupnost, jež
bude po opravě dálnice ještě snazší, a poloha uprostřed
České republiky přinášejí firmám velké výhody spojené
s logistikou.
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Dear Friends,
For most of us, the Vysočina Region is not only a place
where we live, but also a part of our hearts. Without
hesitation, we can call it a region of many faces where
areas resembling a wine region alternate with mountain
villages and harsh climates. It is a region of pristine nature, but also a home to large businesses with thousands
of employees. A region in the middle of the Czech Republic, the only one stretching between Bohemia and
Moravia. A region full of energy – and I mean it literally,
as nowhere else in the Czech Republic will you find such
a distinctive mix of energies, including nuclear energy.
Its location and the energy industry are crucial to
Vysočina. The D1 Highway, the country’s main arterial
road, winds through the Vysočina Region. This main
connection between Prague and Brno is also what
makes Vysočina so interesting for investors. This great
accessibility, which will only improve once the highway
renovation is finished, and being located in the middle
of the Czech Republic, mean large benefits for businesses in terms of logistics.

Jaderná elektrárna Dukovany a k ní přidružené partnerské podniky jsou jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů nejen v Kraji Vysočina, ale rovněž v celé republice. Ta je na elektrárně velmi významně závislá, byť si to
možná mnozí lidé na druhé straně země neuvědomují.
Již nyní však Česká republika zhruba třetinu energie vyrábí z jádra, časem má tento poměr vzrůst na polovinu.
A k tomu bude potřeba nejen výstavba tolik diskutovaných nových jaderných bloků, ale budou k tomu potřeba i nové firmy a také lidé, kteří v nich budou pracovat.
Jako předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina proto všechny investory u nás na
Vysočině vítám. Právě oni jsou totiž zárukou, že náš region bude i nadále vzkvétat.
Ing. Richard Horký
předseda představenstva
Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina

The Dukovany nuclear power plant and affiliated companies are one of the most important employers not
just in the Vysočina Region, but in the entire Czech
Republic. The country is largely dependent on the power plant, although people in more distant parts of the
Czech Republic may not be aware of it. Even today,
about one-third of the energy in the Czech Republic
comes from nuclear power and this proportion is supposed to increase to fifty percent in the future. This will
require the construction of additional nuclear reactors,
which have been so widely discussed, as well as new
companies and people to work on them.
As the Chairman of the Board of the Vysočina Regional
Chamber of Commerce, I would like to welcome all
investors in Vysočina. They help to guarantee that our
region will continue to flourish.
Ing. Richard Horký
The Chairman of the Board
of The Chamber of Commerce of the Vysočina Region
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Představení
Kraje Vysočina

Kraj Vysočina má v rámci České republiky centrální polohu a nachází se mezi dvěma hlavními koncentracemi
obyvatelstva – pražskou a brněnskou aglomerací. Sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým
a Jihomoravským, se kterým zároveň tvoří region NUTS 2
Jihovýchod. Rozlohou 6 795,7 km2 je pak krajem nadprůměrné velikosti, pátý největší v celé republice.
Se svými 509 tis. obyvateli se Vysočina řadí k méně lidnatým krajům České republiky (třetí populačně nejmenší), na obyvatelstvu ČR se tak podílí 4,8 %. Zatímco
obyvatelstvo tvoří dvacetinu populace ČR, rozloha kraje
zaujímá 1/12 území státu (8,6 %). Z toho plyne velmi
nízká hustota zalidnění, na 1 km2 připadá 75 obyvatel,
což je druhá nejnižší hodnota mezi kraji a zhruba poloviční, než činí průměr ČR.
Území Kraje Vysočina je rozděleno celkem na 704
samosprávných obcí, což svědčí o značné administrativní roztříštěnosti území kraje, na jednu obec průměrně
připadá pouze 723 obyvatel (nejnižší v mezikrajském porovnání). 34 obcí pak má status města. Největším sídlem
je krajské město Jihlava (51 tis. obyvatel) a dále bývalá
okresní města Třebíč (36 tis.), Havlíčkův Brod (23 tis.),
Žďár nad Sázavou (21 tis.) a Pelhřimov (16 tis.).
Struktura obyvatelstva podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání je v Kraji Vysočina méně příznivá v porovnání s průměrem ČR. Podíl vysokoškoláků na obyvatelstvu starším 15 let činil na Vysočině
16,0 % (ČR 19,3 %). Podíl osob, které dosáhly středoškolského vzdělání s maturitou, je na Vysočině zhruba
stejný jako průměr ČR (34,7 %). Lehce podprůměrné
je procento osob, jež dosáhly pouze základního vzdělání nebo neměly vzdělání žádné. V Kraji Vysočina byla
nejvíce zastoupena skupina osob se středním vzděláním bez maturity (36,9 %; průměr ČR – 32,5 %), tedy
především vyučených. Podíl osob se středním vzděláním bez maturity byl na Vysočině třetí nejvyšší mezi
kraji ČR.
12

Celková zaměstnanost v kraji činí 250 tis. osob a její
struktura dle jednotlivých sektorů ekonomiky je odlišná
od průměru ČR. V zemědělství a lesnictví je zaměstnáno 13 tis. osob, což odpovídá 5 % z celkového počtu pracovníků (nejvyšší hodnota v ČR). Nadprůměrná
zaměstnanost je také v průmyslu a stavebnictví, téměř
46 % osob. Nejvíce osob v kraji pracuje ve službách,
přesto však podíl necelých 50 % zdaleka nedosahuje
úrovně ČR. Z hlediska zastoupení firem v průmyslu,
kterým se věnuje tato publikace, tak mezi nejdůležitější
odvětví patří kovozpracující a hutnický průmysl, strojírenství, automotive a potravinářství.

Struktura průmyslu v Kraji Vysočina
Ostatní průmysl
12,3 %
Textilní, oděvní
a kožedělný průmysl
7,8 %

Automobilový průmysl
17,7 %

Strojírenský průmysl
14,4 %
Dřevozpracující
a nábytkářský průmysl
9,2 %
Potravinářský průmysl
10,1 %
Plastikářský průmysl
5,1 %

Elektrotechnický průmysl
6,1 %

Kovozpracující průmysl
17,2 %

Z hlediska nezaměstnanosti patří Kraj Vysočina dlouhodobě mezi méně problematická území v České republice a podíl nezaměstnaných se pohybuje kolem
národního průměru. Trh práce vždy velice rychle reaguje na aktuální ekonomickou situaci, v období ekonomického růstu klesá počet nezaměstnaných a rozšiřuje
se nabídka volných míst, a naopak v období krize rychle
nezaměstnanost stoupá a nabídka volných míst mizí. To
se naplno projevilo v roce 2009 v souvislosti s dopady
ekonomické krize, které se podařilo překonat až v roce
2013. Následovalo období nebývalého ekonomického
růstu. V roce 2013 bylo na Vysočině evidováno více než
28 tis. nezaměstnaných, v roce 2018 se pak jednalo
o pouhých 10 tis.
V roce 2017 byl na území Kraje Vysočina vytvořen
hrubý domácí produkt dosahující téměř 200 miliard
korun (podíl na HDP ČR tvořil 4,0 %). Meziročně se
jednalo o nárůst o více než 10 mld. Kč. V relativním
vyjádření činil meziroční nárůst regionálního HDP Vysočiny (v běžných cenách) 5,6 procent, což byla sedmá nejvyšší hodnota v mezikrajském porovnání. Při
přepočtu na obyvatele představovala výše regionálního
HDP 392 tis. Kč, což ji v mezikrajském porovnání řadí
na osmé místo. Vysočina dosahuje 82,3 % průměru
České republiky, což odpovídá 73,6 % průměru EU 28.
Vysočina se průměru EU 28, i když s určitými výkyvy,
přibližuje, od roku 2011 se jedná o nárůst 5 p. b.
V Kraji Vysočina existuje více než 100 tis. podnikatelských subjektů. Vztaženo k populační velikosti evidujeme na Vysočině 200 podnikatelů na 1 000 obyvatel,
což je třetí nejnižší hodnota mezi kraji.
V Kraji Vysočina je nejvíce drobných podnikatelů (více
než 90 %), a to především v sektoru služeb. Naopak
nejvyšší počet velkých podniků je v průmyslu, z celkových 66 podniků s počtem rovným nebo vyšším než
250 zaměstnanců jich pouze 11 nepůsobí v průmyslových odvětvích.
Charakteristiky vědy a výzkumu nenaznačují příliš dobré postavení Kraje Vysočina v této oblasti. Na Vysočině je evidováno 600 výzkumných pracovníků, což je
v mezikrajském porovnání třetí nejnižší hodnota. Stejná
situace je v podílu výdajů na výzkum a vývoj jako
procento HDP kraje, který dosahuje 4 %.

Díky poloze v centrální části republiky prochází územím kraje důležité dálkové linie mezinárodního
i národního významu s výrazným podílem tranzitu.
K nejvýznamnějším dopravním spojnicím v silniční
dopravě patří dálnice D1 Praha–Brno, protínající kraj
od severozápadu k jihovýchodu, a silnice I/38, která
má severojižní směr a slouží ke spojení mezi východem Čech a Rakouskem.

Mapa Kraje Vysočina

d
tře

S

oč

ýk

k
es

raj

Pa

rd

Humpolec

Ç

ýk

ra

j

Ç

Havlíčkův
Brod

Ç

Žďár nad
Sázavou

Ç

Pacov

ick

Chotěboř

Světlá nad
Sázavou

Ç

ub

Ç

Pelhřimov

Ç

Nové Město
na Moravě

Ç

Jihlava

Ç

Bystřice nad
Pernštejnem

Ç

Velké
Meziříčí

Ç

Jih

Telč

oč

es

ký

Třebíč

Ç

kr

Ç

Náměšť nad
Oslavou

Ç

aj

Moravské
Budějovice

ký

s
av
or

Ç

Ji

ho

kr

aj

m

Rakousko

www.kr-vysocina.cz
13

An Introduction
of the Vysočina Region

The Vysočina Region is centrally located in the Czech
Republic and lies between two agglomerations, Prague
and Brno. It borders on the South Bohemian, Pardubice
and South Moravian Regions; the Vysočina and South
Moravian Regions together form the NUTS 2 SouthEast Region. With an area of 6,795.7 square metres, it
is above-average in size and the fifth largest among the
regions of the Czech Republic.
Its population is 509,000 which makes Vysočina one
of the less-crowded Czech regions (the third smallest);
it accounts for 4.8% of the Czech Republic’s population. While its population is only 1/20 of the Czech
Republic, the area is 1/12 of the entire country (8.6%).
This means a very low population density of about 75
people per 1 square kilometre, which is the second
lowest value among Czech regions and approximately
one-half of the Czech Republic´s average.
The area of the Vysočina Region is divided into 704
self-governing municipalities, which indicates rather
fragmented administration. On average, there are only
723 inhabitants per municipality (the lowest number
of all regions). 34 municipalities have the status of
a town. The largest one of them is the regional capital,
Jihlava (51,000 people), followed by the former district
towns of Třebíč (36,000), Havlíčkův Brod (23,000), Žďár
nad Sázavou (21,000) and Pelhřimov (16,000).
The demographics according to higher education are
less favourable in the Vysočina Region compared to
the Czech Republic’s average. The proportion of university graduates in the population over 15 years in the
Vysočina Region is 16.0% (the Czech Republic’s average is 19.3%). The proportion of people who completed secondary education with a secondary school-leaving examination is approximately the same in Vysočina
as in the rest of the Czech Republic (34.7%). The percentage of people who only have primary education
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or no education is slightly below the country’s average.
The Vysočina Region has the highest proportion of
people with completed secondary education without
a school-leaving examination, i.e. mostly people with
vocational training (36.9%; the Czech Republic’s average is 32.5%). The proportion of people with secondary education without a school-leaving examination
was the third highest among Czech regions.
Overall employment in the Vysočina Region is 250,000
people and its structure by industry differs from the
Czech Republic’s average. 13,000 people work in agriculture and forestry, which means about 5% of all
labour (the highest value in the Czech Republic). An
above-average employment rate is also seen in industry and construction, accounting for almost 46% of the
people. The largest number of people works in services;

The Structure of Industry
in the Vysočina Region
Other industry
12.3%
The textile, clothing
and leather industry
7-8%

The automotive industry
17.7%

The engineering
industry
14.4%
The wood processing
and furniture industry
9.2%
The food industry
10.1%
The plastics industry
5.1%

The electrotechnical industry
6.1%

The metalworking industry
17.2%

however, the proportion of 50% is way below the Czech
Republic’s average. In terms of industrial classification,
the most important sectors, which are also covered in
this publication, include metalworking and the metallurgical, engineering, automotive, and food industries.
As far as unemployment is concerned, the Vysočina
Region has been among the less problematic locations
in the Czech Republic over the long term, and the unemployment rate is about the same as the national
average. The labour market always responds quickly
to the current economic situation and during times of
economic growth, the number of unemployed people
decreases while the number of vacancies increases;
on the other hand, during times of recession, unemployment quickly grows and vacancies disappear. This
trend fully manifested itself in 2009 in relation to the
economic crisis and was not fully overcome until 2013.
The period was followed by unprecedented economic
growth. In 2013, more than 28,000 unemployed were
registered in Vysočina; in 2018, it was only 10,000.
In 2017, a gross domestic product of almost CZK 200
billion was generated in the Vysočina Region (4.0% of
the Czech Republic’s GDP). Year-on-year, it was more
than CZK 10 billion higher. In relative figures, the yearon-year growth of the Vysočina’s regional GDP (at current prices) was 5.6%, which was the seventh highest
value among all regions. When recalculated to per capital figures, the regional GDP was CZK 392,000, which
ranks Vysočina eighth among the regions. Vysočina is
at 82.3% of the Czech Republic’s average, which corresponds to 73.6% of the EU-28 average. The region
has been approaching, with some fluctuation, the EU28 average and since 2011, the value has increased by
5 percentage points.
There are more than 100,000 registered businesses in
the Vysočina Region. In relation to the population, there
are 200 entrepreneurs per 1,000 inhabitants in Vysočina,
which is the third lowest value among the regions.
The largest group are small entrepreneurs (more than
90%), working especially in services. On the other
hand, the highest number of large enterprises are in
industry; of the 66 enterprises with 250 and more em-

ployees, only 11 are not active in one of the industries.
The R&D characteristics are not very positive in the
Vysočina Region. There are 600 researchers registered
in the region, which is the third lowest value in the
Czech Republic. The same situation applies to R&D expenses expressed as a percentage of the region’s GDP,
which accounts only for 4%.
Important long-distance roads of both national and international importance covering a large proportion of
all transit pass through the region thanks to its location
in the centre of the Czech Republic. One of the most
important roads is the Prague – Brno D1 Highway,
passing through the region from the north-west towards the south-east, and road I/38 in the north-south
direction that connects the eastern Czech Republic
with Austria.

A map of the Vysočina Region
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Vysoká škola polytechnická Jihlava je jediná veřejná
vysoká škola v Kraji Vysočina. Nabízí studium bakalářských oborů v oblasti techniky, ekonomiky a zdravotnictví a magisterské kombinované studium oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví.
Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje vzdělání
úzce spjaté především s potřebami regionálního trhu
práce a jejím cílem je intenzivně spolupracovat zejména
s regionálními zaměstnavateli z Kraje Vysočina. Jedním
z klíčových prvků tohoto procesu jsou dlouhodobé praxe studentů u zaměstnavatelů. Řada firem nabízí studentům po praxi ihned zaměstnání nebo s nimi udržuje
pracovní vztah v jiné formě.
Posláním školy je být špičkovým vzdělávacím centrem
v Kraji Vysočina. Pro výuku technických oborů a pro
vlastní či smluvní výzkum disponuje laboratořemi
elektrotechniky a informatiky, automatizace a mikroprocesorové techniky, počítačových řídicích systémů,
zpracování signálu a multimédií i špičkovou laboratoří
experimentálního měření. Například v této laboratoři
je možné realizovat experimentální měření zaměřené
na analýzu materiálů, kontrolu tvaru a kvality povrchů,

The College of Polytechnics Jihlava is the only public
college in the Vysočina Region. It offers Bachelor’s degree programmes in technology, economics and health
care and a Master’s combined degree programme in
Quality and Safe Care in Health Care Facilities. The
College of Polytechnics Jihlava provides education in
relation with the needs of the regional labour market
and strives to cooperate intensively with especially regional employers from the Vysočina Region. One of
the key elements of the process is long-term practical
placements of students with various employers. Many
companies offer employment to students immediately
after their placement or maintain another type of work
relationship with them.
The mission of the college is to be a top educational
center in the Vysočina Region. For teaching technical
programmes and for conducting both its own and contracted research, the college has various laboratories:
a laboratory of electrical engineering and computer
science, of automation and microprocessor technology, of computer control systems, of signal processing and multimedia, and a state-of-the-art laboratory

testování strojních součástí a mechanismů v oblasti
stanovení statické či dynamické pevnosti, únavy a životnosti, virtualizace nebo automatizace.
Díky takto špičkově vybaveným laboratořím škola poskytuje aplikační sféře smluvní výzkum či vývoj. Škola
se aktuálně podílí na vývoji kol, brzd či elektromechanických vzpěr pro malá a střední letadla, testuje implantáty, podílí se na výzkumu teplotního pole při obrábění
nekovových materiálů, spolupracuje na vývoji diagnostiky a korekce sluchových vad seniorů, provádí znalostní modelování a strojové učení pro partnery v Česku
i zahraničí.
Škola je také provozovatelem bezpilotních systémů
a dokáže zajistit kontrolní, pozorovací a hlídkové lety,
letecké snímkování i výuku v letecké škole. Mezi nejnovější investice patří kompletní výrobní jednotka implementující standardy Průmyslu 4.0. Mezi netechnické
laboratoře patří například zdravotnická výuková místnost, která znázorňuje reálný porodní sál.

of experimental measurements. In this laboratory, it is
possible to take experimental measurements focused
on material analysis, checking the shape and quality
of surfaces, testing machine parts and mechanisms to
determine static or dynamic strength, fatigue, and durability, virtualization or automation.
Thanks to such high-tech laboratories, the college provides the application sector with contractual research
and development. The school is currently involved in
the development of wheels, brakes and electromechanical struts for small and medium-sized aircraft.
It tests implants, researches the temperature field in
non-metallic material machining, collaborates in the
development of diagnostics and correction of hearing
defects in the elderly, and provides knowledge modelling and machine learning for partners in the Czech
Republic and abroad.
The school is also an operator of unmanned systems
and can provide control, observation and patrol flights,
aerial photography and training in its flight school. The
latest investments comprise a complete production
unit implementing Industry 4.0 standards. Non-technical laboratories include a health care teaching room
that represents a real-life delivery room.

www.vspj.cz
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ÚSTAV TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY
AV ČR, Centrum Telč

The Institute of Theoretical and Applied Mechanics
of the Czech Academy of Sciences, Centre Telč

ÚTAM AV ČR se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti
stavebnictví a mechaniky soustav.
Centrum Telč (CET) je součástí ÚTAM AV ČR. Je vybaveno jedinečnou infrastrukturou k získávání základních
badatelských poznatků i pro vývoj a ověření pokročilých
technologií diagnostiky, prodlužování životnosti materiálů, konstrukcí a jejích částí, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání kulturního
dědictví a rovněž stávajícího stavebního fondu.
Nabízí spolupráci zejména v následujících oblastech:

ITAM CAS is engaged in scientific research in the field
of construction and system mechanics.
The Centre Telč (CET) is a part of ITAM CAS. It is
equipped with unique infrastructure for acquiring basic
research knowledge as well as for developing and verifying advanced technologies of diagnostics, extending
the lifespan of materials, structures and their parts, preventive protection, saving and the sustainable use of
cultural heritage and existing building stock.
It offers cooperation especially in the following areas:

Testování konstrukcí v klimatickém větrném tunelu
• Větrné působení a účinky na stavební konstrukce
(vysoké stavby a mosty)
• Studium tvorby námrazy na mostních lanech a jejich
vliv na aerodynamiku mostu
• Měření zatěžování konstrukcí a materiálů synergicky
působícími vlivy (např. deště s větrem a propustnost
fasády)
• Modelování zatížení sněhem, popřípadě pískem
• Vliv větru na prostředí a na chodce
• Studium pobytové pohody ve veřejných prostorách,
na sportovních stadionech apod.
• Modelování rozptylu škodlivin, ventilace
• Fyzikální modelování atmosférické mezní vrstvy
• Aerodynamika těles s neaerodynamickým proﬁlem
• Aerodynamika větrných elektráren

Testing of structures in a climatic wind tunnel
• Wind effects and loads on buildings structures (tall
buildings and bridges)
• Studying of the ice formation on bridge cables and
its influence on bridge aerodynamics
• Measurement of loads on structures and materials
caused by synergistic impacts (e.g. wind/rain and facade permeability)
• Modelling of snow and sand loads
• The influence of wind on the environment and pedestrians
• Studying of the thermal comfort in public areas,
sports stadiums, etc.
• Modelling of pollutant dispersion, ventilation
• Physical modelling of the atmospheric boundary layer
• Bluff body aerodynamics
• Wind turbines aerodynamics
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Radioskopie a tomograﬁe
• Nedestruktivní 3D vizualizace použitelné k určení
vlastností materiálů, komponentů a systémů
• Vizualizace skrytých struktur objektů
• Studium struktury materiálů na mikroskopické úrovni
• Analýzy porozity materiálů, orientace vláken apod.
• Tomograﬁe v čase použitelná pro určení materiálových vlastností a problémů lomové mechaniky
• Mechanické testování materiálů během tomografování
• Radiograﬁcké zobrazování v reálném čase
• Velkoplošné skenování

Radioscopy and tomography
• Non-destructive 3D visualizations used to determine
the properties of materials, components, and systems
• The visualization of hidden object structures
• Studying the structure of materials at the microscopic level
• Analysing the porosity of materials, fibre orientation, etc.
• Time-lapse tomography for determining the material properties and for fracture mechanics
• Mechanical testing of materials during tomography
• Real-time radiographic imaging
• Large area scanning

Materiálové analýzy
• Materiálové průzkumy pro projektovou přípravu obnovy historických staveb a restaurování uměleckých děl
• Stanovení teplotní roztažnosti stavebních materiálů
• Obsah vlhkosti, vodorozpustných solí ve zdivu
• Složení a popis mikrostruktury materiálů (chemické
a fázové složení, zrnitost, pórovitost)
• Sorpční vlastnosti stavebních materiálů (nasákavost
vodou a rychlost vysychání vody)
• Diagnostiku a monitoring dřevěných stavebních
konstrukcí
• Výzkum efektů konzervačních materiálů a technologií

Material analyses
• Conducting material surveys for preparing restoration projects of historical buildings and restoring
works of art
• Determining the thermal expansion of building materials
• Moisture content, water-soluble salts in masonry
• The composition and description of material microstructures (chemical and phase composition, grain
size, porosity)
• The sorption properties of building materials (water
absorption and water drying rate)
• Diagnostics and monitoring of timber structures
• Research on the effects of preservation materials
and technologies

www.itam.cas.cz

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,
veřejná výzkumná instituce, Detašované pracoviště Pelhřimov

The Forestry and Game Management Research
Institute, a public research institution, Research
Facility Pelhřimov

Základním posláním ústavu je řešení vědeckovýzkumných projektů, záměrů a úkolů v odvětví lesního hospodářství a myslivosti, účast při zavádění výsledků výzkumu
do lesnické praxe a dále výkon expertní, poradenské,
zkušební, publikační, školicí a znalecké činnosti.
Nabízíme společné výzkumné projekty vlastníkům
a správcům lesů i podnikatelským subjektům. Díky zastoupení všech důležitých oborů z oblasti lesního hospodářství můžeme nabídnout komplexní řešení problémů, s nimiž se potýká lesnická praxe. Dlouhodobě
spolupracujeme s dalšími odbornými a výzkumnými
organizacemi, školami a podniky. Zajišťujeme expertní
a poradenské služby pro státní správu a vlastníky lesů.
Útvar Lesní ochranné služby se zabývá výzkumnou,
poradenskou a monitorovací činností v ochraně lesa
před biotickými škodlivými činiteli. Řeší problematiku
významu hmyzu a hub v lesích či optimalizace efektivity
obranných opatření.
Útvar Ekologie lesa zajišťuje monitoring zdravotního
stavu lesa v ČR. Zkoumá narušení ekologické stability
lesů způsobené nevyváženou výživou, antropogenní
zátěží a změnami klimatu.

The basic mission of the Institute is to solve scientific
research projects, intentions and tasks in the forestry
and game management sector, to participate in the implementation of research results into forestry practice,
and to carry out expert, advisory, testing, publishing,
training, and expert activities.
We offer common research projects to forest owners
and managers as well as business entities. Thanks to
the presence of all important branches from the field of
forestry, we can offer comprehensive solutions to the
problems faced by the forestry industry. We cooperate with other professional and research organisations,
schools and companies over the long term. We provide
expert and advisory services for state administration
and forest owners.
The Forest Protection Services Department is
engaged in research, advisory and monitoring activities in the protection of forests against harmful biotic
agents. It deals with the importance of insects and
fungi in forests and optimizing the effectiveness of
defence measures.
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Útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin řeší záchranu genetických zdrojů, zpracovává šlechtitelské
programy pro jednotlivé dřeviny, studuje jejich geneticky podmíněnou proměnlivost ve vztahu ke geografické
variabilitě, adaptačním schopnostem na stanoviště a civilizační zátěži.
Útvar Myslivosti řeší ochranu lesa před škodami zvěří, harmonizaci složek prostředí a rozvoj biodiverzity
lesů; poradenskou činnost pro vlastníky či nájemce lesa
a honiteb.
Výzkumná stanice Opočno se zabývá lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři oboru zakládání
a pěstování lesa.
Výzkumná stanice Kunovice řeší šlechtění rychlerostoucích dřevin, záchranu genofondu dřevin a lesní
semenářství. Poradenství zahrnuje genové zdroje, skladování, předosevní přípravu, hodnocení kvality semen,
pěstování rychlerostoucích dřevin.

The Forest Ecology Department ensures the monitoring of forest health in the Czech Republic. It investigates disturbances in the ecological stability of forests
caused by unbalanced nutrition, anthropogenic burden
and climate change.
The Department of Biology and Forest Tree Breeding deals with the conservation of genetic resources,
creates breeding programmes for individual tree species, and studies their genetically conditioned variability
in relation to geographical variability, adaptation abilities on habitats and burden on civilization.
The Game Management Department deals with
forest protection against damage caused by game, the
harmonization of environmental components and the
development of forest biodiversity. The Department
provides consulting services for forest owners and lessees and hunting grounds.
The Opočno Research Station is engaged in forestry
research and consultancy over the whole range of forest establishment and cultivation.
The Kunovice Research Station is focused on the
breeding of fast-growing trees, and rescuing the gene
pool of trees and forest seeds. Counselling includes gene
sources, storage, pre-sowing preparation, seed quality
assessment, and the growing of fast-growing trees.

www.vulhm.cz
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Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.

Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o. / The Potato Research Institute

Je privátní výzkumnou organizací, v dnešní podobě
existuje od roku 1994. Hlavní činností je výzkum a vývoj, který se orientuje zejména na aplikované výsledky a spolupráci s praxí. VÚB se zúčastňuje veřejných
soutěží ve výzkumu a vývoji, zejména Národní agentury pro zemědělský výzkum při MZe, Technologické
agentury ČR a některých programů MŠMT (Eureka,
Ingo, Kontakt). Všechny výzkumné projekty jsou řešeny
ve spolupráci s partnerskými výzkumnými organizacemi
a univerzitami. VÚB spolupracuje s Českým bramborářským svazem, šlechtitelskými organizacemi, institucemi
státní správy a velmi úzce se zemědělskými a zpracovatelskými podniky. Další oblastí, které se VÚB věnuje dlouhodobě, je odborné poradenství. Nabízí i řadu
služeb, jako je diagnostika chorob, chemické analýzy,
odrůdové pokusy, množení brambor in vitro apod. VÚB
se podílí na organizaci a zúčastňuje se řady odborných
seminářů, konferencí, odborných výstav, jejichž vyvrcholením jsou každoročně Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě.

The Potato Research Institute is a private organisation
that has existed since 1994. Its main activity is research
and development, focused especially on applied results
and cooperation with practice. The Institute participates in public research and development grants, organised mainly by the National Agency for Agricultural
Research at the Ministry of Agriculture, the Technology
Agency of the Czech Republic, and some programmes
of the Ministry of Education, Youth and Sports (Eureka, Ingo, Kontakt). All research projects are resolved
in conjunction with partner research organisations and
universities; the Potato Research Institute works with
the Czech Potato Union, breeding institutions, state
administration bodies, and also very closely with potato-processing businesses. Another area of interest
that the Institute has engaged in is expert consulting.
It also provides a number of services such as disease
diagnostics, chemical analyses, conducting varietal experiments, in vitro potato propagation, etc.
The Institute organises and participates in many seminars, conferences and specialised exhibitions that are
annually crowned by Potato Days held in Havlíčkův Brod.

www.vubhb.cz
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Ústav biologie obratlovců Akademie věd
České republiky, veřejná výzkumná instituce,
Detašované pracoviště Studenec

The Institute of Vertebrate Biology
of the Czech Academy of Sciences,
a public research institution,
Research Facility Studenec

Předmětem činnosti Ústavu biologie obratlovců AV ČR
(ÚBO) je špičkový základní a aplikovaný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzity a medicínské zoologie, který je realizován na třech
pracovištích - v Brně, Valticích a ve Studenci. Jako modelové skupiny živočichů pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a dále organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů
(např. paraziti nebo složky potravy).
Mezi nejvýznamnější současné vědecké počiny patří
zejména objasnění mechanismů vzniku nových druhů
a jejich hybridizace, rozkrývání interakcí mezi hostiteli
a patogeny, výzkum životních strategií (včetně faktorů
ovlivňujících reprodukční úspěšnost a stárnutí), analýza historického šíření druhů, jejich evolučních vztahů
a rozmístění biologické rozmanitosti (zejména v Africe)
či ochrana genetické rozmanitosti na úrovni populací.

The subject of activity of the Institute of Vertebrate Biology of the CAS (IVB) is top basic and applied scientific
research, especially in the fields of evolutionary ecology, biodiversity and medical zoology, which is carried
out at three workplaces - Brno, Valtice and Studenec.
Free-living vertebrates and the organisms that enter
into ecological interactions with them (e.g. parasites or
diet components) are used as biological models for this
research.
The most significant current scientific achievements include clarification of the mechanisms of speciation and
hybridization, host-pathogen interactions, research of
life strategies (including factors affecting reproductive
success and aging), an analysis of historical species distribution, their evolutionary relations and the distribution of biodiversity (especially in Africa), as well as the
conservation of genetic diversity at the population level.

Na detašovaném pracovišti ve Studenci jsou k dispozici
moderně vybavené ekofyziologické a molekulárně-genetické laboratoře, kde jsou běžně používány například
metody měření intenzity metabolismu či analýzy DNA
(třeba pro studium příbuzenských vztahů či přípravu
genomických knihoven na celogenomové sekvenování).
V roce 2016 byla na ÚBO založena Národní genetická
banka živočichů (NGBŽ; s hlavní administrativní kanceláří ve Studenci a repozitoriem vzorků ve Studenci
a v Mohelně), která je nyní podporována i v rámci Strategie AV21 a která je jedním z důležitých nástrojů druhové ochrany. Jejím cílem je uchovávat genomický materiál naší fauny, aby bylo umožněno mapování změn
genetické diverzity různých druhů v čase. Databáze
NGBŽ je široce přístupná a celá sbírka je k dispozici pro
další základní a aplikovaný výzkum.
V roce 2017 bylo na pracovišti ve Studenci vybudováno
unikátní chovné zařízení pro experimentální výzkum,
který se na ÚBO dlouhodobě zaměřuje především
na studium vzniku druhů, termální biologie a životních
strategií. V chovech (akreditovaných pro chov drobných
savců, ptáků a obojživelníků) je mimo jiné k dispozici
unikátní kolekce přibližně 80 kmenů myší odvozených
z divokých populací (tzv. „wild-derived strains“), které
zachycují evoluci rodu MUS po dobu 6 milionů let od
jeho vzniku až po současnost.

Ecophysiological and molecular genetic laboratories
with modern equipment are available at the Research
Facility in Studenec, where approaches of measuring
metabolic rates and DNA analysis are commonly used
(for example, to study genetic relationships or to prepare genomic libraries for whole-genome sequencing).
In 2016, the National Animal Genetic Bank (NAGB;
with its main administrative office in Studenec and repositories of samples in Studenec and Mohelno) was
established at IVB, which is now also supported under
the AV21 Strategy and which is one of the most important tools used for species protection. Its aim is to
preserve the genomic material of our fauna in order
to map changes in the genetic diversity of different
species over time. The NAGB database is widely accessible and the entire collection is available for further
basic and applied research.
In 2017, a unique breeding facility for experimental
research was built in Studenec, where the research
is primarily focused on studies of speciation, thermal
biology and life strategies. The facility is accredited for
breeding small mammals, birds and amphibians and
there is a unique collection of approximately 80 wildderived strains of mice that captures the evolution of
the genus MUS for 6 million years from its origin to
the present.

https://www.ivb.cz/pracoviste/detasovane-pracoviste-studenec/
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ÚJV Řež poskytuje širokou škálu služeb v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Více než 65 let patří
ke špičce technologických pracovišť v Evropě. Zázemí
erudovaných odborníků a specializované technické infrastruktury umožňuje ÚJV Řež řešit komplexní zakázky
na národní i mezinárodní úrovni.
Aktivity ÚJV Řež jsou zaměřeny zejména na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických
zdrojů, chemii palivového cyklu, komplexní služby při
nakládání s radioaktivními a jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti
nukleární medicíny má společnost výsadní postavení
ve výrobě a distribuci radiofarmak a výstavbě center
pro zobrazovací metodu pozitronové emisní tomografie (PET). V ČR provozuje tři PET centra v Praze, Brně
a v Řeži.
V souladu s potřebami rozvoje energetiky v České republice se společnost zabývá výzkumnými a vývojovými
aktivitami pro provozované jaderné reaktory, pro jaderné reaktory nové generace (GEN IV.) nebo malé jaderné reaktory (SMR). ÚJV Řež se věnuje také výzkumu
a vývoji pro obnovitelné zdroje energie a nízkoemisní
uhelnou energetiku. Je průkopníkem a českým lídrem v oblasti využití vodíkových technologií v dopravě
a energetice.

ÚJV Řež provides a wide range of services, including design and engineering activities in the fields of energy,
industry, and health. For more than 65 years we have
been among the top technology centers in the Czech
Republic and Europe. Using experienced professionals
and specialized technical infrastructure, we are able to
compete for complex engagements in all areas of our
focus on both a national and an international level.
The priority of ÚJV Řež is power engineering, i.e. support for the operating units and the preparation of new
nuclear units. We also focus on conventional energy,
heating, incl. so-called small energy and renewable resources. We cover the entire service chain of radioactive
waste management. In the field of nuclear medicine, we
deal with the development, production, and distribution
of radiopharmaceuticals. Our long-term and unique experience with the construction and routine operation of
three Positron Emission Tomography Centers in Prague,
Brno and Řež enables the company to provide comprehensive and highly specialized services.
In line with the needs of energy development in the
Czech Republic, the company deals with research and
development activities for nuclear reactors and for new
generation nuclear reactors (GEN IV.) and also for small
nuclear reactors (SMR). ÚJV Řež is also focused on the

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež,
a. s., a tři její 100% vlastněné dceřiné společnosti:
Centrum Výzkumu Řež, Ústav aplikované mechaniky
Brno a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň. Jednotlivé
společnosti disponují rozsáhlou, často unikátní technologickou infrastrukturou a jsou zapojeny do řady
profesionálních platforem na národní i mezinárodní
úrovni. Detašovaná pracoviště Skupiny ÚJV jsou kromě Řeže lokalizována v Praze, Brně, Plzni, Uherském
Brodě a na jaderných elektrárnách Dukovany, Temelín
a Mochovce (na Slovensku). Skupina ÚJV je členem
Skupiny ČEZ.

development of systems for highly efficient renewable
energy systems and low emission coal energy. ÚJV Řež,
through its Hydrogen Technologies Department, is a pioneer in the hydrogen technology industry and innovations in the Czech Republic.
The portfolio of services of ÚJV Řež is synergistically
complementary to its 100% owned subsidiaries, which
together with ÚJV Řež form the UJV Group. The subsidiaries are: The Research Centre Řež (Centrum výzkumu Řež s.r.o.), The Institute of Applied Mechanics
Brno (Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.) and
The Plzeň Research and Testing Institute (Výzkumný
a zkušební ústav Plzeň s.r.o.).
The subsidiary companies specialize in research and development, design and engineering services, technical
engineering and the manufacture of special products
and equipment. They also carry out expert operations
in the areas of energy, industry, and healthcare, and
therefore, complement the portfolio of services provided by the parent company. Company workplaces are
found in Řež, Prague, Brno, Pilsen, Uherský Brod and at
the nuclear power plants Dukovany, Temelín and Mochovce. The UJV Group is part of the CEZ Group.

www.ujv.cz

27

Slovo autorů
A word by the authors

Jak již napovídá název, katalog představuje významné
společnosti působící v Kraji Vysočina. Výběr proběhl
především na základě převládajícího oboru činnosti
(CZ-NACE) uvedeného v registru ekonomických subjektů. Zařazeny byly společnosti působící ve zpracovatelském průmyslu a také několik firem z oblasti informačních technologií. Všechny zařazené firmy mají
sídlo v kraji, nebo zde působí jejich významná pobočka. Při výběru byl také zohledněn počet zaměstnanců,
velikost obratu, výrobní portfolio, inovativnost, export
apod. V katalogu jsou uvedeny informace o firmách
za rok 2018.
Ne všechny společnosti působící v Kraji Vysočina projevily zájem o tuto prezentaci, případně mají jinou oblast působnosti, proto katalog neobsahuje kompletní
výčet významných firem z našeho regionu.

As the name suggests, the catalogue presents important companies from the Vysočina Region. The selection was made according to their core business (CZNACE) as provided in the register of economic entities
and includes companies from manufacturing industries
and some from IT. All companies are headquartered in
the Vysočina Region or have an important branch here.
The selection also took into consideration the number
of employees, the turnover, the manufacturing portfolio, innovation, exports, etc. Information contained in
the catalogue applies to 2018.
Not all companies active in the Vysočina Region
showed interest in being presented or they have a different scope of work; therefore, the catalogue does not
include an exhaustive list of businesses in our region.
The team of authors

Tým autorů
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Automobilový průmysl
The automotive industry

31

Dřevozpracující a nábytkářský průmysl
The wood processing and furniture industry

49

Elektrotechnický průmysl
The electrotechnical industry

69

Kovozpracující průmysl
The metalworking industry

85

Plastikářský průmysl
The plastics industry

129

Potravinářský průmysl
The food industry

147

Strojírenský průmysl
The engineering industry

177

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
The textile, clothing and leather industry

209

Ostatní průmysl
Other industries

225
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Futaba Czech, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Futaba Czech, s.r.o.
Japonsko
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.fcz.cz
1 013
automobilový průmysl
ostatní díly a příslušenství pro motorová
vozidla – části karosérie, podvozkové díly
a výfukové systémy
Francie, Maďarsko, Rakousko

Společnost Futaba Czech, s.r.o., dceřiná společnost japonské firmy Futaba
Industrial Co., Ltd., byla založena v roce 2004. Společnost dodává výrobky
do automobilového průmyslu – karosářské a podvozkové díly nebo výfukové
systémy a mezi její základní výrobní procesy patří lisování pomocí transferových
a progresových lisů, bodové a obloukové svařování a ohýbání trubek. Součástí
závodu je i moderní kataforetická lakovací linka. Díly z Havlíčkova Brodu míří
k zákazníkům usazeným především v Evropě – 60 % výroby jde do kolínské
TPCA, další pak do maďarské Suzuki nebo francouzské Toyoty a PSA. V roce
2017 zahájila firma spolupráci s automobilkou JLR (Jaguar Land Rover). Ve společnosti je uplatňován japonský způsob řízení za použití moderních technologií
a postupů. Prioritou firmy je bezpečné pracovní prostředí a zároveň bezvadné
plnění požadavků zákazníka dodávkami kvalitních a bezpečných dílů. Společnost je držitelem certifikátů v oblasti kvality i bezpečnosti práce – ISO 9001,
IATF 16949, ISO 14001 a ISO 45001.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Futaba Czech, s.r.o.
Japan
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.fcz.cz
1 013
automotive
other parts and accessories for motor
vehicles – body parts, chassis parts
and exhaust systems
France, Hungary, Austria

Futaba Czech, s.r.o., a subsidiary of the Japanese company Futaba Industrial Co.,
Ltd., was established in 2004. The company supplies products to the automotive
industry – body and chassis parts, as well as exhaust systems. Its core production processes involve using transfer and progressive presses, spot and arc welding, and tube bending. Part of the plant also includes a modern cataphoretic
varnishing line. Parts from Havlíčkův Brod go to customers based mainly in Europe – 60% of the production goes to TPCA Kolín, others to Hungarian Suzuki,
French Toyota and PSA. In 2017, the company started working with JLR (Jaguar
Land Rover). The company employs the Japanese method of management using
modern technologies and procedures. The main priority of the company is providing a safe working environment while at the same time impeccably fulfilling its
customer’s requirements via the supply of quality and safe parts. The company
holds the following quality and safety certificates – ISO 9001, IATF 16949, ISO
14001 and ISO 45001.
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Bosch Diesel s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Bosch Diesel s.r.o.
Německo
Jihlava
Jihlava
www.bosch.cz
4 982
4 910
automobilový průmysl
komponenty pro vznětové spalovací motory typu Common Rail: dieselová vysokotlaká vstřikovací čerpadla, vysokotlaké
zásobníky (raily), tlakové regulační ventily,
injektory CRI a zpětné vedení paliva FRL
EU 28 + EFTA, Čína, ostatní Asie, USA

Společnost Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě byla založena v roce 1993. Společnost
patří k největším zaměstnavatelům a investorům v Kraji Vysočina. Ve třech výrobních závodech v Jihlavě se vyrábějí komponenty pro dieselový vstřikovací systém
Common Rail. K hlavním výrobkům patří dieselová vysokotlaká vstřikovací čerpadla, vysokotlaké zásobníky (raily), tlakové regulační ventily, jakož i injektory CRI
a zpětné vedení paliva FRL.
Bosch Diesel dodává své výrobky více než 30 předním celosvětovým výrobcům
automobilů, výrobky naší společnosti musí proto splňovat i ta nejpřísnější a nejnáročnější kritéria kvality. Bosch Diesel přispívá svojí angažovaností v oblasti
vzdělávání ke zvyšování úrovně vzdělávání a kvalifikace pracovních sil na Vysočině. Přínos firmy Bosch Diesel pro české hospodářství a Kraj Vysočina dokládá více
než 110 národních a mezinárodních ocenění a certifikátů.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Bosch Diesel s.r.o.
Germany
Jihlava
Jihlava
www.bosch.cz
4 982
4 910
automotive
Common-rail diesel engine components:
Diesel high pressure fuel injection
pumps, high pressure rails, pressure
control valves, CRI Injectors and FRL
fuel return
EU 28 + EFTA, China, other Asia, USA

Bosch Diesel s.r.o. was founded in 1993 in Jihlava. The company is one of the largest
employers and investors in the Vysočina Region. Components for the Common Rail
diesel injection system are manufactured at three production sites in Jihlava. The
main product range includes diesel high-pressure injection pumps, high-pressure
rails, pressure control valves as well as CRI injectors and FRL fuel return.
Bosch Diesel supplies its products to over 30 of the world’s leading automobile
manufacturers. Our company’s products have to meet the most stringent and demanding quality criteria. With its commitment to education, Bosch Diesel contributes to raising the level of education and skills of the workforce in the Vysočina
Region. Bosch Diesel’s contribution to the Czech economy and the Vysočina
Region is evidenced by more than 110 national and international awards and
certificates.

Motorpal, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

Výrobkové portfolio

Export

Motorpal, a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.motorpal.cz
1 116
automobilový průmysl
vstřikovací čerpadla (řadová, jednoválcová), vstřikovací trysky, vyvažovací hřídele,
servisní a testovací zařízení a přesné dílce
pro automobilový průmysl (komponenty
pro brzdové systémy, dílce pro převodovky, náhradní díly – vstřikovací trysky,
výtlačné ventily a písty s válci atd.)
neuvedeno

Motorpal, a.s., se řadí mezi významné světové výrobce vstřikovacích systémů
pro dieselové motory. Kromě jejich výroby se specializuje na přesné strojírenství.
Jedná se o ryze českou firmu, která má tradici již od roku 1946. Výrobky společnosti splňují ty nejpřísnější platné předpisy. MOTORPAL je kvalifikovaným OEM
partnerem celé řady současných výrobců motorů, poskytuje zákazníkům klientský
přístup a komplexní služby přes vývoj, vzorkování a naladění vstřikovací soupravy
na daný motor až po sériové dodávky. Firma je certifikována podle norem ISO
9001 a ISO 14001. MOTORPAL tvoří v současné době tři výrobní závody umístěné
v Jihlavě, Jemnici a Batelově. Firma je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů
v Kraji Vysočina.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Product portfolio

Export countries

Motorpal, a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.motorpal.cz
1 116
automotive
injection pumps (in-line, single-cylinder),
injection nozzles, balancing shafts, service
and testing equipment and precision parts
for the automotive industry (brake system
components, transmission components,
spare parts – injection nozzles, discharge
valves and cylinder pistons, etc.)
not listed

Motorpal, a.s., is one of the world’s leading manufacturers of injection systems for diesel engines. In addition to these products, it specializes in precision engineering. It is a purely Czech-owned company with a tradition dating
back to 1946. The company’s products comply with the strictest regulations in
force. MOTORPAL is a qualified OEM partner of a wide range of current engine
manufacturers, providing customers with an individualized client approach and
comprehensive services, development, sampling and tuning of injection kits for
engines up to series deliveries. The company is ISO 9001 and ISO 14001 certified. MOTORPAL currently consists of three production plants located in Jihlava,
Jemnice and Batelov. The company is one of the most important employers in the
Vysočina Region.
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Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.
Slovinsko
Jihlava
Jihlava
www.kolektor.com (www.teslaji.cz)
381
automobilový průmysl
elektromechanické komponenty, speciální konektory, díly a moduly
Německo, Čína, Maďarsko, Rumunsko

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem elektromechanických komponentů, speciálních konektorů, dílů a modulů pro automobilový průmysl a elektroniku. Společnost byla založena v roce 1958, od roku 2018 je součástí skupiny
Kolektor.
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Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.
Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.
Slovenia
Jihlava
Jihlava
www.kolektor.com (www.teslaji.cz)
381
automotive
electromechanical components, special
connectors, parts and modules
Germany, China, Hungary, Romania

The company is engaged in the development, production and sale of electromechanical components, special connectors, parts and modules for the automotive
industry and electronics manufacturers. The company was founded in 1958 and
has been part of the Kolektor Group since 2018.

Valeo Compressor Europe s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Valeo Compressor Europe s.r.o.
Francie
Humpolec
Pelhřimov
www.valeo.cz
1 070
automobilový průmysl
pístové a rotační kompresory do klimatizací pro osobní a nákladní automobily
Francie, Španělsko, Maroko, Rusko,
Slovinsko, Rumunsko, Turecko, Slovensko,
Švédsko, Velká Británie

Valeo je dodavatelem pro automobilový průmysl a partnerem automobilek na celém světě. Jako technologická společnost navrhujeme inovativní řešení pro chytrou mobilitu se zvláštním důrazem na autonomní řízení a snižování emisí CO2. Výrobní závod v Humpolci, který je nejmladším zástupcem skupiny Valeo na území
České republiky, byl založen v roce 2002 a patří k předním výrobcům kompresorů
klimatizace. V našem moderním závodě jsou používány nejnovější technologie
pro obrábění a montáž. Klademe důraz na kvalitu, týmovou spolupráci a flexibilitu. Mezi zákazníky patří přední světoví výrobci automobilů: Renault, PSA Peugeot
Citroën, Mercedes, Toyota, Volvo, Nissan a další. Kompresor je součástí klimatizačního okruhu. Zastává funkci nasávání chladiva z výparníku a jeho následného
stlačení. Při tomto procesu se zvyšuje jeho teplota a zmenšuje objem. Kompresor
dále vytlačí stlačené chladivo do kondenzátoru.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Valeo Compressor Europe s.r.o.
France
Humpolec
Pelhřimov
www.valeo.cz
1 070
automotive
piston and rotary air compressors for air
conditioning systems for cars and trucks
France, Spain, Morocco, Russia, Slovenia,
Romania, Turkey, Slovakia, Sweden,
Great Britain

Valeo is a global automotive supplier and partner. As a technology company,
we design innovative solutions for smart mobility with special emphasis on autonomous management and reducing CO2 emissions. Our production plant in
Humpolec, the youngest member of the Valeo Group in the Czech Republic, was
established in 2002 and is one of the leading manufacturers of air conditioning
compressors. This modern plant uses the latest machining and assembly technologies. We place emphasis on quality, teamwork and flexibility. Our customers
include the world’s leading car manufacturers: Renault, PSA Peugeot Citroën,
Mercedes, Toyota, Volvo, Nissan and more. A compressor is one part of the air
conditioning circuit. It sucks the refrigerant from the evaporator and compresses
it. This process raises its temperature and reduces its volume. The compressor
then pushes the compressed refrigerant into the condenser.
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EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví

Výrobkové portfolio

Export

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.
Španělsko
Kamenice nad Lipou
Pelhřimov
www.edscha.com
750
685
automobilový průmysl
závěsy a omezovače dveří a kapot automobilů, pojezdové systémy pro posuvné
dveře, speciální mechanismy pro ochranu
hran dveří, třmeny dveřních kapot, madla
pro zadní víka s kamerou i bez a páky
ručních brzd apod.
Německo, Polsko, Maďarsko, Velká Británie, Slovensko, Španělsko, Portugalsko,
Francie, Rumunsko, Rusko, Brazílie,
Mexiko

Společnost Edscha Kamenice má dlouhou a pestrou minulost. Vznikla roku 1994,
ale do současné podoby a názvu se transformovala v roce 2010. Je součástí celosvětové Edscha Group se sídlem v Remscheidu v Německu jako divize mechanických a elektromechanických dílů koncernu Gestamp Španělsko. Závod zahrnuje
vlastní vývoj výrobků i zkušebnu. K tomu náleží vlastní vývoj procesů, vedení projektů, nákup a rozvoj dodavatelů, kvalita a výroba. Nedílnou součástí je výroba
prototypů a nástrojů v nedaleké pobočce v Jindřichově Hradci.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category

Product portfolio

Export countries

EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.
Spain
Kamenice nad Lipou
Pelhřimov
www.edscha.com
750
685
automotive
hinges and limiters for doors and hoods
of cars, running systems for sliding
doors, special mechanisms for door
edge protection, hood lugs, handles for
rear lids with or without a camera and
handbrake levers, etc.
Germany, Poland, Hungary, Great Britain, Slovakia, Spain, Portugal, France,
Romania, Russia, Brazil, Mexico

Edscha Kamenice has a long and interesting history. It was founded in 1994
and transformed into its current form and name in 2010. It is part of the global
Edscha Group, with headquarters in Remscheid, Germany, as a mechanical and
electromechanical components division of Gestamp Spain. The production plant
is also involved in its own product development and has a testing room. This
includes developing its own processes, project management, procurement and
development of suppliers, quality, and production. An integral part is the production of prototypes and tools in the nearby branch in Jindřichův Hradec.

KOKINETICS s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

KOKINETICS s.r.o.
Německo
Kamenice nad Lipou
Pelhřimov
www.kokinetics.com
97
automobilový průmysl
ostatní díly a příslušenství pro motorová
vozidla (svařované součásti do sedadel
včetně povrchové úpravy lakováním,
montáže plastových dílů atd.)
Německo, Čína, Mexiko, Turecko, Polsko

Centrála společnosti KOKINETICS GmbH sídlí v Kriftlu blízko Frankfurtu nad Mohanem. Společnost byla založena v roce 1946 a v roce 2013 došlo k založení
dceřiné pobočky KOKINETICS s.r.o. v Kamenici nad Lipou.
Pobočka v Kamenci nad Lipou se zabývá výhradně výrobou komponentů do automobilového průmyslu. Jedná se o svařované součásti sedadel včetně povrchové
úpravy lakování a dále montáže plastových dílů.
Vize společnosti je být předním dodavatelem inovativních řešení v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích prostřednictvím poskytování špičkových
pohyblivých částí, komponentů a systémů vyrobených z kovů, plastů a z hybridních materiálů.
Našimi největšími zákazníky jsou BMW, Grammer, Benteler Automotive, Adient,
Brose Technik für Automobile.
Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 a dále ISO
14001:2015.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

KOKINETICS s.r.o.
Germany
Kamenice nad Lipou
Pelhřimov
www.kokinetics.com
97
automotive
other parts and accessories for motor vehicles (welded parts for seats,
including coatings, assembly of plastic
components, etc.)
Germany, China, Mexico, Turkey, Poland

The KOKINETICS GmbH headquarters is located in Kriftl, near Frankfurt. The company was established in 1946, and in 2013, the KOKINETICS s.r.o. subsidiary
in Kamenice nad Lipou was founded.
The subsidiary in Kamenice nad Lipou engages purely in the production of components for the automotive industry. These include welded components for seats
as well as the coating and assembly of plastic parts.
The vision of the company involves being the leading supplier of innovative solutions in the automotive industry and related industries by providing top-tier
mobile parts, components and systems made of metals, plastics and hybrid materials.
The largest customers include BMW, Grammer, Benteler Automotive, Adient,
Brose Technik für Automobile.
The company holds ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 and ISO 14001:2015 certificates.
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Krásl spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Krásl spol. s r.o.
Česká republika
Žirovnice
Pelhřimov
www.krasl-sro.cz
100
automobilový průmysl
dveřní panty pro automobilový průmysl
Německo

Společnost Krásl spol. s r.o. vznikla v roce 1996 a zabývá se výrobou dveřních
závěsů pro automobily.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Krásl spol. s r.o.
Czech Republic
Žirovnice
Pelhřimov
www.krasl-sro.cz
100
automotive
door hinges for the automotive industry
Germany

Krásl spol. s r.o. was established in 1996 and engages in the production of door
hinges for cars.

MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

Výrobkové portfolio

Export

MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.
Německo
Nová Ves, Okříšky
Třebíč
www.mann-hummel.cz
1 028
automobilový průmysl
filtrační technika a komponenty pro
strojírenský a především automobilový
průmysl, jako např. vzduchové, olejové
a palivové filtrační systémy, kabinové
filtry, hydraulické průmyslové filtry,
zemědělské filtrační čističe či kompresory, plastové komponenty (například sací
moduly), nádobky pro ostřikovače nebo
rezonátory apod.
Německo, USA, Francie, Nizozemsko

MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s., je výrobní závod sídlící v Nové Vsi na Třebíčsku
s více než 25letou tradicí. Ve svém oboru je největším českým výrobcem i dodavatelem filtrační techniky jak pro prvovýrobu, tak i pro trh s náhradními díly
v automobilovém a strojírenském průmyslu. Do portfolia výrobků patří především
kapalinové a vzduchové filtry, pro veřejnost známé pod produktovou značkou
MANN-FILTER, která představuje nejsilnější zahraniční značku filtrů v České republice a na Slovensku. Celosvětově pak MANN+HUMMEL patří s 80 pobočkami
a více než 20 tisíci zaměstnanci mezi přední experty ve výrobě filtračních systémů
již více než 75 let.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Product portfolio

Export countries

MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.
Germany
Nová Ves, Okříšky
Třebíč
www.mann-hummel.cz
1 028
automotive
filtration equipment and components for
the mechanical and automotive industries, such as air, oil and fuel filtration
systems, cabin filters, industrial hydraulic
filters, agricultural filtration cleaners and
compressors, plastic components (such
as suction modules), windshield washer
reservoirs, resonators, etc.
Germany, USA, France, Netherlands

MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. is a production plant located in Nová Ves near Třebíč
that has an over 25-year-long tradition. In its field, it is the largest Czech producer
and supplier of filtration equipment for primary production as well as for the
spare parts market in the automotive and mechanical industries. The product
portfolio includes fluid and air filters, widely known under the MANN-FILTER
brand, which represents a leading foreign brand of filters in the Czech Republic
and Slovakia. Worldwide, with 80 subsidiaries and more than 20,000 employees,
MANN+HUMMEL has been one of the leading experts in filtration systems for
over 75 years.
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ITW PRONOVIA, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ITW PRONOVIA, s.r.o.
USA
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.itwpronovia.cz
1 183
automobilový průmysl
komponenty pro automobilový průmysl –
termoregulační jednotky, klikové systémy,
tankovací hrdla, airbagové komponenty
Německo, Francie, Velká Británie,
Rumunsko, Španělsko

ITW PRONOVIA, s.r.o., je součástí nadnárodní korporace ITW (Illinois Tool Works
Inc.), která byla založená v Chicagu v roce 1912. Celá síť jejích společností pokrývá 57 zemí světa a zaměstnává 52 000 zaměstnanců. Produkty a řešení korporace
ITW nacházejí uplatnění po celém světě na místech, jako jsou ropné plošiny, mosty, větrné turbíny, domácnosti či pracoviště, a dokonce i v mobilních zařízeních.
Najdete je v řadě odvětví, jako je letectví, kosmonautika, zdravotnictví a automobilový průmysl. Je tedy dost možné, že se i vy nyní nacházíte nedaleko produktu
ITW. Závod ve Velké Bíteši byl založen v roce 1992 se zaměřením na produkci
plastových výrobků. V roce 2000 jsme vstoupili do ITW a vyrábíme nyní produkty
výhradně pro automobilový průmysl. Rozšířili jsme portfolio o kovové součásti
airbagů, venkovní a vnitřní klikové systémy, tankovací hrdla a funkční plastové
chladicí a palivové systémy. Na inovacích se s námi podílejí a spolupracují týmy
nejvýznamnějších světových automobilek, jako je BMW, Daimler, VW, Audi, Ford,
Renault, Jaguar Land Rover, Nissan a další.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ITW PRONOVIA, s.r.o.
USA
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.itwpronovia.cz
1 183
automotive
components for the automotive industry
– thermoregulation units, door handle
systems, filling fittings, components
Germany, France, Great Britain, Romania,
Spain

ITW PRONOVIA, s.r.o., is part of the ITW (Illinois Tool Works Inc.) international
corporation founded in Chicago in 1912. The entire company network covers
57 countries and employs 52,000 people. The products and solutions provided
by ITW are applied worldwide, on oil platforms, bridges, wind turbines, households and workplaces, as well as in mobile devices. They can be found in many
industries, such as the aviation, space, healthcare and automotive industries. It
is therefore entirely possible that even now you are close to an ITW product. The
production plant in Velká Bíteš was put into operation in 1992 and focuses on
the production of plastic components. In 2000, we joined ITW and since then,
we have been making products solely for the automotive industry. We have expanded our portfolio with metallic components for airbags, outdoor and indoor
door handle systems, filling fittings and functional plastic cooling and fuel systems. Teams from the world’s leading automakers such as BMW, Daimler, VM,
Audi, Ford, Renault, Jaguar Land Rover, Nissan and others collaborate with us
on innovation.

Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.
Nizozemsko
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.cooperstandard.com
865
automobilový průmysl
palivové a brzdové systémy
Německo, Španělsko, Polsko, Velká Británie

Společnost Cooper-Standard Automotive je nadnárodní společnost sídlící
v USA. Závod ve Žďáře nad Sázavou byl otevřen v roce 1999 a od té doby
platí za jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů Kraje Vysočina, který svým
zaměstnancům nabízí zajímavé finanční ohodnocení a spoustu firemních benefitů. Ve žďárské pobočce je zaměstnáno přes 800 zaměstnanců. Žďárský závod
patří pod divizi Fluid a zabývá se výrobou palivových, brzdových a jiných potrubních systémů sloužících k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních
médií v automobilu.
Závod v Bystřici nad Pernštejnem byl otevřen v roce 2017, v současné době zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců a společně se žďárským závodem patří mezi
významné zaměstnavatele regionu. Zatímco žďárský závod se specializuje zejména na palivové a brzdové systémy z plastů, bystřická pobočka, která patří stejně
jako žďárský závod pod divizi Fluid, se orientuje především na palivová a brzdová
vedení z kovových materiálů.
Mezi významné zákazníky společnosti patří VW, Jaguar Land Rover, Ford, Daimler,
Volvo, Audi.
Společnost je držitelem certifikátů IATF 16949 a dále ISO 14001.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Cooper-Standard Automotive Czech Republic s.r.o.
Netherlands
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.cooperstandard.com
865
automotive
fuel and brake systems
Germany, Spain, Poland, Great Britain

Cooper-Standard Automotive is an international company based in the USA. The
production plant in Žďár nad Sázavou has been in operation since 1999, and
since then, it has been one of the most important employers in the Vysočina Region, offering its employees good wages and a wide range of company benefits.
The subsidiary in Žďár nad Sázavou employs over 800 people. The production
plant belongs to the Fluid Division and engages in the production of fuel, brake
and other pipe systems for the distribution of fluids, compressed air and other
media in cars.
The production plant in Bystřice nad Pernštejnem was put into operation in 2017
and currently has around 200 employees. Together with the plant in Žďár, it is
an important employer in the region. While the plant in Žďár specializes in fuel
and brake systems made of plastics, the subsidiary in Bystřice, which belongs to
the Fluid Division as well, focuses on fuel and brake distribution systems made
of metals.
Important clients of the company include VW, Jaguar Land Rover, Ford, Daimler,
Volvo, and Audi.
The company hold the IATF 16949 and ISO 14001 certificates.
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JOPP Automotive s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio

Export

JOPP Automotive s.r.o.
Německo
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.jopp.com
286
automobilový průmysl
ostatní díly a příslušenství pro motorová
vozidla – řadicí systémy (VW, FORD,
JLR, GFT) a součástky montované do
podvozkových systémů (ZF) a palivových
systémů (BOSCH)
Německo, Španělsko, Turecko, Thajsko,
Argentina

Společnost JOPP Automotive s.r.o. byla založena v roce 2003 a je součástí německé holdingové společnosti JOPP Group. V průběhu roku 2004 byly zahájeny první
projekty výrobků vyrobených technologií třískového obrábění. V roce 2009 byla
uvedena do provozu první montáž manuálního řazení. Pro tento výrobní úsek
byla v roce 2014 uvedena do provozu lisovna plastů. V roce 2017 byla zahájena
výroba v nové pobočce v Třebíči. Za pomoci shora uvedených technologií vyrábí
zaměstnanci JOPP Automotive s.r.o. precizní soustružené díly, výrobky z plastu
pro řadicí systémy pro automobilový průmysl.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio

Export countries

JOPP Automotive s.r.o.
Germany
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.jopp.com
286
automotive
other parts and accessories for motor
vehicles – transmission systems (VW,
FORD, JLR, GFT) and components
put into chassis systems (ZF) and fuel
systems (BOSCH)
Germany, Spain, Turkey, Thailand,
Argentina

JOPP Automotive s.r.o. was founded in 2003 and is part of the JOPP Group,
a German holding company. 2004 saw the first projects for products made using
chip machining. In 2009, the first manual transmission assembly line was put into
operation. This production section was complemented in 2014 by a plastic press
line. In 2017, production started in the new branch in Třebíč. Using the technologies described above, JOPP Automotive s.r.o. employees make precision turned
parts and plastic products for transmission systems in the automotive industry.

VEZEKO s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

VEZEKO s.r.o.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.vezeko.cz
240
235
automobilový průmysl
valníkové přívěsy, skříňové přívěsy, sklopné přívěsy, autopřepravníky, přepravníky
zvířat, přepravníky stavebních strojů
Německo, Norsko, Švédsko, Rakousko,
Slovensko

Společnost VEZEKO s.r.o. se zabývá výrobou nákladních přívěsů za osobní i nákladní automobily a výrobou užitkových nástaveb nákladních automobilů. O kvalifikaci v oboru vypovídají dlouholeté zkušenosti získané od založení společnosti
v roce 1996. V současné době je výroba soustředěna ve čtyřech moderních výrobních halách se sídlem ve Velkém Meziříčí. VEZEKO je značka se silnou pozicí
nejen na tuzemském, ale především na zahraničním trhu s významným podílem
odbytu především do zemí EU. Společnost trvale zaměřuje svoji strategii na inovaci stávajících typů a na vývoj zcela nových produktů. Tímto vývojem se zabývá
tým odborníků na specializovaných pracovištích. Firma se snaží o zkvalitnění výrobních procesů zejména použitím moderních CNC technologií. Předností firmy je
flexibilita a profesionální přístup všech zaměstnanců, kteří jsou schopni reagovat
téměř na jakékoliv technické požadavky zákazníka.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

VEZEKO s.r.o.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.vezeko.cz
240
235
automotive
flatbed trailers, box trailers, tilting trailers, car transporters, animal transporters,
construction machinery transporters
Germany, Norway, Sweden, Austria,
Slovakia

VEZEKO s.r.o. focuses on the production of trailers for cars and trucks and on
the production of utility modules for trucks. Many years of experience gained
since the company was founded in 1996 bear witness to its qualifications in this
field. Currently, the production is concentrated in four modern production halls
based in Velké Meziříčí. VEZEKO is a brand with a strong position not only on
the domestic market, but mainly on the foreign market, with a significant share
of sales mainly to EU countries. The company constantly focuses its strategy on
innovating existing types and developing brand new products. This development
is carried out by a team of experts at specialized workplaces. The company strives
to improve its production processes by using modern CNC technologies. One of
the company’s main advantages is its flexibility and professional approach taken
by all employees, who are able to respond to almost any technical requirements
of its customers.

45

Automobilový průmysl / The automotive industry

ZR

Automobilový průmysl / The automotive industry

ZR

Agados, spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Agados, spol. s r.o.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.agados.cz
190
automobilový průmysl
nebrzděné a brzděné přívěsy o celkové
hmotnosti 750 až 3 500 kg včetně
náhradních dílů
Německo, Švédsko, Rakousko, Bulharsko,
Finsko

Agados, spol. s r.o., je v současné době jedním z největších evropských výrobců přívěsů
v kategorii O1 a O2 (celková hmotnost přívěsů do 750 kg a do 3 500 kg) a přední
výrobce v České republice. Firma je prostřednictvím svých poboček a dealerů zastoupena ve většině evropských států.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Agados, spol. s r.o.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.agados.cz
190
automotive
brakeless and braked trailers with a total
weight of 750 to 3500 kg, including
spare parts
Germany, Sweden, Austria, Bulgaria,
Finland

Agados, spol. s r.o., is currently one of the largest European trailer manufacturers in the O1 and O2 categories (total trailer weight up to 750 kg and up
to 3,500 kg) and a leading manufacturer in the Czech Republic. Through its
branches and dealers, the company is represented in most European countries.

EUROWAGON, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio

Export

EUROWAGON, s.r.o.
Dánsko
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.eurowagon.cz
50
automobilový průmysl
mobilní buňky a přívěsy (mobilní sanitární přívěsy, šatny, kanceláře, jídelny,
obytné přívěsy, prodejní stánky, výstavní
stánky, kostymérny, maskérny, produkce
a další)
Dánsko, Nizozemsko, Německo, Švédsko

Eurowagon je moderní firma působící na trhu mobilních buněk již od roku 2006.
V průběhu let se z firmy Eurowagon stal přední výrobce kvalitních mobilních buněk s různými možnostmi uplatnění jako mobilní sanitární přívěsy, šatny, kanceláře, jídelny, obytné přívěsy, prodejní stánky, výstavní stánky a další. Dodáváme
pohodlná mobilní řešení.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio

Export countries

EUROWAGON, s.r.o.
Denmark
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.eurowagon.cz
50
automotive
mobile containers and trailers (mobile
sanitary trailers, changing rooms, offices,
canteens, caravans, sales stalls, exhibition stands, costume rooms, makeup
rooms, production rooms and more)
Denmark, Netherlands, Germany,
Sweden

Eurowagon is a modern company that has been operating in the mobile container market since 2006. Over the years, Eurowagon has become a leading
manufacturer of quality mobile containers with various applications such as mobile sanitary trailers, dressing rooms, offices, canteens, caravans, sales stands,
exhibition stands and more. We deliver convenient mobile solutions.
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CONSTRUCT A&D, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

CONSTRUCT A&D, a.s.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.construct.cz
neuvedeno
automobilový průmysl
mechanické a elektromechanické zabezpečení vozidel
Německo, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina,
Chorvatsko, Bosna, Nizozemsko

Výrobce mechanického a elektromechanického zabezpečení vozidel.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

CONSTRUCT A&D, a.s.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.construct.cz
not listed
automotive
mechanical and electromechanical
security equipment for vehicles
Germany, Slovakia, Hungary, Ukraine,
Croatia, Bosnia, Netherlands

A manufacturer of mechanical and electromechanical security equipment for
vehicles.

Dřevozpracující a nábytkářský průmysl
The wood processing and furniture industry
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50

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Rakousko
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.storaenso.com
586
359
dřevozpracující průmysl
pilařská výroba a impregnace dřeva –
stavební řezivo, pelety
Rakousko, Itálie, Německo, Slovensko,
Japonsko

Společnost Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. prošla vzhledem ke své dlouholeté historii různě úspěšnými obdobími, během nichž se měnila i její vlastnická
struktura. První zmínka o pile ve Ždírci nad Doubravou je datována k roku 1872
– jednalo se již o pilu parní. Po únorových událostech roku 1948 byla společnost
znárodněna a začleněna do Východočeských dřevařských závodů. Po roce 1989
prošla pila privatizací. Za zlomové období společnosti je považován rok 1995,
kdy společnost zcela přechází do vlastnictví rakouské společnosti Holzindustrie
Schweighofer. V tomto období dochází také k největší modernizaci v historii této
dřevařské společnosti. V roce 1998 dochází k fúzi Holzindustrie Schweighofer
se Stora Enso Timber Oy Ltd. V roce 2000 pak Stora Enso Timber Oy Ltd. prostřednictvím své dceřiné společnosti Stora Enso Timber AG Austria přebírá 100%
majetkový podíl a pila dostává název Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Na konci roku
2010 dochází k přejmenování společnosti na Stora Enso Wood Products Ždírec
s.r.o. a tento název společnost používá i v současnosti.
Společnost Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. je součástí skupiny Stora Enso
Wood Products (SEWP), která sdružuje především pilařské závody a je součástí
koncernu Stora Enso. Skupina SEWP je plně vlastněna společností Stora Enso
Oyj, Helsinky, Finsko. Skupina SEWP poskytuje řešení zaměřená na zákazníka pro
stavební a truhlářský průmysl a pro obchod s výrobky ze dřeva po celém světě.
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Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Austria
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.storaenso.com
586
359
wood processing
sawmill production and wood impregnation – timber, pellets
Austria, Italy, Germany, Slovakia,
Japan

Thanks to its long history, Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. has experienced
various successful periods during which its ownership structure has also changed.
The first mention about the sawmill in Ždírec nad Doubravou dates back to 1872
– it was a steam saw. After the events of February 1948, the company was nationalized and incorporated into the East Bohemian Woodworks. After 1989, the
sawmill was privatized. 1995 is considered a turning point for the company, as
the company was fully transferred to the Austrian company Holzindustrie Schweighofer. This period also marks the greatest modernization in the history of this
timber company. In 1998, Holzindustrie Schweighofer merged with Stora Enso
Timber Oy Ltd. In 2000, Stora Enso Timber Oy Ltd. took 100% ownership through
its subsidiary Stora Enso Timber AG Austria and the sawmill was named Stora
Enso Timber Ždírec s.r.o. At the end of 2010, the company was renamed Stora
Enso Wood Products Ždírec s.r.o. and this name is still used today.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. is part of the Stora Enso Wood Products
(SEWP) group, which mainly deals with sawmills and is part of the Stora Enso
concern. The SEWP group is entirely owned by Stora Enso Oyj, Helsinki, Finland.
The SEWP group provides customer-focused solutions for the construction and
joinery industry and for trade in wood products worldwide.		
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Czech LANA, s.r.o.
Španělsko
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.lana.eu
120
dřevozpracující průmysl
dřevěné bednicí desky a nosníky k použití na stavbách
mimo jiné Rakousko, Německo, Itálie,
Španělsko, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko

Výrobce a prodejce dřevěných desek a nosníků určených pro bednění. Jsme firma,
která se specializuje na druhotné zpracování dřeva na evropské úrovni a která
nabízí inovativní výrobky a řešení pro stavebnictví s důrazem na výrobu bednění.
Mateřská společnost LANA byla založena v roce 1961. Czech LANA, s.r.o., zahájila ve Ždírci nad Doubravou výrobu v roce 2007.
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Czech LANA, s.r.o.
Spain
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.lana.eu
120
wood processing
wooden three-layer boards and beems for
formwork for use on construction sites
among others Austria, Germany, Italy,
Spain, Poland, Romania, Switzerland

A manufacturer and seller of wooden three-layer boards and beams for formwork. We are a company that specializes in secondary wood processing on
the European level and which offers innovative products and solutions for the
construction industry with emphasis on the production of shutters. Its parent
company, LANA, was founded in 1961. Czech LANA, s.r.o., started production
in Ždírec nad Doubravou in 2007.

ALKA HOLDING spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

ALKA HOLDING spol. s r.o.
Česká republika
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.alka.cz
55
nábytkářský průmysl
kancelářský nábytek, vybavení prodejen,
nemocnic, hotelů, škol, výroba kuchyní,
laboratorního nábytku apod.
neuvedeno

Naše společnost ALKA HOLDING spol. s r.o. se zabývá výrobou nábytku a žárovým
zinkováním. Působí na trhu již více než 25 let. Díky realizovaným tisícům velkých
i malých projektů jsme si vydobyli pevné místo na trhu s kancelářským i atypickým
nábytkem. Vysoká zručnost našich šikovných lidí, kterých je více než 50, zaručuje
možnost vytvářet velikou škálu interiérů a výrobků ze dřeva. Jsme dodavateli jak
nábytku pro nadnárodní koncerny sídlící v ČR, velké i střední společnosti, tak
i pro rodinné domy a řešení na míru pro každého. Společnost ALKA HOLDING se
taktéž zabývá žárovým zinkováním, což je jedna z nejkvalitnějších antikorozních
ochran oceli a ocelových konstrukcí. Vysokou devizou našeho provozu je schopnost zinkovat litinové výrobky, které mohou být pro jiné zinkovny neřešitelným
problémem. Pro kvalitu naší výroby a čistotu životního prostředí jsme certifikovaní
ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. 		

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ALKA HOLDING spol. s r.o.
Czech Republic
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.alka.cz
55
furniture
office furniture, equipment for outlets,
hospitals, hotels, schools, the production
of kitchens, laboratory furniture, etc.
not listed

Our company, ALKA HOLDING spol. s r.o., engages in the production of furniture
and hot-dip galvanizing. It has been on the market for over 25 years. Thanks to
the thousands of large and small projects, we have gained a firm place on the
market with office and atypical furniture. The high level of skilfulness of our people, of whom there are more than 50, guarantees the production of a wide range
of interior and wood products. We are suppliers of furniture for multinational
corporations based in the Czech Republic, large and medium-sized companies,
as well as for single-family homes and customized solutions for everyone. ALKA
HOLDING is also engaged in hot-dip galvanizing, which is corrosion protection of
the highest quality for steel and steel structures. The pride of our operation is the
ability to galvanize cast iron products, which can be an unsolvable problem for
other galvanizing plants. We are ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified
because of the quality of our production and environmental cleanliness.
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KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
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KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.
Kypr
Jihlava
Jihlava
www.kronospan-express.com
700
dřevozpracující průmysl
velkoplošné materiály na bázi dřeva
– dřevotřískové desky, laminované
dřevotřískové desky, pracovní desky,
OSB desky
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Slovensko, Maďarsko

KRONOSPAN v Jihlavě je jedním z nejmodernějších závodů na výrobu velkoplošných materiálů na bázi dřeva v Evropě a patří mezi největší závody nadnárodní
firmy KRONOSPAN. Firma KRONOSPAN je světový leader a hrdý průkopník v oblasti výroby desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Vyvinul
řadu nejdůležitějších pokrokových technologií pro průmyslové odvětví, v němž
působí, a v budoucnu je naším cílem si pozici světového leadera ve vývoji produktů a inovací, v poskytování špičkových idejí a v technologickém pokroku se silným
důrazem na udržitelnost, bezpečnost a ochranu životního prostředí udržet.
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KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.
Cyprus
Jihlava
Jihlava
www.kronospan-express.com
700
wood processing
large-format wood-based materials – chipboard, laminated chipboard,
worktops, OSB
Austria, Germany, Switzerland, Slovakia,
Hungary

KRONOSPAN in Jihlava is one of the most modern plants for the production of
large-format wood-based materials in Europe and is one of the largest plants of
the multinational KRONOSPAN group. KRONOSPAN is a world leader and proud
pioneer in the production of wood-based panels for the furniture and construction industries. It has developed many of the most important advanced technologies for the industry in which it operates, and in the future we aim to maintain
our position as a world leader in product development and innovation, delivering
cutting edge ideas and technological advances with a strong focus on sustainability, safety and environmental protection.

SAPELI, a.s.

Export

SAPELI, a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.sapeli.cz
375
dřevozpracující průmysl
interiérové dveře a zárubně
Slovensko, Rakousko, Německo a jiné,
celkově přes 20 zemí světa

Společnost SAPELI je jednička na českém trhu interiérových dveří a zárubní, která
s péčí a láskou skutečných odborníků vyrábí dveře již více než 25 let. Od roku
1992 vyrobila firma přes 3,8 milionů dveří, které zdobí domácnosti, kanceláře či
veřejné prostory ve více než 20 zemích světa. SAPELI je od počátku ryze česká firma, která neustále investuje do rozšiřování portfolia, technologie výroby a kvality
prodejní sítě. Svým zákazníkům nabízí ucelenou škálu interiérových dveří od základních laminátových přes dýhované až po luxusní modely ve vysokém lesku.
Specializuje se také na bezpečnostní vstupní dveře do bytu a celoskleněné dveře
a stěny. Firma SAPELI neustále sleduje trendy v interiérovém designu a nabízí
atypická řešení na míru.
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SAPELI, a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.sapeli.cz
375
wood processing
interior doors and doorframes
Slovakia, Austria, Germany and others,
over 20 countries in total

JI

SAPELI is number one on the Czech market for interior doors and doorframes and
has been producing doors for over 25 years with the care and love of real experts.
Since 1992, the company has produced over 3.8 million doors that decorate
households, offices and public areas in over 20 countries. Since the beginning,
SAPELI has been a purely Czech company that continues to invest into expanding
its portfolio, production technology and the quality of its sales network. To its
customers, the company offers a comprehensive range of interior doors ranging
from basic laminate through veneered to luxurious high gloss models. It also
specializes in security entrance doors for flats and all-glass doors and walls. SAPELI constantly monitors trends in interior design and offers atypical customized
solutions.
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SEPOS, spol. s r. o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.sepos.cz
207
146
dřevozpracující průmysl
dveře a zárubně
Slovensko, Kosovo, Maďarsko, Rakousko

SEPOS, spol. s r. o., je dynamicky se rozvíjející rodinná firma s tradicí již od roku
1991. Specializuje se na interiérové dveře, zárubně a jejich příslušenství včetně
souvisejících služeb (jako je poradenství, zaměření, doprava, certifikované montáže atd.). SEPOS se zabývá velkoobchodním i maloobchodním prodejem, síť vlastních prodejen se každoročně rozrůstá a zkvalitňuje. Již jedenáct let vyrábí vlastní
obložkové zárubně a svou produkcí, která čítá více než 10 000 kusů měsíčně, se
řadí mezi nejvýznamnější výrobce v ČR (část výroby směřuje na export). SEPOS
spolupracuje s řadou evropských dodavatelů a neustále sleduje aktuální trendy
a inovace. SEPOS je finančně zdravá společnost s ryze českým kapitálem, která
má více než 200 zaměstnanců.
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SEPOS, spol. s r. o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.sepos.cz
207
146
wood processing
doors and doorframes
Slovakia, Kosovo, Hungary, Austria

SEPOS, spol. s r. o., is a dynamically developing family-owned business with a tradition dating back to 1991. It specializes in interior doors, doorframes and accessories, including related services (such as consultancy, measuring, transport,
certified assemblies, etc.). SEPOS is engaged in wholesale and retail sales, and
the network of its own stores is growing and improving every year. The company has been producing custom doorframes for eleven years and its production,
which counts more than 10,000 units per month, ranks among the most important manufacturers in the Czech Republic (part of this production is exported).
SEPOS collaborates with a number of European suppliers and continues to follow current trends and innovations. SEPOS is a financially healthy company with
purely Czech capital and over 200 employees.

Masonite CZ spol. s r.o.

Export

Masonite CZ spol. s r.o.
USA
Jihlava
Jihlava
www.masonite.cz
164
dřevozpracující průmysl
interiérové dveře a zárubně
Slovensko, Nizozemsko, Itálie, Rakousko,
Chorvatsko

Společnost Masonite CZ spol. s r.o. patří k nejvýznamnějším a největším výrobcům interiérových dveří v České republice. Zabýváme se sériovou výrobou
interiérových dveří dle evropských norem. Jsme schopni vyjít vstříc stále náročnějším požadavkům trhu a přáním zákazníků a vyrobit také dveře atypických
rozměrů. Inovativní technologické výrobní postupy a progresivní myšlení našich
projektantů a designérů zaručují vždy vysoké technické i estetické parametry dveřních křídel. Interiérové dveře Masonite si získaly popularitu na českém
i zahraničním trhu.
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Masonite CZ spol. s r.o.
USA
Jihlava
Jihlava
www.masonite.cz
164
wood processing
interior doors and doorframes
Slovakia, Netherlands, Italy, Austria,
Croatia

JI

Masonite CZ spol. s r.o. is one of the most important and largest manufacturers
of interior doors in the Czech Republic. We are engaged in series production
of interior doors that conform with European standards. We are able to meet
the increasingly demanding market requirements and customer wishes and also
produce doors of atypical dimensions. The innovative technological production
processes and the progressive thinking of our designers always guarantee high
technical and aesthetic parameters of our door leaves. Masonite interior doors
have gained popularity on the Czech and foreign markets.
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Dřevozpracující družstvo
Česká republika
Lukavec
Pelhřimov
www.ddl.cz
570
dřevozpracující průmysl
surové, laminované a dýhované dřevotřískové a MDF desky, nábytkové dílce a nábytkové sety vyrobené na robotizovaných
linkách, stavební řezivo, palubky, pelety
Evropa

Firma, jejíž historie sahá do roku 1953, zpracovává dřevní hmotu ze širokého okolí. Preferuje dodavatele s certifikací ekologicky příznivého způsobu hospodaření
v lesích. Sama investuje značné prostředky do snížení dopadů výroby na životní
prostředí. V Lukavci zaměstnává přes 550 zaměstnanců, v Humpolci v dceřiné
společnosti DH Dekor přes 200, dalších více než 200 zaměstnanců pracuje v Kili,
což je dceřiná společnost, která provozuje obchodní centra v řadě regionů ČR,
jejichž prostřednictvím zajišťuje nadčasovou formu prodeje, doplněnou o podpůrné služby pro výrobce nábytku a stavebníky. Ve všech svých společnostech nabízí
práci lidem nejrůznějších profesí. Nejvíce pracovních míst je pochopitelně zaměřeno na technické profese. Průměrná mzda v DDL i jeho dceřiných společnostech
dlouhodobě převyšuje celostátní průměr. Hlavní program – výroba surových, laminovaných a dýhovaných dřevotřískových a MDF desek, výroba nábytkových dílců
a nábytkových setů na robotizovaných linkách, stavební řezivo, palubky, pelety.
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Dřevozpracující družstvo
Czech Republic
Lukavec
Pelhřimov
www.ddl.cz
570
wood processing
raw, laminated and veneered chipboard
and MDF board, furniture parts and
furniture sets made on automated lines,
timber, floorboards, pellets
Europe

The company, whose history dates back to 1953, processes wood materials from
a wide area. It prefers suppliers certified as environmentally friendly. The company itself invests considerable resources in reducing the environmental impact
of its production. In Lukavec, it employs over 550 people, over 200 in Humpolec
in its DH Dekor subsidiary, and over 200 employees work in Kili, a subsidiary
that operates shopping centres in a number of regions of the Czech Republic. In
these shopping centres, the subsidiary provides timeless sales, supplemented by
services for furniture manufacturers and builders. In all companies, we offer jobs
to people in all kinds of professions. Of course, most jobs are focused on technical
professions. The average wage at DDL and its subsidiaries has long been above
the national average. Main programme – the production of raw, laminated and
veneered chipboard and MDF board, the production of furniture parts and furniture sets on automated lines, building timber, floorboards, pellets.

BJS Czech s.r.o.
BJS Czech s.r.o.
Švédsko
Humpolec
Pelhřimov
www.bjs.cz
360
nábytkářský průmysl
nábytek pro veškeré bytové jednotky
Evropa, Asie, Amerika

Společnost BJS Czech s.r.o. je součástí švédské průmyslové skupiny BJS Group
AB, jejíž kořeny sahají až do roku 1917, kdy začala psát svou historii ve městě Smålandsstenar v kraji Småland. Od samého začátku se skupina specializuje
hlavně na výrobu interiérového nábytku a v posledních letech potom stále více
na segment nábytku lakovaného pigmentovými barvami.
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BJS Czech s.r.o.
Sweden
Humpolec
Pelhřimov
www.bjs.cz
360
furniture
furniture for all residential units
Europe, Asia, America

PE

BJS Czech s.r.o. is part of the Swedish industrial BJS Group AB, which has roots
reaching back to 1917 when the company began to write its history in Smålandsstenar in the Småland Region. Since its very beginning, the Group has
specialized primarily in the production of interior furniture, and, in recent years,
increasingly in the sector of furniture varnished with pigmented paints.
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DH Dekor spol. s r.o.
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DH Dekor spol. s r.o.
Česká republika
Humpolec
Pelhřimov
www.dhd.cz
200
dřevozpracující průmysl
laminované dřevotřískové desky, laminované MDF desky, nábytkové dílce
neuvedeno

Společnost vznikla v roce 2000. Je dceřinou společností Dřevozpracujícího
družstva Lukavec. Zabývá se finalizací výrobků mateřské společnosti.
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DH Dekor spol. s r.o.
Czech Republic
Humpolec
Pelhřimov
www.dhd.cz
200
wood processing
laminated chipboards, laminated MDF
board, furniture parts
not listed

The company was established in 2000. It is a subsidiary of Dřevozpracující
družstvo Lukavec. It focuses on finalizing the products of its parent company.

NEZA Pelhřimov, spol. s r.o.

Výrobkové portfolio

Export

NEZA Pelhřimov, spol. s r.o.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.neza.cz
101
nábytkářský průmysl
nerezový nábytek (výdejní linky, pracovní
stoly, chladicí stoly, skříňové stoly, police,
vozíky, varné bloky atd.), stroje na výrobu
potravin a nápojů, průmyslová chladicí
zařízení, ostatní elektrická zařízení, ostatní
kovodělné výrobky, kovové konstrukce
a jejich díly
Rakousko, Německo, Slovensko, Dánsko

Společnost NEZA Pelhřimov, spol. s r.o., vznikla v roce 1992 a je součástí skupiny
NEZA HOLDING, a.s. Orientuje se na zakázkovou výrobu a prodej nerezových produktů pro gastronomické provozy. Produkce směřuje rovněž do zdravotnických
zařízení, stavebnictví, mlékárenského průmyslu, masného průmyslu a pivovarnictví. Na základě požadavků zákazníka je společnost schopna vyrobit i specifické
výrobky. Společnost disponuje laserovým řezacím zařízením (pro plech do 4x2 m),
ohraňovacími lisy (do 4 m), vysekávacím lisem, děrovacím lisem, zakružovačkou
profilů a plechů (do délky 2,5 m), nůžkami. Výrobky jsou svařovány metodou TIG
v ochranné atmosféře. Mezi služby, poskytované společností, patří 3D vizualizace
výrobků, chladírenský servis a montáž gastronomického vybavení. V areálu společnosti je možné zakoupit technické plyny společnosti Linde nebo navštívit stravovací zařízení, které poskytuje služby pro celou průmyslovou oblast Pelhřimova.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Product portfolio

Export countries

NEZA Pelhřimov, spol. s r.o.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.neza.cz
101
furniture
stainless-steel furniture (dispensing lines,
desks, cooling tables, cupboard tables,
shelves, trolleys, cooking blocks, etc.),
food and beverage machines, industrial
refrigeration equipment, other electrical
equipment, other fabricated metal products, metal structures and their parts
Austria, Germany, Slovakia, Denmark

NEZA Pelhřimov, spol. s r.o., was founded in 1992 and is part of NEZA HOLDING,
a.s. It focuses on customized production and the sale of stainless-steel products
for gastronomic operations. Production is also directed towards healthcare facilities and the construction, dairy, meat and brewing industries. Based on its
customer requirements, the company is also able to make specific products. The
company has a laser cutting device (for metal sheets of up to 4x2 m), press brakes
(up to 4 m), a punching press, a perforating press, a roll bending machine (up
to 2.5 m), and shears. The products are TIG welded in a protected environment.
Services provided by the company include 3D product visualization, refrigeration
services and the assembly of gastronomic equipment. On the company’s premises it is possible to purchase technical gases by Linde or visit catering facilities
that provide services for the entire Pelhřimov industrial area.
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PROFIL NÁBYTEK, a.s.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Česká republika
Humpolec
Pelhřimov
www.profil-nabytek.cz
70
nábytkářský průmysl
návrhy a realizace interiérů pro zdravotnictví, kanceláře, hotely a nejrůznější atypické prostory – kancelářský nábytek,
stolové prvky, skříňové prvky, hotelové
vybavení, atypické série
EU, Finsko, Malta

PROFIL NÁBYTEK je česká akciová společnost, která si zakládá na truhlářské tradici a řemeslné kvalitě. Od vzniku v roce 1991 z malé nábytkářské firmy specializované na malosériovou výrobu vyrostla ve společnost zabývající se kompletními
realizacemi různorodých interiérů. Jejím posláním je vytvářet takové prostředí,
ve kterém se lidé cítí dobře. Svým klientům poskytuje veškeré služby související
s výbavou interiérů, a tedy poradenství, návrhy, projekty i rozpočty, samozřejmostí
pak je jejich vlastní výroba, expedice, doprava i montáž. Spolupracuje s profesionálními designéry a architekty. Svým zákazníkům vždy nabízí ta nejefektivnější
řešení, a to z pohledu praktického, estetického i finančního.
Po 28 letech se firma PROFIL NÁBYTEK rozhodla investovat řádově sto milionů
korun do nového areálu o rozloze 4 500 m², který vyrostl na brownfieldu u vlakového nádraží. Výrobní hala s kompletně novou technologií umožní nejmodernější
procesy výroby s důrazem na truhlářskou tradici firmy. Vedle inovace výroby je
cílem lepší pracovní prostředí pro zaměstnance a vyšší kvalita produktů. Díky rozlehlosti areálu a nové haly jsou všechna oddělení firmy – výroba, technologické
centrum, administrativa a obchodní oddělení – na jednom místě.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Czech Republic
Humpolec
Pelhřimov
www.profil-nabytek.cz
70
furniture
the design and production of interiors
for healthcare facilities, offices, hotels
and various atypical areas – office furniture, desk elements, cupboard elements,
hotel equipment, atypical series
EU, Finland, Malta

PROFIL NÁBYTEK is a Czech joint-stock company that prides itself on its joinery
tradition and craftsmanship quality. Since its establishment in 1991, this once small
furniture company specializing in small series production has grown into a company specializing in the complete production of diverse interiors. Its mission is to
create environments that make people feel good. The company provides its clients
with all services related to interior furnishings, i.e. consultancy, design, projects and
budgets, and of course production, expedition, transport and assembly. It cooperates with professional designers and architects. It always offers its customers the
most effective solutions, from the practical, aesthetic and financial points of view.
After 28 years, PROFIL NÁBYTEK decided to invest hundreds of millions in a new
area of 4500 m², which was built on a brownfield near the train station. The
production hall with completely new technology will enable the most modern
production processes with emphasis placed on the company’s joinery tradition. In
addition to manufacturing innovation, the goal is a better working environment
for employees and higher product quality. Thanks to the vastness of the premises and the new hall, all departments of the company - production, technology
centre, administration and the sales department - are concentrated in one place.

JITONA a.s.

Výrobkové portfolio
Export

JITONA a.s.
Česká republika
Soběslav
Třebíč
Třebíč
www.jitona.cz
374
176
nábytkářský průmysl
masivní a dýhovaný nábytek, reproduktorové skříně
Německo, Dánsko, Velká Británie,
Švýcarsko

JITONA a.s. je tradiční česká nábytkářská firma, která vznikla v roce 1951. V roce
2006 se spojila s firmou Tusculum, bývalými Umělecko průmyslovými závody.
V současnosti je výroba nábytku koncentrována do dvou závodů. V současné
době závod v Třebíči dodává dílce a komponenty pro malosériovou výrobu, v závodě v Klatovech probíhá výroba reproduktorových skříní a výroba komponentů.

Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

JITONA a.s.
Czech Republic
Soběslav
Třebíč
Třebíč
www.jitona.cz
374
176
furniture
solid and veneered furniture, loudspeaker boxes
Germany, Denmark, Great Britain,
Switzerland

TR

JITONA a.s. is a traditional Czech furniture company founded in 1951. In 2006,
the company merged with Tusculum, formerly known as Umělecko průmyslové
závody. Currently, furniture production is concentrated in two production plants.
At present, the Třebíč plant supplies parts and components for small-lot production, while the Klatovy plant produces loudspeaker boxes and component
production.
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Dřevozpracující výrobní družstvo
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Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Dřevozpracující výrobní družstvo
Česká republika
Jaroměřice nad Rokytnou
Třebíč
www.dvdjaromerice.cz
132
nábytkářský průmysl
kancelářský nábytek, zařízení obchodů,
kuchyňský a ostatní nábytek
neuvedeno

Hlavním podnikatelským programem družstva je stále výroba dřevěného a čalouněného nábytku včetně montáží a kompletního dovybavení interiérů. Moderní
strojní a technologické vybavení provozoven v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Nových Syrovicích umožňuje výrobu a zpracování produkce nábytku v požadované
kvalitě.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Dřevozpracující výrobní družstvo
Czech Republic
Jaroměřice nad Rokytnou
Třebíč
www.dvdjaromerice.cz
132
furniture
office furniture, shop equipment, kitchen
and other furniture
not listed

The main business programme of the company is the production of wooden
and upholstered furniture, including the assembly and complete retrofitting of
interiors. The modern machinery and technological equipment of the plants in
Jaroměřice nad Rokytnou and Nové Syrovice enables the production and processing of furniture at the required level of quality.

SWN Moravia, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

SWN Moravia, s.r.o.
Česká republika
Mladoňovice
Třebíč
www.swn.cz
88
dřevozpracující průmysl
interiérová a venkovní schodiště
a zábradlí
Rakousko, Německo, Slovensko,
Velká Británie

SWN Moravia je certifikovaným, ryze tuzemským výrobcem schodišť a zábradlí.
Historie společnosti sahá až do roku 1996 a zaměřuje se na kompletní portfolio
schodišť – dřevěná, kovová i vzájemně kombinovaná, interiérová i venkovní. Při
výrobě schodišť je kladen velký důraz na kvalitu použitého materiálu a technologii zpracování podle certifikovaných postupů a metod. Veškeré dřevo, které se při
výrobě schodišť používá, je sušeno vlastními sušárnami SWN přímo v areálu výroby. Ostatní nakupované materiály pocházejí pouze od spolehlivých, prověřených
dodavatelů. Výroba SWN Moravia využívá nejmodernějších technologií. Zaměřování schodišť je realizováno digitálními 3D skenery, výroba využívá moderní CNC
obráběcí centra, projekce schodišť se provádí v profesionálních speciálních programech. Všechny tyto metody zaručují vysokou míru přesnosti výrobků, a SWN
je tak vhodným partnerem i pro velmi náročné realizace.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

SWN Moravia, s.r.o.
Czech Republic
Mladoňovice
Třebíč
www.swn.cz
88
wood processing
indoor and outdoor staircases
and railings
Austria, Germany, Slovakia,
Great Britain

TR

SWN Moravia is a certified, purely domestic manufacturer of staircases and railings. The history of the company reaches back to 1996. The company focuses
on complete staircase portfolios – wooden, metal and combined, indoor and
outdoor. During the production of the staircases, great emphasis is placed on
the quality of the materials used and the technology according to certified procedures and methods. All wood used in the production of staircases is dried by
our own SWN dryers directly in the production area. Other purchased materials
come only from reliable, proven suppliers. The production at SWN Moravia uses
the latest technologies. Staircase measurements are taken using digital 3D scanners, production uses modern CNC machining centres, and staircase projection
is performed in professional special programmes. All these methods guarantee
a high degree of product accuracy, making SWN a suitable partner for very demanding applications.
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OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s r.o.
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www
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Výrobkové portfolio

OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s r.o.
Česká republika
Jaroměřice nad Rokytnou
Třebíč
www.obalfrukt.cz
47
dřevozpracující průmysl
dřevěné obaly – dřevěné palety, bedny
a přepravní podvozky ze dřeva

Export

Německo, Rakousko, Itálie

Export countries

Naše rodinná společnost se od svého založení v roce 1992 věnuje výrobě dřevěných obalů. Nabízíme kompletní paletový servis včetně EUR a EPAL palet.
Hlavním produktem je dřevěná paleta navržená dle přepravovaného zboží. Dále
se věnujeme pořezu kulatiny a následným zpracováním řeziva a lesnictvím (pěstební a těžební činnosti).
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Product portfolio

OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s r.o.
Czech Republic
Jaroměřice nad Rokytnou
Třebíč
www.obalfrukt.cz
47
wood processing
wooden packaging – wooden pallets,
crates and transport chassis made of
wood
Germany, Austria, Italy

Since its foundation in 1992, our family-owned company has been involved in the
manufacture of wooden packaging products. We offer complete pallet service,
including EUR and EPAL pallets. Our main product is customized wooden pallets designed for the goods being transported. We are also engaged in sawing
logs and the subsequent processing of timber, as well as other forestry activities
(cultivation and logging).

NÁBYTEK POHODA s.r.o.
NÁBYTEK POHODA s.r.o.
Česká republika
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.pohoda-nabytek.cz
52
nábytkářský průmysl
bytový nábytek – postele, gauče, křesla
Slovensko

Od roku 1993, kdy firma NÁBYTEK POHODA s.r.o. datuje svůj vznik, se specializujeme na výrobu čalouněných postelí. V našem sortimentu naleznete celočalouněná dvoulůžka, válendy i pohovky a dnes populární luxusní postele s volně
loženými matracemi. Používáme pouze kvalitní certifikované materiály a naše
výrobky prezentuje vysoká kvalita zpracování.
Dnes firma NÁBYTEK POHODA s.r.o. zaujímá přední místo mezi výrobci čalouněného nábytku v ČR. Naším cílem je vždy spokojený zákazník.		

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

NÁBYTEK POHODA s.r.o.
Czech Republic
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.pohoda-nabytek.cz
52
furniture
home furniture – beds, couches, armchairs
Slovakia

Since 1993, when Nábytek POHODA s.r.o. was established, we have specialized
in the production of upholstered beds. Our portfolio includes fully upholstered
double beds, couches and sofas and today, popular luxury beds with mattresses.
We use only quality certified materials and our products reflect high quality workmanship.
Today, Nábytek POHODA s.r.o. is a leading manufacturer of upholstered furniture
in the Czech Republic. Our objective is always a satisfied customer.
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The electrotechnical industry
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ENGESER, s.r.o.
ENGESER, s.r.o.
Německo
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.engeser.com
300
elektrotechnický průmysl
kabelové sady/konfekce
Německo

ENGESER je partnerem pro systémová řešení týkající se kabelů od klasické kabelové konfekce až po komplexní montážní celky. Ve výrobních závodech v Německu, Rumunsku a České republice zaměstnává více než 600 zaměstnanců.
V Havlíčkově Brodě zahájila společnost výrobu již před dvaceti lety.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ENGESER, s.r.o.
Germany
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.engeser.com
300
eletrotechnical
cable sets/ready-made cables
Germany

HB

ENGESER is a partner for system solutions related to cables. From ready-made
cables to complex assemblies. The production plants in Germany, Romania and
the Czech Republic employ over 600 people. The company started production in
Havlíčkův Brod twenty years ago.
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B:TECH, a.s.
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Export

B:TECH, a.s.
Česká republika
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.btech.cz
123
109
elektrotechnický průmysl
automatizace, robotizace, servis 24/7
ano – nespecifikováno

Jsme česká elektroinženýrská společnosti s dvacetiletou tradicí v oboru průmyslové automatizace a celosvětovými referencemi napříč průmyslovými obory. Výsledky naší práce najdete na pěti kontinentech, realizujeme zhruba 200 projektů
ročně. Jsme jedním z největších automatizačních týmů v České republice a každý
z nás má svůj vlastní příběh. Jedno nás ale spojuje. Naše srdce buší pro techniku,
pracujeme jako tým a na svoji práci chceme být hrdí.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
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Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

B:TECH, a.s.
Czech Republic
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.btech.cz
123
109
eletrotechnical
automation, robotization, 24/7 servicing
yes – not specified

We are a Czech electrical engineering company with a 20-year-long tradition
in the field of industrial automation and worldwide references across various
industries. The results of our work can be found on 5 continents, and we realize
about 200 projects a year. We are one of the largest automation teams in the
Czech Republic and each of us has their own story. But there is one thing that
connects us. Our hearts beat for technology, we work as a team and we want to
be proud of our work.

SCHURTER Electronics spol. s r. o.

Výrobkové portfolio
Export

SCHURTER Electronics spol. s r. o.
Švýcarsko
Jihlava
Jihlava
www.aki-electronic.eu
205
200
elektrotechnický průmysl
elektronické ovládací systémy, frézované
hliníkové panely
Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Slovensko

Společnost SCHURTER Electronics spol. s r. o. vznikla v roce 1992, od roku 2017
je součástí skupiny SCHURTER Group, která zahrnuje 22 společností ze 17 zemí
světa. Zabývá se výrobou elektronických ovládacích systémů a výrobou hliníkových frézovaných panelů. Do konce roku 2019 společnost působila pod názvem
AKI ELECTRONIC, spol. s r.o.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

SCHURTER Electronics spol. s r. o.
Switzerland
Jihlava
Jihlava
www.aki-electronic.eu
205
200
eletrotechnical
electronic control systems, milled
aluminium panels
Germany, Austria, Switzerland,
Slovakia

JI

SCHURTER ELECTRONIC spol. s r. o. was founded in 1992, and since 2017, it has
been part of the Schurter Group, which includes 22 companies from 17 countries
around the world and focuses on the production of electronic control systems
and milled aluminium panels. Until the end of 2019 the company operated under
the name AKI ELECTRONIC, spol. s r.o.
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KOSYKA, s.r.o.
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Export

KOSYKA, s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.kosyka.cz
160
elektrotechnický průmysl
kabelová konfekce, kabelové svazky
Švýcarsko, Německo, Mexico, Brazílie,
Bulharsko, Rakousko

Od svého založení v roce 1995 vyrábí KOSYKA, s.r.o., kabeláže a kabelové svazky
pro široké spektrum zejména průmyslových aplikací a pro automobilový průmysl.
Desítky milionů našich kabelů jezdí po celém světě v autech většiny známých značek, část dat v Evropském středisku fyziky částic CERN, respektive v jeho urychlovači LHC, přenáší kabely u nás vyrobené a našimi pracovníky v podzemí pod
Ženevou nainstalované. Naše kabeláže najdete téměř ve všech průmyslových odvětvích, třeba i v lékařských přístrojích. Od roku 2011 sídlíme a vyrábíme v novém
závodě v jihlavské průmyslové zóně v Hruškových Dvorech. Nejvíce dlouholetých
zákazníků máme ve Švýcarsku a Německu, vyvážíme ale i mimo Evropu, mimo
jiné i do Mexika a Brazílie.
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KOSYKA, s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.kosyka.cz
160
eletrotechnical
ready-made cables, cable bundles
Switzerland, Germany, Mexico, Brazil,
Bulgaria, Austria

Since its establishment in 1995, KOSYKA, s.r.o., has been making cables and
cable bundles for a wide range of industrial applications and for the automotive
industry. Tens of millions of our cables travel all over the world in the cars of most
well-known brands. Part of the data at the CERN European Centre for Particle
Physics, or its LHC accelerator, are carried through cables produced by us and
installed under Geneva by our workers. You can find our cabling in almost all
industries, even in medical devices. Since 2011, we have been based and have
been manufacturing in a new plant in a Jihlava industrial zone in Hruškovy Dvory.
Most of our long-term customers come from Switzerland and Germany, but we
also export outside Europe, including Mexico and Brazil.

OPTOKON, a.s.

Výrobkové portfolio
Export

OPTOKON, a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.optokon.com
92
86
elektrotechnický průmysl
optické a fotografické přístroje,
zodolněné optické datové sítě pro drsné
podmínky, aktivní a pasivní prvky datových sítí, optická vlákna a kabely, optické
rozvaděče a kabelové spojky atd.
Saúdská Arábie, Malajsie, Německo

Společnost OPTOKON, a.s., byla založena v roce 1991 v ČR v Jihlavě, kde se nachází též centrála OPTOKON Group, výrobní závod, vývojová pracoviště, zkušebna
a kalibrační laboratoř. Máme zavedený, udržovaný a certifikovaný systém kvality
splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČOS 051672 (AQAP 2110) a systém ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14 001:2016. OPTOKON vyrábí
rovněž rozsáhlý sortiment zodolněných zařízení pro vojenské taktické systémy.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

OPTOKON, a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.optokon.com
92
86
eletrotechnical
optical and photographic devices, durable
optical data networks for harsh conditions, active and passive elements of data
networks, optical fibres and cables, optical switchboards and cable joints, etc.
Saudi Arabia, Malaysia, Germany

OPTOKON, a.s., was founded in 1991 in Jihlava, Czech Republic, where the headquarters of the OPTOKON Group, production plant, development workplaces,
testing laboratory and calibration laboratory are located. We have an established,
maintained and certified quality system meeting the requirements of ČSN EN ISO
9001: 2016 and ČOS 051672 (AQAP 2110) and an environmental protection
system according to ČSN EN ISO 14 001:2016. OPTOKON also manufactures an
extensive range of durable equipment for military tactical systems.
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OSMONT, s.r.o.
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Elektrotechnický průmysl / The electrotechnical industry

Export

OSMONT, s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.osmont.cz
60
55
elektrotechnický průmysl
přisazená, závěsná, nástěnná, průmyslová a stolní svítidla
Rakousko, Švýcarsko, Finsko, Německo,
Rusko, Austrálie, Vietnam, Nový Zéland,
Velká Británie apod.

Osmont, s.r.o., český výrobce designového osvětlení s více než 28letou tradicí.
Za dobu své působnosti se společnost zařadila mezi významné výrobce osvětlovací techniky v Evropě. Kromě tuzemska naleznete její produkty ve více než
35 zemích po celém světě. Hlavním výrobním programem jsou svítidla s ručně
vyráběnými skleněnými stínidly TRIPLEX OPAL a svítidla s plastovými stínidly
z polykarbonátu či PMMA. Kromě žárovkových a zářivkových variant společnost
nabízí také LED systémy vlastní konstrukce. Produkty je možné vybavit širokou škálou nadstandardní výbavy, například pohybovým senzorem, nouzovou
jednotkou, DALI stmívatelným předřadníkem či bluetooth ovládáním. Produkty
můžete zakoupit ve specializovaných obchodech s elektrotechnikou či osvětlením po celé ČR.
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Owner’s country
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Product portfolio
Export countries

OSMONT, s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.osmont.cz
60
55
eletrotechnical
ceiling-mounted, pendant, wall-mounted, industrial and table lamps
Austria, Switzerland, Finland, Germany,
Russia, Australia, Vietnam, New Zealand,
Great Britain, etc.

Osmont, s.r.o., a Czech manufacturer of design lighting with an over 28-year
tradition. During its existence, the company has become one of the major manufacturers of lighting technologies in Europe. In addition to the Czech Republic,
you can find its products in more than 35 countries around the world. The main
production programme includes fixtures with TRIPLEX OPAL hand-made glass
shades and fixtures with plastic shades made of polycarbonate or PMMA. In
addition to incandescent and fluorescent versions, the company also offers LED
systems of its own design. The products can be equipped with a wide range of
optional equipment such as motion sensors, emergency units, DALI dimmable
ballast or Bluetooth control. You can buy the products in specialized electrical
engineering or lighting shops all over the Czech Republic.

BROKIS s.r.o. - Sklárna Janštejn, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

BROKIS s.r.o. - Sklárna Janštejn, s.r.o.
Česká republika
Praha
Horní Dubenky
Jihlava
www.brokis.cz
38
elektrotechnický průmysl
luxusní designová svítidla a osvětlovací
tělesa
Belgie, Nizozemsko, Německo, Francie,
USA

Česká prémiová světelná značka BROKIS je symbolem syntézy vynikajícího designu, vynikající kvality a pozoruhodného řemeslného zpracování českých sklářských
řemeslníků. Originální kolekce osvětlení BROKIS, koncipovaná renomovanými
českými i zahraničními designéry, si získala mezinárodní uznání.
Společnost kombinuje ručně foukané sklo s dalšími materiály, jako je dřevo a ručně lisovaný kov, v odvážných světelných kompozicích, které posouvají hranice
současného designu. Portál BROKIS nabízí moderní funkční svítidla, dekorativní
předměty a unikátní řešení osvětlení pro architekty a interiérovou architekturu.
S vlastními velkokapacitními výrobními zařízeními zakořeněnými ve více než
dvousetleté historii může společnost BROKIS svobodně experimentovat a vyvíjet
inovativní materiály, techniky a technologie a nabízet řešení na míru.

Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
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Total number of employees
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Product portfolio
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BROKIS s.r.o. - Sklárna Janštejn, s.r.o.
Czech Republic
Praha
Horní Dubenky
Jihlava
www.brokis.cz
38
eletrotechnical
contemporary visions of light

JI

Belgium, Netherlands, Germany, France,
USA

The Czech premium lighting brand BROKIS is a symbol of the synthesis of the
excellent design, excellent quality and remarkable craftsmanship of Czech glassmakers. The original BROKIS lighting collection, conceived by renowned Czech
and foreign designers, has gained international recognition.
The company combines hand-blown glass with other materials such as wood
and hand-pressed metal in bold light compositions that push the boundaries
of contemporary design. The BROKIS portal offers modern functional lighting,
decorative objects and unique lighting solutions for architects and interior architectural solutions.
With its own large-scale production facilities rooted in more than 200 years of
history, BROKIS is free to experiment with and develop innovative materials, techniques and technologies and offer customized solutions.
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CONTEG, spol. s r.o.
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Export

CONTEG, spol. s r.o.
Česká republika
Praha
Pelhřimov
Pelhřimov
www.conteg.cz
175
154
elektrotechnický průmysl
průmyslové a IT rozvaděče
Rusko, Saúdská Arábie, Francie, Nizozemsko

Společnost Conteg je jedním z největších výrobců IT a průmyslových rozvaděčů
a systémových řešení pro datová centra v Evropě a na Středním východě (EMEA).
V našem portfoliu naleznete ICT datové, venkovní a průmyslové rozvaděče, chladicí systémy, monitorovací systémy, systémy pro vedení a ukládání kabeláže a další široké spektrum příslušenství vyráběné ve výrobním závodě v Pelhřimově. Pro
datová centra a serverovny nabízíme studie, návrhy, výpočty CFD simulace, projekty, audity a řízení projektů.
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Product portfolio
Export countries

CONTEG, spol. s r.o.
Czech Republic
Praha
Pelhřimov
Pelhřimov
www.conteg.cz
175
154
eletrotechnical
industrial and IT switchboards
Russia, Saudi Arabia, France, Netherlands

Conteg is one of the largest manufacturers of IT and industrial switchboards and
system solutions for data centres in Europe and the Middle East (EMEA). Our
portfolio includes ICT data, outdoor and industrial switchboards, cooling systems,
monitoring systems, systems for cable routing and installation and a wide range
of accessories manufactured at the Pelhřimov production plant. We offer studies,
designs, CFD simulation calculations, projects, audits and project management
for data centres and server rooms.

I&C Energo a.s.

Výrobkové portfolio

Export

I&C Energo a.s.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.ic-energo.eu
895
500
elektrotechnický průmysl
investiční dodávky, optimalizace energetických výroben, servis elektro systémů
a řídicích systémů jaderných i konvenčních
elektráren, aparatury pro měření koncentrace boru v jaderných elektrárnách

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category

Ukrajina, Slovensko, Finsko, Kuba, Polsko

Export countries

Společnost I&C Energo patří mezi největší české dodavatele investičních projektů
a servisních služeb pro různé průmyslové aplikace v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení NN, VN a VVN. Významnou
část aktivit tvoří takzvané strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy,
ocelové konstrukce a jiná technologická strojní zařízení. Dalšími standardně
uplatňovanými produkty společnosti jsou dodávky a servis v oblasti takzvaných
building technologií včetně zařízení systémů technické ochrany budov či elektronických systémů protipožární ochrany. Společnost realizuje své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent
a systémů. Na trhu působí společnost I&C Energo od roku 1993 a své dodávky
a služby poskytuje zejména v energetice a velkých průmyslových provozech, přičemž nosným sektorem je jaderná energetika.

Product portfolio

I&C Energo a.s.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.ic-energo.eu
895
500
eletrotechnical
investment supplies, optimization of
power plants, servicing for electrical
and control systems of nuclear and
conventional power plants, equipment
for measurement of boron concentration
in nuclear power plants
Ukraine, Slovakia, Finland, Cuba, Poland

I&C Energo is one of the largest Czech suppliers for investment projects and
services for various industrial applications in the field of technological process
control systems and LV, HV and VHV power supply systems. A significant part of
our activities consists of machinery activities focusing on piping systems, steel
structures and other technological machinery. Other standard products of the
company are deliveries and services in the area of building technologies, including equipment for technical building protection systems and electronic fire protection systems. The company implements its deliveries and engineering solutions
as a system integrator of major manufacturers and suppliers of control, information and security technologies, components and systems. I&C Energo has been
operating on the market since 1993 and provides its supplies and services mainly
in energy and large industrial operations, the core sector being nuclear power.
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TES s.r.o.
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Export

TES s.r.o.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.tes.eu
56
45
elektrotechnický průmysl
inženýrské služby v jaderné energetice

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category

Slovensko, Rusko

Export countries

Společnost TES s.r.o. působí od roku 1992 v oblasti inženýrských služeb a technické podpory pro jadernou energetiku doma i v zahraničí. Je certifikovaným dodavatelem pro společnost ČEZ, a.s. a její partnery. TES vyvíjí vlastní diagnostické
systémy pro měření a zpracování dat rozsáhlých silnoproudých zařízení a systémů
a následnou analýzu dat, zajišťuje jejich instalaci a stálou údržbu.
V odstávkách i za provozu provádí například nedestruktivní diagnostiku ovládacích a měřicích obvodů a kabelových tras, údržbu, opravy a kontroly elektrických
obvodů, ochran a automatik, dieselgenerátorových stanic, diagnostiku olejových
transformátorů, sběracího ústrojí turbogenerátoru nebo rotačních strojů.
TES zaznamenává dynamický vývoj v oblasti deterministických bezpečnostních
analýz. Pro bezpečnostní analýzy provozních, abnormálních a havarijních stavů
byly ve společnosti TES vyvinuty a validovány komplexní výpočtové modely pro
reaktory typu VVER-440 a VVER-1000 včetně mnoha subsystémů. Výpočty se
provádí s použitím pokročilých výpočetních programů RELAP5, TRACE, PARCS,
MELCOR, ANSYS Fluent a SCALE/TRITON.
Společnost poskytuje technickou podporu spouštění jaderných zařízení a nezávislý inženýrský dozor nad uváděním zařízení do provozu po výstavbě, rekonstrukci
nebo modernizaci. Jako součást těchto činností zajišťuje i zpracování a konsolidaci dat z oblasti řízení provozu, údržby a technických změn technologických
zařízení elektrárny.
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Product portfolio

TES s.r.o.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.tes.eu
56
45
eletrotechnical
engineering services connected with
nuclear energy
Slovakia, Russia

TES s.r.o. has been active in the field of engineering services and technical support for nuclear energy at home and abroad since 1992. It is a certified supplier
for ČEZ, a.s. and its partners. TES develops its own diagnostic systems for measuring and processing large power equipment and systems and subsequent data
analysis, ensuring their installation and ongoing maintenance.
It performs non-destructive diagnostics of control and measuring circuits and
cable routes, maintenance, repairs and electrical circuits, protection and automatics, diesel generator stations, diagnostics of oil transformers, turbo generators
and rotary machines.
TES records dynamic developments in the field of deterministic safety analysis.
To safely analyze operational, abnormal and emergency conditions, TES has developed and validated complex computational models for VVER-440 and VVER1000 reactors, including many subsystems. Calculations are performed using the
advanced computing programs RELAP5, TRACE, PARCS, MELCOR, ANSYS Fluent
and SCALE / TRITON.
The company provides technical support for the commissioning of nuclear installations and independent engineering supervision of commissioning of the equipment
after construction, reconstruction or modernization. As part of these activities, it also
ensures the processing and consolidation of data from operation management,
maintenance and technical changes made to power plant technological equipment.

MODUS, spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

MODUS, spol. s r.o.
Česká republika
Jinočany
Třebíč
Třebíč
www.modus.cz
459
15
elektrotechnický průmysl
svítidla pro kancelář, interiér, průmysl,
venkovní osvětlení a nouzová svítidla
50 zemí světa, zejména západní
a severní Evropa, Balkán, Arábie

Společnost MODUS, založená před více než 25 lety v Třebíči, je největším producentem osvětlovací techniky v České republice a jedním z největších ve střední
a východní Evropě.

Company name
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MODUS, spol. s r.o.
Czech Republic
Jinočany
Třebíč
Třebíč
www.modus.cz
459
15
eletrotechnical
lighting for office, interior, industry, outdoor lighting and emergency applications
50 countries of the world, especially
Western and Northern Europe, the Balkans, Arabia

Founded more than 25 years ago in Třebíč, MODUS is the largest producer of
lighting equipment in the Czech Republic and one of the largest in Central and
Eastern Europe.
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Výrobkové portfolio

Elektrotechnický průmysl / The electrotechnical industry

Export

Draka Kabely, s.r.o.
Itálie
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.prysmiangroup.cz
390
elektrotechnický průmysl
PVC kabely pro pevné instalace, PVC
flexibilní kabely, autovodiče a speciální
svazky, standardní i speciální ploché
výtahové kabely
EU, Maroko, Tunis

Ve výrobním závodě v České republice (založen v r. 1994) společnost vyrábí PVC
kabely pro pevné instalace, PVC flexibilní kabely, autovodiče a speciální svazky.
Díky investici z přelomu let 2011 a 2012 po instalaci nové výrobní linky zde dnes
vyrábíme rovněž standardní i speciální ploché výtahové kabely. Svým zákazníkům
dále dodáváme speciální kabely ze zdrojů skupiny Prysmian Group, například
pryžové a důlní kabely, kabely pro vysoké napětí, kabely pro vysoké teploty, oheň
retardující a nehořlavé kabely a mnohé další – nejen kabely a vodiče – dle specifických potřeb zákazníků.
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Draka Kabely, s.r.o.
Italy
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.prysmiangroup.cz
390
eletrotechnical
PVC cables for fixed installations, PVC
flexible cables, car conductors and
special bundles, standard and special flat
elevator cables
EU, Morocco, Tunisia

The company manufactures PVC cables for fixed installations, PVC flexible cables,
car wires and special harnesses in its production plant in the Czech Republic
(founded in 1994). Thanks to an investment made at the beginning of 2012,
after the installation of a new production line, we now also produce standard
and special flat elevator cables. We also supply our customers with special cables
from the Prysmian Group, such as rubber and mine cables, high voltage cables,
high temperature cables, fire retardant and non-flammable cables, and many
others – not just cables and wires – according to our customers’ specific needs.

RACOM s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

RACOM s.r.o.
Česká republika
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
www.racom.eu
125
100
elektrotechnický průmysl
rádiové modemy, mikrovlnné spoje,
GPRS/EDGE/UMTS/LTE routery
cca 80 zemí světa

RACOM je v oblasti přenosu SCADA a telemetrických dat jednou z nejvýznamnějších společností na světě. RACOM vytváří a nastavuje trendy. RACOM je zaměřen
na vývoj a výrobu zařízení pro bezdrátový přenos dat. Tři hlavní produktové řady
tvoří radiomodemy, GPRS/EDGE/UMTS routery a mikrovlnné spoje. RACOM je
moderní společnost s jasnou vizí. K dispozici má vlastní technologické centrum
pro SMT a smíšenou montáž i zázemí pro kvalitní mechanickou a elektrickou
výrobu. Díky široké sítí mezinárodních partnerů exportuje většinu výrobků do více
než 80 zemí celého světa.
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RACOM s.r.o.
Czech Republic
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
www.racom.eu
125
100
eletrotechnical
radio modems, microwave links, GPRS/
EDGE/UMTS/LTE routers
approx. 80 countries around the world

ZR

RACOM is one of the most important companies in the world in the field of SCADA transmission and telemetry data. RACOM creates and sets trends. RACOM
focuses on the development and production of wireless data transmission equipment. The three main product lines are formed by radio modems, GPRS/EDGE/
UMTS routers and microwave links. RACOM is a modern company with a clear
vision. The company has its own technology centre for SMT and mixed assembly,
as well as facilities for quality mechanical and electrical production. Thanks to its
wide network of international partners, the company exports most products to
over 80 countries around the world.
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Kovozpracující průmysl
The metalworking industry

85

86

ACO Industries k.s.

Výrobkové portfolio

Export

ACO Industries k.s.
Německo
Přibyslav
Havlíčkův Brod
www.aco-industries.cz
750
kovozpracující průmysl
profesionální odvodňovací systémy pro
vnitřní odvodnění v potravinářském
průmyslu a komerčních kuchyních, dále
systémy pro odvodnění venkovních
zpevněných ploch
Německo, Francie, Velká Británie, Belgie,
Španělsko

ACO Industries k.s. – výrobní a vývojová základna skupiny ACO Group. ACO Industries patří mezi největší výrobní závody skupiny ACO, lídra na světovém trhu
s odvodňovací technikou. Vyvíjíme a vyrábíme především profesionální odvodňovací systémy pro vnitřní odvodnění v potravinářském průmyslu a komerčních
kuchyních, dále systémy pro odvodnění venkovních zpevněných ploch. Výrobky
dodáváme do mnoha zemí všech kontinentů. Zpracováváme především nerezovou ocel, černou ocel a polymerbeton. Komplexní technická a marketingová
podpora je součástí naší nabídky pro zákazníka.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio

Export countries

ACO Industries k.s.
Germany
Přibyslav
Havlíčkův Brod
www.aco-industries.cz/home
750
metalworking
professional drainage systems for
indoor drainage in the food industry
and commercial kitchens, as well as
systems for the drainage of outdoor
hard surfaces
Germany, France, Great Britain, Belgium,
Spain

ACO Industries k.s. – the manufacturing and development base of the ACO
Group. ACO Industries is one of the largest manufacturing plants of the ACO
Group, the world leader in drainage technology. We develop and manufacture
professional drainage systems for indoor drainage in the food industry and commercial kitchens, as well as systems for the drainage of outdoor hard surfaces.
We supply our products to many countries on all continents. We process stainless
steel, black steel and polymer concrete. Comprehensive technical and marketing
support is part of our offer to our customers.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

Schäfer - Sudex s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Firma Schäfer - Sudex s.r.o. byla založena v roce 1993 a je 100% dceřinou firmou
německé firmy Schäfer Werke GmbH Neunkirchen. Společně s mateřskou firmou
patříme mezi tři největší světové firmy vyrábějící nerezové obaly pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Vyrábíme nerezové sudy KEG pro nápojářský a chemický průmysl + nerezové kontejnery IBC pro potravinářský, chemický
a farmaceutický průmysl.
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Schäfer - Sudex s.r.o.
Německo
Ledeč nad Sázavou		
Havlíčkův Brod
www. schaefer-container-systems.cz
neuvedeno
326
kovozpracující průmysl
nerezové sudy KEG, kontejnery IBC
Evropa, Asie, USA, Kanada, Afrika,
Austrálie, Japonsko, bývalý SSSR
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Schäfer - Sudex s.r.o.
Germany
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www. schaefer-container-systems.cz
not listed
326
metalworking
KEG stainless steel drums, IBC containers
Europe, Asia, USA, Canada, Africa,
Australia, Japan, former USSR

Schäfer - Sudex s.r.o. was founded in 1993 and is a 100% subsidiary of the German company Schäfer Werke GmbH Neunkirchen. Together with our parent company, we are among the world’s top companies manufacturing stainless-steel
containers for the food, chemical and pharmaceutical industries. We produce KEG
stainless steel drums for the beverage and chemical industries + IBC stainless
steel containers for the food, chemical and pharmaceutical industries.

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
Česká republika
Ždírec nad Doubravou		
Havlíčkův Brod
www.slevarna.cz
250
kovozpracující průmysl
odlitky, obrobky a k nim příslušná
modelová zařízení
Německo, Rakousko, Itálie, Nizozemsko,
Belgie, Slovensko, Velká Británie, Francie,
Švédsko

Ryze česká slévárna a modelárna s dlouholetou tradicí, vyrábějící kusové až středně velké sériové zakázky z grafitických litin (více než 16 % z litiny s kuličkovým
grafitem) a ze slitin hliníku a mědi.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
Czech Republic
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.slevarna.cz
250
metalworking
castings, workpieces and related modelling equipment
Germany, Austria, Italy, Netherlands,
Belgium, Slovakia, Great Britain, France,
Sweden

A purely Czech foundry and modelling plant with a long tradition engaging in
single to medium-sized series orders from graphite cast (over 16% from cast iron
with spheroidal graphite) and aluminium and copper.

HB

Kovozpracující průmysl / The metalworking industry

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

89

Chotěbořské strojírny, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Firma byla založena v roce 1992 jako Chotěbořské strojírny služby, a.s., v roce
2015 byla přejmenována na Chotěbořské strojírny, a.s. Hlavním oborem podnikání byla od počátku strojírenská výroba (v současnosti především výroba forem)
a energetika, v roce 2010 přibyl obor lisování plastů (nyní i pro automobilový
průmysl).
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Chotěbořské strojírny, a.s.
Česká republika
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.chss.cz
230
kovozpracující průmysl
strojírenská výroba nástrojů, forem
a zařízení, vstřikování plastů a výroba
a distribuce energií
Německo, Rakousko, Francie
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Chotěbořské strojírny, a.s.
Czech Republic
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.chss.cz
230
metalworking
the production of tools, moulds and
equipment, plastic injection and energy
production and distribution
Germany, Austria, France

The company was founded in 1992 as Chotěbořské strojírny služby, a.s., and was
renamed in 2015 to Chotěbořské strojírny, a.s. Since the beginning, the main
business has revolved around machinery production (currently primarily production of moulds) and power engineering, with plastic moulding being added in
2010 (now also for the automotive industry).

SC Metal, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

SC Metal, s.r.o.
Česká republika
Přibyslav
Havlíčkův Brod
www.scmetal.cz
126
82
kovozpracující průmysl
pálení laserovými stroji dle požadavků
zákazníka, broušení, dělení a zámečnické
práce
Slovensko, Irsko, Dánsko, Rakousko,
Německo, Nizozemsko

Společnost SC Metal, s.r.o., byla založena v roce 2004. Dnes je jednou z největších firem v ČR poskytující služby v oblasti zpracování plechů a velkoobchodu
s hutním materiálem. Pro svoji výrobu používáme nejmodernější technologie
ve dvou výrobních závodech v Přibyslavi a Táboře. V současné době společnost
zaměstnává více než 120 kvalifikovaných pracovníků a je držitelem certifikátů ISO
9001:2015 a 14001:2015. Od svého vzniku se firma soustřeďuje na zákazníky
s vysokými požadavky na kvalitu a je klíčovým dodavatelem pro společnosti působící v odvětví elektrotechniky, vzduchotechniky, potravinářství, designu, automotive. SC Metal má vlastní systém přístupu ke klientovi vyznačující se vysokou
flexibilitou ve výrobě a logistice.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

SC Metal, s.r.o.
Czech Republic
Přibyslav
Havlíčkův Brod
www.scmetal.cz
126
82
metalworking
laser cutting according to customer
requirements, grinding, cutting and
metalworking
Slovakia, Ireland, Denmark, Austria,
Germany, Netherlands

SC Metal, s.r.o., was established in 2004. Today, the company is one of the largest companies in the Czech Republic providing services in sheet metal processing
and the wholesale of metallurgical materials. For our production, we use stateof-the-art technologies in two production plants in Přibyslav and Tábor. The company currently employs over 120 qualified employees and holds ISO 9001:2015
and 14001:2015 certificates. Since its founding, the company has been focusing
on customers with high quality requirements and has been a key supplier for
companies operating in the electrical, air, food, design, and automotive industries. SC Metal has its own client approach system characterized by high flexibility
in production and logistics.
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FEROPLAST spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Firma byla založena v roce 1991 jako nástupce jednoho ze závodu státního podniku Interier. Původní sortiment domácích doplňků z drátu byl postupně nahrazen
sofistikovanější výrobou reklamních stojanů, vybavení prodejen a prvků pro skladové regály. Většina produkce směřuje do zahraničí.
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FEROPLAST spol. s r.o.
Česká republika
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.feroplast.cz
86
kovozpracující průmysl
reklamní stojany, regálové prvky, vybavení prodejen, drátěný program
Belgie, Nizozemsko, Německo, Francie,
Slovensko, Dánsko, Švédsko
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

FEROPLAST spol. s r.o.
Czech Republic
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.feroplast.cz
86
metalworking
advertising racks, rack elements, store
equipment, wire programme
Belgium, Netherlands, Germany, France,
Slovakia, Denmark, Sweden

The company was founded in 1991 as the successor to one of the state-owned
businesses. The original portfolio of home accessories made of wire was gradually replaced by the more sophisticated production of advertising displays, store
equipment and elements for storage racks. Most of the production goes abroad.

AR-KOVO, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

AR-KOVO, s.r.o.
Česká republika
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.ar-kovo.cz
75
kovozpracující průmysl
komponenty pro rozvod a regulaci plynů
– medicína, díly pro nemocniční lůžka,
včetně montáže, upínače nástrojů pro
obráběcí centra
Německo, Švédsko, Rakousko

Společnost AR-KOVO, s.r.o., je česká rodinná firma s 23letou historií, která se
zabývá přesným obráběním na CNC strojích. Disponujeme řadou moderních soustružnických i frézovacích center. Nejvyšší jakosti obráběných dílů dosahujeme
velmi přesným broušením povrchů ve vlastní brusírně. Nabízíme obrábění z nerezových materiálů, ocelí, mosazi, hliníku a plastů. Vyrábíme série od kusových
zakázek po dávky ve stovkách tisíc kusů ročně. V kooperacích zajišťujeme tepelné
zušlechtění a veškeré běžné povrchové úpravy vyráběných dílů.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

AR-KOVO, s.r.o.
Czech Republic
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.ar-kovo.cz
75
metalworking
components for gas distribution and
regulation – healthcare, parts for hospital beds, including assembly, tool clamps
for machining centres
Germany, Sweden, Austria

AR-KOVO, s.r.o., is a Czech family-owned business with 23 years of experience
focusing on precision machining on CNC machines. We have a number of modern turning and milling centres. We achieve the highest quality of machined
parts by very precise surface grinding in our own grinding shop. We offer machining of stainless steel, steel, brass, aluminium and plastic. We produce series
from single-unit orders to batches in hundreds of thousands of units per year.
In cooperation, we provide heat treatment and all common surface treatments
of manufactured parts.
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TECHNOCON, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Firma TECHNOCON, s.r.o., se specializuje především na konstrukci a výrobu složitých dílů a sestav, upínacích přípravků pro manuální i robotické svařování, chapadel pro průmyslové roboty na manipulaci s díly a polotovary, jednoúčelových
strojů na zakázku, svařovacích a manipulačních pracovišť, a to vše především
v oblasti automobilového průmyslu, zemědělství, robotiky, všeobecného strojírenství a automatizace.
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TECHNOCON, s.r.o.
Česká republika
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.technocon.cz
56
kovozpracující průmysl
upínací přípravky pro ruční i robotické
svařování, upínací přípravky pro obrábění, chapadla pro roboty, jednoúčelové
stroje, robotická pracoviště
Slovensko, Rakousko, Německo
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

TECHNOCON, s.r.o.
Czech Republic
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.technocon.cz
56
metalworking
fixtures for manual and robotic welding,
fixtures for machining, grippers for
robots, single-purpose machines, robotic
workplaces
Slovakia, Austria, Germany

TECHNOCON, s.r.o., specializes mainly in the design and manufacture of complex
parts and assemblies, fixtures for manual and robotic welding, grippers for industrial robots for handling parts and semi-finished products, custom single-purpose
machines, welding and handling workplaces, especially in the automotive industry, agriculture, robotics, general engineering and automation.

Deko Draht s.r.o.
Deko Draht s.r.o.
Německo
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.dekodraht.cz
50
kovozpracující průmysl
stojany, držáky a další vybavení obchodů
Německo, Polsko

Společnost Deko Draht s.r.o. působí úspěšně na českém trhu od roku 2004. Nosným programem společnosti je vývoj a výroba produktů především pro podporu
prodeje obchodních sítí a obchodních řetězců. V současné době dodáváme více
než 5 000 různých druhů zboží, k nimž patří především výrobky dle specifikace zákazníka od jednoduchých cenových štítků po velké sítě, police a stojany.
Zaměřujeme se na poskytování komplexních služeb včetně poradenské činnosti.
Nabízíme individuální přístup. Pracujeme pouze s kvalitními materiály. Výrobky
dodáváme v povrchové úpravě dle přání zákazníka – práškové lakování (komaxit),
poplastování nebo galvanické pokovení (zinek, chrom).

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Deko Draht s.r.o.
Germany
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.dekodraht.cz
50
metalworking
stands, holders and other store equipment
Germany, Poland

Deko Draht s.r.o. has been operating successfully on the Czech market since
2004. The main focus of the company involves the development and production
of products primarily to support sales of retail networks and retail chains. Currently, we supply over 5,000 different kinds of goods, which mainly include products according to customer specifications, from simple price labels to large nets,
shelves and stands. We focus on providing comprehensive services, including
consultancy. We offer an individualized approach. We only work with quality materials. Products are delivered surface-treated as per the customer’s requirements
– powder coating (komaxit), plastic coating or galvanic coating (zinc, chrome).

HB

Kovozpracující průmysl / The metalworking industry

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

95

Moravské kovárny, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export
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Moravské kovárny, a.s.
Rakousko
Jihlava
Jihlava
www.mokov.com
669
kovozpracující průmysl
za tepla tvářené výkovky pro automobilový průmysl
Německo

Firma byla založena v roce 1920, v období 2. světové války byla výroba orientována na zbrojní průmysl. Od roku 1992 získávala akcie rodinná firma PENN
Ges.m.b.H., která v současnosti vlastní 97 % akcií. Moravské kovárny jsou největším výrobcem výkovků pro automobilový průmysl v České republice. Do tohoto odvětví dodáváme zhruba 80 % celkového ročního objemu výroby. Vyrábíme
zápustkové výkovky z oceli tvářené za tepla, a to jak pro osobní, tak i nákladní
automobily se zaměřením na výrobu polotovarů určených do sestav řízení podvozků. Oblast řízení je v automobilu nejcitlivější místo a společně se stabilitou
podvozku je jedním z nejdůležitějších faktorů pro bezpečné ovládání automobilu. Proto klademe velký důraz na kvalitu výroby z důvodu zajištění spolehlivosti a bezpečnosti našich výrobků. Zvýšenou péči věnujeme rovněž zapracování
a rozvoji našich zaměstnanců. Díky jejich vysoké odbornosti se nám daří neustále
rozvíjet a vyvíjet moderní výrobní technologie a jsme schopni nabídnout našim
zákazníkům konkurenčně schopné, a především kvalitní výrobky.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Moravské kovárny, a.s.
Austria
Jihlava
Jihlava
www.mokov.com
669
metalworking
hot-formed forgings for the automotive
industry
Germany

The company was founded in 1920, and during World War II, its production
was oriented towards the arms industry. Since 1992, the family business PENN
Ges.m.b.H., which currently owns 97% of the shares, started acquiring the
shares. Moravské kovárny are the largest producer of forgings for the automotive
industry in the Czech Republic. Approximately 80% of the total annual production goes to this industry. We produce hot forged die forgings from steel, both
for cars and trucks, with a focus on the production of semi-finished products
intended for chassis control assemblies. The driving control system is the most
sensitive place in the car and, together with the stability of the chassis, it is one
of the most important factors of safe driving. Therefore, we place great emphasis
on the quality of our production to ensure the reliability and safety of our products. We also pay increased attention to the integration and development of our
employees. Thanks to their high level of expertise, we are able to continuously
develop modern production technologies and we are able to offer our customers
competitive and top-quality products.

Decoleta, a.s.

Export

Decoleta, a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.decoleta.cz
140
kovozpracující průmysl
soustružené dílce
Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko,
Německo

Ve světě soustružení a CNC obrábění má Decoleta právem své neochvějné místo,
a to nejen díky letité tradici. Její kořeny sahají až do roku 1971, konkrétně do tehdejší úspěšné společnosti Tesla Jihlava, jejíž byla až do osamostatnění nedílnou
součástí. Decoleta jako samostatná akciová společnost vznikla 1. dubna 2007.
Od té doby je specialistou na výrobu přesných malých dílů do průměru 32 mm
v objemech statisíců až milionů kusů za rok. Nejvíce odběratelů má mezi zákazníky v automobilovém průmyslu, v letectví a elektrotechnice. Výjimkou nejsou ani
výrobci bílé techniky a měřicích přístrojů.
Dnes dává Decoleta v Jihlavě práci zhruba 140 lidem, smýšlí ekologicky a je držitelkou několika certifikací ISO. Její firemní kulturu a pohled na vlastní produkci
nejlépe vystihují následující slova:
„Chceme ještě více úsměvů, spokojených zákazníků, a ještě kvalitnější výrobky.“

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Decoleta, a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.decoleta.cz
140
metalworking
turned parts
Switzerland, Austria, Hungary,
Germany

In the world of turning and CNC machining, Decoleta rightly holds its steadfast
position, not only because of its long tradition. Its roots date back to 1971, to
the then successful company Tesla Jihlava, of which it was an integral part until it
became independent. Decoleta was established on 1 April 2007 as an independent joint stock company. Since then, it has been a specialist in the production of
precision small parts up to 32 mm in diameter, with the production volume containing hundreds of thousands, and even millions of pieces per year. The largest
number of customers come from the automotive industry, aerospace and electrical engineering. The company also has customers who manufacture appliances
and measuring instruments.
Today, Decoleta employs about 140 people in Jihlava, is environmentally friendly
and holds several ISO certifications. Its corporate culture and view of its own
production are best described by the following words:
“We want even more smiles, satisfied customers, and even better products.”
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MIVOKOR s.r.o.
Česká republika
Polná
Jihlava
www.mivokor.cz
75
70
kovozpracující průmysl
výčepní technika, zahradní nábytek,
technologické palety, drátěný program,
kotle na spalování dřevní biomasy,
spalinové filtry
Slovensko, Německo, Čína

Firma Mivokor byla založena v roce 1989 jako výhradně český podnikatelský
subjekt.
Od roku 1993 se zabývá vývojem a výrobou kuchyňského závěsného programu,
madel, barových konzol a univerzálního kuchyňského stojanu. Postupně byl výrobní program rozšířen o vnitřní drátěný program pro kuchyňské skříňky, šatní
skříně, reklamní stojany a vybavení prodejen skladovacím zařízením.
Od roku 2002 firma rozšířila výrobu o výrobky určené pro automatizaci a mezioperační manipulace výrobků včetně jejich skladování. Jedná se o skladovací
a přepravní palety, boxy, vozíky, koše z nerezové oceli určené do provozů s vysokými požadavky na přesnost a čistotu. Od roku 2010 byl výrobní program
rozšířen o výčepní techniku a zahradní nábytek, od roku 2018 o teplovodní kotle
na spalování dřevní biomasy a spalinové filtry.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

MIVOKOR s.r.o.
Czech Republic
Polná
Jihlava
www.mivokor.cz
75
70
metalworking
bar equipment, garden furniture, technological pallets, wire programme, wood
biomass boilers, flue gas filters
Slovakia, Germany, China

Mivokor was established in 1989 as a purely Czech-owned business entity.
Since 1993, it has been focusing on the development and production of kitchen
suspension programs, handles, bar consoles and universal kitchen racks. Gradually, the production programme was expanded to include an internal wire programme for kitchen cabinets, wardrobes, advertising racks and store equipment.
Since 2002, the company has expanded its production to include products intended for automation and in-process handling of products, including their storage. These include storage and transport pallets, boxes, trolleys, baskets made
from stainless steel intended for operations with high requirements for accuracy
and cleanliness. Since 2010, the production programme has been expanded with
bar equipment and garden furniture, and since 2018, with hot water boilers for
wood biomass combustion and flue gas filters.

SWR JIHLAVA, spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

SWR JIHLAVA, spol. s r.o.
Česká republika
Jamné
Jihlava
www.swrjihlava.cz
71
kovozpracující průmysl
zápustkové výkovky z uhlíkových, legovaných a nerez ocelí
Slovensko

SWR JIHLAVA, spol. s r.o., vyrábí zápustkové výkovky z uhlíkových, legovaných
i nerez ocelí do hmotnosti cca 4,0 kg. Výkovky se podle požadavku zákazníků
tepelně zpracovávají a dále obrábějí na CNC strojích. Společnost byla založena
v roce 1996 a zápustkové výkovky vyrábí od roku 1998. Systém managementu
kvality je certifikovaný podle ISO 9001:2015. Hlavními zákazníky jsou společnosti z různých odvětví strojírenství a částečně i automobilového průmyslu.
Roční produkce činí přibližně 1,7 milionů kusů výkovků o průměrné hmotnosti
0,9 kg/ks. Hlavním cílem společnosti je uspokojit potřeby zákazníků, poskytovat služby a dodávat výkovky v požadovaném termínu, provedení a kvalitě za
příznivé ceny.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

SWR JIHLAVA, spol. s r.o.
Czech Republic
Jamné
Jihlava
www.swrjihlava.cz
71
metalworking
die forgings of carbon, alloyed and
stainless steel
Slovakia

SWR JIHLAVA, spol. s r.o. produces die forgings from carbon, alloyed and stainless steels weighing up to approx. 4.0 kg. The forgings are thermally processed
and further machined on CNC machines according to customer requirements.
The company was founded in 1996 and has been producing die forgings since
1998. Our quality management system is certified according to ISO 9001:2015.
The main customers are companies from various branches of mechanical engineering and partly also the automotive industry. The annual production amounts
to approximately 1.7 million units of forgings with an average weight of 0.9
kg/unit. The main goal of the company is to satisfy the needs of its customers,
provide services and deliver forgings within the required time, design and quality
at reasonable prices.
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VMV, spol. s r. o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio

Export

Strojírenská firma založená v roce 1991 je v českém vlastnictví a specializuje se
na přesnou kusovou a malosériovou zakázkovou výroby. Export tvoří více než
90% produkce.

Kovozpracující průmysl / The metalworking industry

JI

VMV, spol. s r. o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.vmv.cz
69
kovozpracující průmysl
přesná kusová a malosériová strojírenská výroba různých dílů podle výkresů
zákazníka pro širokou škálu průmyslových odvětví
Německo, Švýcarsko, Rakousko, Nizozemsko, Řecko, Francie, Švédsko, Velká
Británie
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio

Export countries

VMV, spol. s r. o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.vmv.cz
69
metalworking
precision single-piece and small-series
engineering production of various parts
according to customer drawings for
a wide range of industries
Germany, Switzerland, Austria, Netherlands, Greece, France, Sweden, Great
Britain

Founded in 1991, this engineering company is Czech-owned and specializes in
precision single-piece and small-series custom production. Exports account for
more than 90% of the production.

MODYNAS, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

MODYNAS, s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.modynas.cz
51
kovozpracující průmysl
formy na lisování plastů, střižné
nástroje a přesné dílce z kovů, slitin
a tvrdokovu
Německo, Švýcarsko, Francie, Slovensko,
Rakousko

Společnost MODYNAS, s.r.o., vznikla v roce 2015 jako poslední část restrukturalizace firmy TESLA Jihlava, jejíž byla až do osamostatnění nedílnou součástí,
a díky této sounáležitosti kořeny společnosti sahají až do roku 1953. Ve světě
EDM, broušení a CNC obrábění se MODYNAS pohybuje na předních místech
mezi strojírenskými firmami, a to nejen díky letité tradici, ale především píli
a zkušenostem zaměstnanců. Jako nástrojárna je plnohodnotně vybavena
od soustruhů přes frézovací centra, brusky na plocho i kulato, EDM hloubičky
i drátořezy po kalírnu a laserové navařování i popisy dílců. Nejvíce odběratelů
má mezi zákazníky v automobilovém průmyslu, ve výrobě lékařských výrobků,
v letectví a kosmonautice, výrobě jednoúčelových strojů a elektrotechnice. Výjimkou nejsou ani výrobci bílé techniky.
Naše firma se zabývá výrobou forem na lisování plastů, střižných nástrojů a přesných dílců. Nabízíme kusovou a malosériovou výrobu dílů při dodržení rozměrových i jiných požadavků zákazníků. Jsme schopni odběrateli i vypracovat výkresovou, výrobní a technologickou dokumentaci.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

MODYNAS, s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.modynas.cz
51
metalworking
moulds for plastic moulding, shearing
tools and precision parts of metals, alloys and carbide
Germany, Switzerland, France, Slovakia,
Austria

MODYNAS, s.r.o., was established in 2015 as the last part of the restructuring of
TESLA Jihlava, of which the company was an integral part until its independence,
and thanks to this, the roots of the company date back to 1953. In the world of
EDM, grinding and CNC machining, MODYNAS is at the forefront of engineering companies, not only thanks to its long tradition, but above all the diligence
and experience of its employees. As a tool shop, it is fully equipped from lathes
through milling centres, surface and round grinding machines, EDM machines
and wire cutters to hardening and laser surfacing as well as part marking. The
largest number of customers come from the automotive industry, producers of
medicinal products, the aerospace industry and astronautics, manufacturers of
single-purpose machines and from the electrical industry. The company also has
customers who manufacturers of appliances.
Our company is engaged in the production of moulds for plastic moulding, cutting tools and precision parts. We offer single-piece and small-series production
of parts while keeping the dimensional and other requirements of our customers.
We are also able to prepare drawings, production and technological documentation for our customers.
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TKZ Polná, spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export
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Owner’s country
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District
www
Total number of employees
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neuvedeno

Export countries

Česká firma s více než stoletou tradicí výroby, od roku 1955 je nosným programem výroba stavebního a nábytkového kování. V sortimentu jsou závěsy od
historických replik až po kování moderní, seřiditelné ve třech osách – TRIO, EXPERT, skrytý závěs TKZ ESPRIT, montážní přípravky, šablony na zakování, upínací
elementy, malé soustružené díly. Doplňkovým sortimentem jsou výrobky zahraničních firem řady BASYS (skryté kování) a SISO (úchytky, zámky a zarážky především
na sklo, cylindrické zámky atd.).

Kovozpracující průmysl / The metalworking industry
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TKZ Polná, spol. s r.o.
Česká republika
Polná
Jihlava
www.tkz.cz
neuvedeno
kovozpracující průmysl
kování – panty pro okna, dveře a nábytek,
upínací elementy, ozdobné návleky pro
panty oken a dveří, šablony pro zakování
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Product portfolio

TKZ Polná, spol. s r.o.
Czech Republic
Polná
Jihlava
www.tkz.cz
not listed
metalworking
fittings – hinges for windows, doors and
furniture, clamping elements, decorative
sleeves for hinges for windows and
doors, templates for forging
not listed

A Czech-owned company with over a century of tradition in production. Since
1955, the main focus has been the production of building and furniture fittings.
The portfolio includes hinges from historical replicas to modern fittings, adjustable in three axes – TRIO, EXPERT, as well as TKZ ESPRIT concealed hinges, assembly jigs, templates for forging, clamping elements and small turned parts.
The complementary portfolio includes products from the BASYS series (concealed
fittings) and SISO (handles, locks and stops for glass, cylinder locks, etc.) made
by foreign companies.

DETAIL CZ s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

DETAIL CZ s.r.o.
Česká republika
Žirovnice
Pelhřimov
www.detail-cz.cz
250
kovozpracující průmysl
obráběné dílce pro automobilový průmysl a stavební stroje – motory, převodovky
a šasi
Nizozemsko, Belgie, Brazílie, USA,
Francie, Švédsko

Společnost Detail CZ je firma zabývající se výrobou obráběných dílů hlavně pro
motory, převodovky a šasi, a to zejména pro automobilový průmysl a stavební
stroje. Našimi hlavními zákazníky jsou americká skupina Paccar – DAF Trucks
Nizozemsko, Belgie a Brazílie, Leyland UK a Paccar v USA. Dále pak výrobce stavebních strojů Doosan Bobcat v ČR, Francii a USA. Velmi váženým zákazníkem je
také švédská Scania. Společnost byla založena v roce 1997. Majitelé firmy později
rozhodli o jejím prodeji, který byl uskutečněn v roce 2016. Novým vlastníkem firmy se stala skupina Wikov, jejímž hlavním výrobním programem jsou mechanické
průmyslové převodovky. Firma Detail CZ má výrobní závody v Žirovnici a Jemnici
(společnost DETAIL PLUS s.r.o.). Přitom vedení firmy včetně všech činností, které
zajišťuje firma působící v oblasti automotive, je alokováno v Žirovnici. Jemnický
závod je výrobní, se zajištěním plánování, řízení výroby a samozřejmě kvality.
V současné době má firma asi 250 zaměstnanců a roční obrat byl v roce 2018
téměř 18,6 mil. euro. Naším cílem je zejména být spolehlivým dodavatelem s vysokým standardem zajištění jakosti. Dále chceme být zaměstnavatelem, který
poskytuje stabilitu a kvalitní pracovní podmínky. Přiměřenou mírou ziskovosti
a pravidelným meziročním nárůstem výroby chceme zajišťovat odpovídající míru
investic potřebných k obnově i racionalizaci.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

DETAIL CZ s.r.o.
Czech Republic
Žirovnice
Pelhřimov
www.detail-cz.cz
250
metalworking
machined parts for the automotive
industry and construction machinery –
engines, gearboxes and chassis
Netherlands, Belgium, Brazil, USA,
France, Sweden

Detail CZ is a company engaged in the production of machined parts mainly for
engines, gearboxes and chassis, especially for the automotive industry and construction machines. Our main customers are the American group Paccar – DAF
Trucks Netherlands, Belgium and Brazil, Leyland UK and Paccar USA, as well as
Doosan Bobcat in the Czech Republic, France and the USA. Another highly valued
customer is Swedish Scania. The company was established in 1997. The owners
of the company later decided to sell it, which was carried out in 2016. The new
owner of the company is the Wikov Group, the main production programme of
which involves mechanical industrial gearboxes. Detail CZ has production plants in
Žirovnice and Jemnice (DETAIL PLUS s.r.o.). At the same time, the company’s management, including all activities provided by the automotive company, is allocated
in Žirovnice. The Jemnice plant is a production facility with planning, production
management and quality assurance. Currently, the company has about 250 employees and the annual turnover in 2018 was almost 18.6 million EUR. Our main
goal is to be a reliable supplier with a high standard of quality assurance. We also
strive to be an employer that provides stability and quality working conditions.
By means of a reasonable rate of profitability and a regular year-on-year increase
in production, we want to ensure an adequate level of investment needed for
renewal and rationalization.
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PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
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Stát vlastníka
Sídlo
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Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
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PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Česká republika
Pacov
Pelhřimov
www.pacovske.cz
171
kovozpracující průmysl
stroje a zařízení pro potravinářský,
chemický a farmaceutický průmysl
a energetiku
Německo, Rakousko, Nizozemsko

PACOVSKÉ STROJÍRNY symbolizují tradiční českou strojírenskou výrobu a jejich
kořeny sahají až do druhé poloviny 19. století. Zároveň jde o firmu, která se
dynamicky rozvíjí a přináší na trh inovace a nové technologie. Historickou výrobu
zemědělských zařízení a lihovarů společnost postupně rozšířila i na chladicí a nerezová zařízení, vybavení pivovarů a minipivovarů, zařízení pro chemický nebo
farmaceutický průmysl a další technologické a provozní celky založené na zpracování ušlechtilých nerezových materiálů a mědi. Sídlíme v srdci města Pacov na pomezí Českomoravské vrchoviny a jižních Čech, jsme majoritním zaměstnavatelem
nejen v našem městě, ale také v přilehlém okolí. V naší výrobní oblasti patříme
mezi přední výrobce v České republice a dodáváme i na mnoho zahraničních
trhů. Jsme hrdí na to, že za více než sto let naší existence vznikla v Pacově silná
komunita lidí, kteří mají chuť vytvářet vlastníma rukama hodnoty, jež přetrvají.
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PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Czech Republic
Pacov
Pelhřimov
www.pacovske.cz
171
metalworking
machinery and equipment for the food,
chemical, pharmaceutical and energy
industries
Germany, Austria, Netherlands

PACOVSKÉ STROJÍRNY symbolize traditional Czech engineering production, and
the roots of the company reach back to the second half of the 19th century. At
the same time, it is a dynamically developing company that brings innovation and
new technologies to the market. The company has gradually expanded its historical production of agricultural equipment and distilleries to refrigeration and
stainless steel equipment, equipment for breweries and microbreweries, equipment for the chemical and pharmaceutical industries and other technological
and operational units based on the processing of noble stainless materials and
copper. We are based in the heart of Pacov on the border of the Czech-Moravian
Highlands and South Bohemia. We are a major employer not only in our town,
but also in the surrounding area. We are one of the leading manufacturers in the
Czech Republic in our production area and we also supply many foreign markets.
We are proud that over more than the hundred years of our existence, Pacov has
created a strong community of people who are eager to create value with their
own hands.

HSE, spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

HSE, spol. s r.o.
USA
Humpolec
Pelhřimov
www.hse.cz
156
kovozpracující průmysl
ocelové dveře a zárubně, zasklívací rámy
a protipožární uzávěry
Slovensko, Rakousko, Rusko, Německo

Společnost HSE, spol. s r.o., byla založena v roce 1992, od roku 2018 je součástí
rakouské skupiny Domoferm Gmbh & Co Kg, která spadá pod americký nadnárodní koncern JELD-WEN Holding, Inc. Vyrábíme interiérové, ocelové zárubně
a dveře v provedeních – jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné, plné nebo prosklené,
bez povrchové úpravy, v základním laku či stříkané jakoukoliv práškovou barvou
dle stupnice RAL. Naše zárubně jsou vyráběny z ocelového plechu žárově pozinkovaného o síle 1,5 mm nebo 2,0 mm v rozměrech dle ČSN, DIN a ÖNORM
i v rozměrech naprosto atypických. Dále se zabýváme výrobou protipožárních
uzávěrů a zasklívacích rámů.
A proč jsou dveře a zárubně značky HSE tak oblíbené mezi klienty, k nimž patří
kliniky, banky, hotely či obchodní řetězce? Naše značka znamená nejvyšší standard kvality a variability spojené s více než dvaceti lety zkušeností.
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HSE, spol. s r.o.
USA
Humpolec
Pelhřimov
www.hse.cz
156
metalworking
steel doors and doorframes, glazing
frames and fire closures
Slovakia, Austria, Russia, Germany

HSE, spol. s r.o., was founded in 1992. Since 2018, it has been part of the Austrian
group Domoferm Gmbh & Co Kg, which belongs to the American multinational
concern JELD-WEN Holding, Inc. We produce interior, steel doorframes and doors
in various versions – single, double, sliding, solid or glazed, without any surface
treatment, primed or sprayed with any powder paint according to the RAL scale.
Our doorframes are made of 1.5 mm or 2.0 mm hot-dip galvanized steel sheets
in dimensions according to ČSN, DIN and ÖNORM as well as in atypical dimensions. We are also engaged in the production of fire closures and glazing frames.
And why are HSE doors and doorframes so popular with clients such as clinics,
banks, hotels and retail chains? Our brand stands for the highest standard of
quality and variability combined with more than twenty years of experience.
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HTP s.r.o.
Česká republika
Žirovnice
Pelhřimov
www.htpcr.cz
138
kovozpracující průmysl
strojírenské díly dle požadavků zákazníka
– svařované díly, obráběné díly, povrchová úprava
Německo, Finsko, Nizozemsko, Polsko,
Francie, Švédsko, Belgie, Dánsko, USA

Společnost HTP s.r.o. byla založena 2. února 1996 jako vhodný dodavatel strojírenských dílů a komponentů z České republiky pro obchodní partnery zejména
ze zemí Beneluxu, Skandinávie, Velké Británie, Francie, Německa a USA. Obchodní aktivity jsou v současné době soustředěny v oblasti zakázkové výroby
a prodeje kovovýroby, svařovaných konstrukcí, laserem pálených dílů, frézování
a soustružení kovových dílů, výrobků z pryže a plastů, včetně povrchové úpravy
práškovou barvou, vše dokončeno případnou finální montáží, pro široké spektrum
zákazníků. Společnost HTP je nezávislá rodinná společnost v neustálém rozvoji.

106

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

HTP s.r.o.
Czech Republic
Žirovnice
Pelhřimov
www.htpcr.cz
138
metalworking
engineering parts according to customer
requirements – welded parts, machined
parts, surface treatment
Germany, Finland, Netherlands, Poland,
France, Sweden, Belgium, Denmark, USA

HTP s.r.o. was established on February 2, 1996 as a suitable supplier of engineering parts and components from the Czech Republic for business partners mainly
from Benelux, Scandinavia, Great Britain, France, Germany and the USA. Business
activities are currently concentrated in the field of custom production and the sale
of metal, welded structures, laser-cut parts, milling and turning of metal parts,
rubber and plastic products, including powder coating, all finished by eventual
final assembly, for a wide range of customers. HTP is a constantly developing
independent family-owned business.

TRADEKO, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

TRADEKO, s.r.o.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.tradeko.cz
53
kovozpracující průmysl
soustružené díly dle požadavku
zákazníka, elektrická topná tělesa
do radiátorů
Švýcarsko, Německo, Nizozemsko,
Slovensko

Společnost TRADEKO, s.r.o., vznikla v roce 1992 a zabývá se zejména zakázkovou výrobou přesných soustružených dílů s vysokým podílem frézovacích operací
z nerezových ocelí, hliníkových slitin a plastů. Druhým výrobním směrem je výroba
speciálních elektrických topných těles do radiátorů. Společnost je vybavena špičkovými technologiemi z Japonska, USA a EU. Výroba probíhá ve vlastních moderních prostorech s výrobní plochou 2 200 m2. Společnost je držitelem certifikátů
ISO 9001 a ISO 14001 a dále výrobkových certifikátů na elektrická topná tělesa.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

TRADEKO, s.r.o.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.tradeko.eu
53
metalworking
turned parts according to customer
requirements, electric heating elements
for radiators
Switzerland, Germany, Netherlands,
Slovakia

TRADEKO, s.r.o., was established in 1992 and is mainly engaged in the custom
manufacturing of precision turned parts with a high proportion of milling operations with stainless steel, aluminium alloys and plastics. The second production
branch involves the production of special electric heaters for radiators. The company is equipped with state-of-the-art technologies from Japan, the USA and the
EU. The production takes place in our own modern premises with a production
area of 2,200 m2. The company holds ISO 9001 and ISO 14001 certificates as
well as product certificates for electric heating elements
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

Wöhler Bohemia s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Firma Wöhler Bohemia s.r.o. byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost
německé firmy Wöhler, jejíž historie sahá až do roku 1932. Náš výrobní program
je zaměřený na výrobu technických kartáčů, výrobu a vývoj jednoúčelových
strojů – specializovaných na výrobu malířských válečků a štětců, prodej měřicí
a inspekční techniky pro kominíky, instalatéry a plynaře.
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Wöhler Bohemia s.r.o.
Německo
Pelhřimov
Pelhřimov
www.woehler.cz
50
kovozpracující průmysl
jednoúčelové stroje pro výrobu
malířských válečků, točené, spirálové
a speciální kartáče, svařované a obráběné výrobky
Německo, Polsko, Francie, Itálie
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Wöhler Bohemia s.r.o.
Germany
Pelhřimov
Pelhřimov
www.woehler.cz
50
metalworking
single-purpose machines for the production of paint rollers, twisted, spiral and
special brushes, welded and machined
products
Germany, Poland, France, Italy

Wöhler Bohemia s.r.o. was founded in 1994 as a subsidiary of the German
company Wöhler, the history of which dates back to 1932. Our production programme is focused on the production of technical brushes, production and development of single-purpose machines – specialized in the production of paint
rollers and brushes, and the sale of measuring and inspection equipment for
chimney sweepers, plumbers and gas-fitters.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

Výrobkové portfolio

Export

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.cezenergoservis.cz
600
400
kovozpracující průmysl
servis a údržba hlavních komponent
elektráren – zejména turbíny, generátory, dieselmotory, kompresory, čerpadla,
zdvihací zařízení nebo technologická
zařízení pro zpracování radioaktivních
odpadů; realizace velkých inženýrských
projektů
neuvedeno

Jsme součástí Skupiny ČEZ, největšího koncernu v České republice. V současné
době u nás pracuje bezmála 600 zaměstnanců. Působíme především na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, ale služby dodáváme i do vodních
a klasických elektráren. Mezi naše hlavní činnosti patří servis a údržba hlavních
komponent elektráren. Staráme se zejména o turbíny, generátory, dieselmotory,
kompresory, čerpadla, zdvihací zařízení nebo technologická zařízení pro zpracování radioaktivních odpadů.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category

Product portfolio

Export countries

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.cezenergoservis.cz
600
400
metalworking
servicing and maintenance of main
power plant components – especially
turbines, generators, diesel engines,
compressors, pumps, lifting equipment
and technological equipment for radioactive waste processing; the implementation of large engineering projects
not listed

We are part of the ČEZ Group, the largest concern in the Czech Republic. At present, almost 600 employees work with us. We operate primarily at the Dukovany
and Temelín nuclear power plants, but we also provide services to hydroelectric
and conventional power plants. Our main activities include the servicing and
maintenance of main power plant components. We mainly take care of turbines,
generators, diesel engines, compressors, pumps, lifting equipment and technological equipment for radioactive waste processing.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví

PBS INDUSTRY, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

PBS INDUSTRY, a.s.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.pbstre.cz
300
kovozpracující průmysl
kotle, STG díly, ohříváky, komponenty pro
stavební stroje
Německo, Francie, Nizozemsko, Rakousko

Výrobce i dodavatel produktů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti energetických a teplárenských celků.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

PBS INDUSTRY, a.s.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.pbstre.cz
300
metalworking
boilers, STG parts, heaters, components
for construction machinery
Germany, France, Netherlands, Austria

A manufacturer and supplier of products with many years of experience in the
field of power and heating plants.

TIRAD, s.r.o.
Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Výrobkové portfolio

TIRAD, s.r.o.
Nizozemsko
Šašovice u Želetavy
Třebíč
www.milacron.com/cs
220
kovozpracující průmysl
přesné rámy pro vstřikovací formy, velkoobchod náhradních dílů pro vstřikolisy

Export

Belgie, Francie, Švýcarsko, Nizozemsko

Export countries

TIRAD je jedním z největších specialistů na přesné rámy pro vstřikovací formy
v Evropě. Naše výroba je stoprocentně orientována na export. Za posledních deset let jsme investovali do rozvoje 500 milionů korun. Jsme držitelé certifikátu
ISO 9001. Aktuálně zaměstnáváme 220 zaměstnanců. Náš obrat dosahuje více
než 1 100 mil. Kč ročně. Kromě výrobní části provozujeme distribuční centrum
s kapacitou 3 500 paletových míst a 27 000 míst v policových regálech. Dokážeme velmi rychle reagovat na potřeby přání zákazníka. Naše značka je zárukou
nejvyšší kvality a přesnosti se zkušeností více než 25 let ve svém oboru.

Product portfolio

TIRAD, s.r.o.
Netherlands
Šašovice u Želetavy
Třebíč
www.milacron.com/cs
220
metalworking
precision frames for injection moulds,
wholesale spare parts for injection
moulding machines
Belgium, France, Switzerland, Netherlands

TIRAD is one of the largest precision frame specialists for injection moulds in
Europe. Our production is 100% export oriented. Over the past 10 years, we
have invested 500 million CZK into our development. We are ISO 9001 certified.
Currently, we employ 220 people. Our turnover reaches over 1.1 billion CZK per
year. In addition to the production part, we operate a distribution centre with
a capacity of 3,500 pallet spots and 27,000 spots on shelf racks. We are able to
respond very quickly to customer needs. Our brand is a guarantee of the highest
quality and precision with more than 25 years of experience in the field.
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BAST s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Firma BAST byla založena v roce 1991 a v současné době zaměstnává téměř 200
pracovníků. Spojením moderní technologie, know-how, technologických řešení
a certifikovaných procesů poskytujeme svým partnerům přidanou hodnotu, která
vytváří průmyslové standardy ve strojírenství. Díky tomu jsme hrdým partnerem
výrobců kolejových vozidel, všeobecného strojírenství a elektrotechniky.
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BAST s.r.o.
Česká republika
Moravské Budějovice
Třebíč
www.bast.cz
190
kovozpracující průmysl
CNC zpracování plechu a výroba
plechových dílů, komponenty kolejových
vozidel, všeobecného strojírenství
a elektrotechniky
Francie, Německo, Maďarsko, Velká
Británie, Kanada, Nizozemsko
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

BAST s.r.o.
Czech Republic
Moravské Budějovice
Třebíč
www.bast.cz
190
metalworking
CNC sheet metal working and the
production of sheet metal parts, rail
vehicle components, general mechanical
engineering and electrical engineering
France, Germany, Hungary, Great Britain,
Canada, Netherlands

BAST was founded in 1991 and currently employs almost 200 people. By combining modern technology, know-how, solutions and certified processes, we provide
our partners with added value that sets industry standards in engineering. Thanks
to this, we are a proud partner of manufacturers of rail vehicles, in general engineering and electrical engineering.

FERRUM s.r.o.

Výrobkové portfolio

Export

FERRUM s.r.o.
Česká republika
Moravské Budějovice
Třebíč
www.ferrum-mb.cz
126
119
kovozpracující průmysl
kompletní sortiment hutních materiálů, výroba ocelových roštů lisovaných
i svařovaných, zámečnická výroba, výroba
betonářské výztuže pro železobetonové
konstrukce do průměru 32 mm, ohýbání
a stříhání výztuže, výroba armokošů,
atypických svařovaných sítí atd.
Německo, Rakousko, Itálie, Maďarsko,
Slovensko

V současnosti se firma zabývá těmito činnostmi:
• nákup a prodej hutního materiálu, kompletace zakázek • kovošrot a ekologická
likvidace autovraků • prodej nových i použitých náhradních dílů • výroba ocelových roštů, zámečnická výroba • ohýbání betonářských ocelí • výroba atypických
svařovaných sítí • dělení trubek plechů a profilů CNC laserem a CNC plazmou
• ohýbání profilů na CNC skružovačce • ohraňování na CNC lisu • autodoprava
• práce autojeřábem, plošinou
Je členem Hospodářské komory Jihlava. Je autorizovaným místem pro sběr
a zpracování autovraků sítě Callparts. Firma má své pobočky v Jemnici, Třebíči,
Velkém Meziříčí a v Táboře.
Firma zavedla a používá systém managementu kvality v oboru dle ČSN EN ISO
9001:2016. Systém environmentálního managementu v oboru dle ČSN EN ISO
14001:2016, zavedla a používá proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category

Product portfolio

Export countries

FERRUM s.r.o.
Czech Republic
Moravské Budějovice
Třebíč
www.ferrum-mb.cz
126
119
metalworking
a complete portfolio of metallurgical
materials, the production of pressed and
welded steel gratings, locksmith production, production of concrete reinforcement
for reinforced concrete structures up to
32 mm diameter, reinforcement bending
and cutting, production of reinforcement
cages, atypical welded nets, etc.
Germany, Austria, Italy, Hungary,
Slovakia

Currently, the company conducts the following activities:
• purchasing and sale of metallurgical material, customized finishing • metal
scrap collecting and ecological liquidation of car wrecks • sale of new and used
spare parts • production of steel grating, locksmith production • bending of reinforcing steel for concrete production • production of atypical meshes • cutting
of pipes and metal sheets using CNC laser and CNC plasma • bending of profiles
using CNC milling machines • edge charring on CNC presses • transport by motor vehicles • work with the aid of cranes and mobile platforms
We are a member of the Jihlava Chamber of Commerce, and the Callparts network, as we are authorized to collect and process car wrecks. Our branches are
located in Jemnice,Třebíč, Velké Meziříčí, and Tábor.
We have established and apply Quality Management System ČSN EN ISO
9001:2016, Environmental Management System ISO 14001:2016 and follow
the welding standards of ISO 3834-2:2006.
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www
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KPS Metal a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export
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KPS Metal a.s.
Česká republika
Moravské Budějovice
Třebíč
www.kpsmetal.cz
117
kovozpracující průmysl
trubkové výměníky tepla, tlakové a netlakové nádoby, nádrže, kolony, hořáky
průmyslových pecí
Rusko, Irák, Rakousko, Slovensko,
Bělorusko

Společnost byla založena v roce 1882 jako továrna na výrobu zemědělských
strojů. Během své více než stotřicetileté historie byla společnost součástí mnoha
důležitých strojírenských společností (např. Chepos Brno). Během tohoto období
se vytvářel charakter výrobního programu s hlavním zaměřením na dodávky tlakových zařízení pro chemický a petrochemický průmysl. Moderní vývoj společnosti
se datuje od roku 1995, kdy byla společnost zprivatizována a prošla různými
stadii vývoje až do stávající podoby. Společnost i nadále rozvíjí svou nabídku
služeb. V současné době je KPS Metal a.s. společností, která nabízí široké spektrum služeb a je schopna se velmi rychle přizpůsobit novým trendům na trhu
i požadavkům zákazníka. Spolupracujeme s několika inženýrskými společnostmi,
abychom služby poskytovali ve vysoké kvalitě a daném rozsahu.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

KPS Metal a.s.
Czech Republic
Moravské Budějovice
Třebíč
www.kpsmetal.cz
117
metalworking
tubular heat exchangers, pressure and
non-pressure vessels, tanks, columns,
industrial furnace burners
Russia, Iraq, Austria, Slovakia, Belarus

The company was founded in 1882 as a production plant for agricultural machinery. Over the course of its one hundred and thirty years of history, the company
has been part of many important engineering companies (e.g. Chepos Brno).
During this period, the character of the production programme was created with
its main focus on the supply of pressure equipment for the chemical and petrochemical industries. The modern development of the company dates back to
1995, when the company was privatized and went through various stages of
development to its present form. The company continues to develop its range
of services. At present, KPS Metal a.s., is a company that offers a wide range of
services and is able to adapt very quickly to new market trends and customer
requirements. We work with a number of engineering companies to provide services at a high level of quality and in the required scope.

Horácké kovodružstvo Třebíč
Horácké kovodružstvo Třebíč
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.hkdtrebic.cz
96
kovozpracující průmysl
integrální kryty a jejich součásti
Švýcarsko, Německo

Družstvo bylo založeno v roce 1951, v roce 1992 bylo transformováno.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Horácké kovodružstvo Třebíč
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.hkdtrebic.cz
96
metalworking
integral covers and their components
Switzerland, Germany

The cooperative was founded in 1951 and transformed in 1992.
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UNICON, spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

UNICON, spol. s r.o.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.uniconcz.com
72
53
kovozpracující průmysl
stavební a technologické ocelové
konstrukce
Slovensko, Německo

Stavební společnost zabývající se výrobou a montáží ocelových konstrukcí.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

UNICON, spol. s r.o.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.uniconcz.com
72
53
metalworking
building and technological steel
structures
Slovakia, Germany

A construction company engaged in the production and assembly of steel
structures.

H + H METAL - CZ, s.r.o.

Export

H + H METAL - CZ, s.r.o.
Česká republika
Ostašov
Třebíč
www.hplushmetal.cz
25
kovozpracující průmysl
vysekávací nástroje
Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Slovensko

Jsme tradiční český výrobce nástrojů, konkrétně převážně sekacích a vysekávacích nástrojů pro obuvnický, oděvní, papírenský a automotive průmysl. Působíme
na trhu přes 18 let a jsme kvalitním dodavatelem pro zahraniční, ale i tuzemské
zákazníky. Zakládáme si na kvalitě a přesnosti výrobků a splníme každé přání
svých zákazníků. Naší předností jsou dlouholeté zkušenosti v oboru, využívání
kvalitních materiálů, polotovarů a velmi pružné termíny dodání. Jsme také autorizovaný partner Fordu pro prodej a servis osobních vozidel.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

H + H METAL - CZ, s.r.o.
Czech Republic
Ostašov
Třebíč
www.hplushmetal.cz
25
metalworking
cutting tools
Germany, Austria, Switzerland, Slovakia

We are a traditional Czech manufacturer of tools, mainly cutting and punching tools for the shoe, clothing, paper and automotive industries. We have been
operating on the market for over 18 years and we are a quality supplier for both
foreign and domestic customers. We pride ourselves on the quality and precision
of our products and we strive to fulfil every wish of our customers. Our greatest
advantage is our long-term experience in the field, use of quality materials, semifinished products and very flexible delivery dates. We are also an authorized Ford
partner for the sale and servicing of passenger vehicles.
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Wera Werk s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export
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Wera Werk s.r.o.
Německo
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.werawerk.cz
800
kovozpracující průmysl
kovové konstrukce a kovodělné výrobky

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Německo

Export countries

Jsme výrobcem ručního a strojově poháněného utahovacího nářadí pro profesionální použití. V Bystřici nad Pernštejnem působíme od roku 1995 a od roku 2018
máme svoji pobočku v Třebíči. Jsme jedničkou na trhu utahovacího nářadí, investujeme do moderních výrobních technologií a klademe důraz na výzkum a vývoj.
Mezi naše patentové úspěchy patří například ergonomická držadla šroubováků,
torzní bity s ochranou proti poškození strojů nebo měkké zóny držadel pro zvýšení
přenosu krouticího momentu. Kvalita je u nás na prvním místě, jde však ruku
v ruce s designem, který tvoří náš životní styl. Vyrábíme šroubováky, úhlové klíče,
bity (nástavce k vrtačkám), jejich držáky, kompaktní sady utahovacího nářadí,
ráčny a sady, očkoploché ráčnové klíče. Důležitými tématy je pro nás také zlepšování pracovního prostředí, investice do vzdělávání našich zaměstnanců a dopady
na životní prostředí.
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Product portfolio

Wera Werk s.r.o.
Germany
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.werawerk.cz
800
metalworking
metal structures and fabricated metal
products
Germany

We are a manufacturer of hand and machine driven tightening tools for professional use. We have been operating in Bystřice nad Pernštejnem since 1995,
and since 2018 we have had a branch in Třebíč. We are the market leader in
tightening tools, investing in modern manufacturing technologies and placing
emphasis on research and development. Our patent successes include, for example, ergonomic screwdriver handles, machine torsion bits and soft handle zones
to increase torque transmission. At our company, quality comes first, but it goes
hand in hand with the design that makes up our lifestyle. We produce screwdrivers, angle wrenches, drill bits, bit holders, compact sets of tightening tools, ratchets and sets, and combination spanners. Improving the working environment,
investing in the education of our employees and environmental impacts are also
important topics for us.

Hettich ČR k.s.
Hettich ČR k.s.
Německo
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.hettich.com
700
kovozpracující průmysl
nábytkové kování
neuvedeno

Hettich – dokonalé spojení inteligentní techniky, funkčnosti a designu. S tímto
požadavkem vyvíjíme a vyrábíme širokou škálu funkčního kování – od zásuvkových a výsuvných systémů až po závěsy a systémy skládacích a posuvných dveří.
Vytváříme dokonalé spojení inteligentní techniky, funkčnosti a designu. Domovem rodinného podniku je Kirchlengern v Německu, jediná dceřiná společnost
v České republice se nachází od roku 1993 ve Žďáru nad Sázavou. Zákonná
ustanovení o životním prostředí chápeme jako minimální požadavky. Kromě nich
zavádíme přísné směrnice EMAS. S předstihem realizujeme vývoj, aby se nám
v budoucnu ještě lépe dařilo šetřit suroviny a podporovat další nezbytné snahy.
Potřetí jsme obhájili osvědčení Bezpečný podnik. Podporovat talenty a podchycovat trendy a vize pro zítřek – to je cíl soutěže International Design Award, kterou
každé dva roky vyhlašují dceřiné společnosti firmy Hettich. Soutěž vyzývá studenty
designu z celého světa k navrhování perspektivních, inovativních a mimořádných
řešení pro design a konstrukci nábytku. Studentům technických oborů středních
a vysokých škol nabízíme motivační stipendijní program a možnost studijních pobytů ve výukovém centru v Kirchlengernu v SRN.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Hettich ČR k.s.
Germany
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.hettich.com
700
metalworking
furniture fittings
not listed

Hettich – the perfect blend of intelligent technology, functionality and design.
With this requirement in mind, we develop and manufacture a wide range of
functional fittings – from drawer and pull-out systems to hinges and folding
and sliding door systems. We create the perfect blend of intelligent technology,
functionality and design. The home of this family-owned business is Kirchlengern, Germany, and the only Czech subsidiary has been operating in Žďár nad
Sázavou since 1993. We consider legal environmental provisions to be minimum
requirements. In addition to those, we implement stringent EMAS guidelines. We
develop ahead of the competition so that we can better save raw materials and
support other necessary efforts in the future. For the third time, we have received
the Safe Enterprise certificate. Promoting talent and capturing trends and visions
for tomorrow is the goal of the International Design Award, which is announced
every two years by Hettich subsidiaries. The competition invites design students
from around the world to design promising, innovative and extraordinary solutions for furniture design and construction. For students of technical fields of
secondary schools and universities, we offer a motivational scholarship program
and the possibility of study stays in the training centre in Kirchlengern, Germany.
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TOKOZ a.s.
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Odvětví
Výrobkové portfolio

Export
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TOKOZ a.s.
Česká republika
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.tokoz.cz
474
kovozpracující průmysl
zabezpečovací mechanismy, stavební
kování, výlisky plechů, Al a Zn odlitky,
povrchové úpravy, montované sestavy,
nástroje a lisovadla
Německo, Francie, Slovensko, Maďarsko,
Polsko, Španělsko, Čína, Itálie, Belgie,
USA, Ukrajina, Nizozemsko, Švédsko,
Mexiko, Kanada, Bulharsko, Litva,
Rumunsko, Portugalsko, Rakousko

Společnost TOKOZ a.s. byla založena v roce 1920. V roce 1948 byla firma znárodněna, v roce 1998 privatizována na akciovou společnost. Firma se zabývá
zakázkovou výrobou komponentů a sestav pro různá průmyslová odvětví včetně
automotive. Další část produkce tvoří výrobky úseku Zámky a kování (zabezpečovací systémy, visací zámky apod.). Pro výrobu jsou využívány technologie vysokotlakého lití Zn a Al, lisování plechů, galvanické pokovení, práškové lakování
a následně montáže. V nástrojárně se pro účely firmy i na zakázku konstruují
a vyrábějí složité formy a lisovadla.
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District
www
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Industry – category
Product portfolio

Export countries

TOKOZ a.s.
Czech Republic
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.tokoz.cz
474
metalworking
security mechanisms, building fittings,
sheet metal stampings, Al and Zn
castings, surface treatments, assembled
assemblies, tools and dies
Germany, France, Slovakia, Hungary, Poland, Spain, China, Italy, Belgium, USA,
Ukraine, Netherlands, Sweden, Mexico,
Canada, Bulgaria, Lithuania, Romania,
Portugal, Austria

TOKOZ a.s. was established in 1920. In 1948, the company was nationalized,
and then privatized again in 1998 as a joint stock company. The company is
engaged in the custom production of components and assemblies for various
industries, including automotive. Another part of the production consists of locks
and fittings (security systems, padlocks, etc.). The production uses technologies of
high-pressure casting of Zn and Al, sheet metal stamping, electroplating, powder
coating and subsequent assembly. Complex moulds and dies are designed and
manufactured in the tool shop for the company and made to order.

Mars Svratka, a.s.

Výrobkové portfolio
Export

Mars Svratka, a.s.
Česká republika
Svratka
Žďár nad Sázavou
www.mars-svratka.cz
220
kovozpracující průmysl
dílenský nábytek, závěsné skříňky,
pořadače, nádoby na potraviny a nápoje,
várnice, termosky, nábytkové kování
Slovensko, Francie, Německo, Itálie, USA,
Velká Británie

Strojírenská akciová společnost zabývající se všestrannou kovovýrobou z tenkých
plechů a povrchovými úpravami práškovými plasty a galvanizací zinkem.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Mars Svratka, a.s.
Czech Republic
Svratka
Žďár nad Sázavou
www.mars-svratka.cz
220
metalworking
workshop furniture, suspended cabinets,
binders, food and beverage containers,
thermal containers, furniture fittings
Slovakia, France, Germany, Italy, USA,
Great Britain

An engineering joint-stock company focusing on all-round thin-sheet metal production and powder coating and zinc electroplating.
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SANBORN a.s.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.sanborn.cz
204
kovozpracující průmysl
díly pro energetiku, ropný, chemický
a plynárenský průmysl, železniční dopravu, stavební a těžební průmysl
USA, Německo, Švýcarsko, Švédsko,
Francie, Indie, Saúdská Arábie, Čína

Patříme mezi přední výrobce dílů pro zařízení v energetice, petrochemii a dopravě. Dodáváme komponenty světovým výrobcům generátorů, turbín, energetickým
společnostem, teplárnám nebo výrobcům dieselových motorů. Disponujeme inovativními strojírenskými technologiemi (soustružení, frézování, broušení), moderním výrobním parkem, měřicími přístroji a zkušebním zařízením pro testování
kvality.
Dnes firma disponuje nejmodernější strojní výbavou, zkušebními a měřicími přístroji pro testování kvality. Budova expedice byla postavena v roce 2003 a stavba
nové haly dokončena ve druhé polovině roku 2004. V roce 2012/2013 bylo vybudováno vzdělávací centrum a v roce 2014/2015 byla nová hala rozšířena pro
umístění robotické výrobní linky.
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SANBORN a.s.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.sanborn.cz
204
metalworking
parts for the power, oil, chemical and
gas industries, railway transport, the
construction and mining industries
USA, Germany, Switzerland, Sweden,
France, India, Saudi Arabia, China

We are one of the leading manufacturers of parts for power, petrochemical and
transportation equipment. We supply components to world producers of generators, turbines, power companies, heating plants and manufacturers of diesel
engines. We use innovative engineering technologies (turning, milling, grinding),
a modern production park, measuring instruments and testing equipment for
quality testing.
Today, the company has state-of-the-art machinery, testing and measuring instruments for quality testing. The logistics building was built in 2003 and the construction of a new hall was completed in the second half of 2004. In 2012/2013,
an educational centre was built, and in 2014/2015, the new hall was expanded
to accommodate a robotic production line.

Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Česká republika
Brno
Štěpánov nad Svratkou
Žďár nad Sázavou
www.zelezarny.cz
142
kovozpracující průmysl
odlitky ze šedé a tvárné litiny a hliníku
– kostry statorů, statorků, převodové
skříně, vtoková kolena, příruby a další
Německo, Slovensko, Itálie, Francie,
Španělsko

Vyrábíme odlitky ze šedé a tvárné litiny a hliníku do hmotnosti 3,5 tuny. Železárny Štěpánov jsou rodinnou firmou, založenou v roce 1939 panem Janem
Matouškem. V roce 1993 byl podnik navrácen rodině zakladatele a v současné
době ji vede jeho pravnuk. Společnost neustále zdokonaluje proces výroby a dbá
na pečlivou kontrolu každého odlitku. V roce 2015 byly realizovány významné
investice do CNC strojů a zahájen provoz vlastní obrobny. V roce 2017 byla společnost nominována firmou Siemens MD na ocenění Best Supplier Award 2016
v kategorii Kvalita.

Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Czech Republic
Brno
Štěpánov nad Svratkou
Žďár nad Sázavou
www.zelezarny.cz
142
metalworking
grey and ductile iron and aluminium
castings – stator frames, gearboxes,
gutters, flanges and more
Germany, Slovakia, Italy, France, Spain

We produce grey and ductile iron and aluminium castings up to 3.5 tonnes.
Železárny Štěpánov is a family-owned business founded in 1939 by Jan Matoušek.
In 1993, the company was returned to the founder’s family and is currently led
by his great-grandson. The company continues to improve the production process
and ensures careful inspections of each casting. In 2015, significant investments
were made into CNC machines and the operation of our own machining shop
was started. In 2017, the company was nominated by Siemens MD for Best Supplier Award 2016 in the Quality category.
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Pobočka
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www
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Kovo HB, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Kovo HB, s.r.o.
Česká republika
Svratka
Žďár nad Sázavou
www.kovohb.cz
96
kovozpracující průmysl
kovové konstrukce, lisovací nástroje,
lisované díly
Německo, Velká Británie, USA, Rakousko,
Slovensko

Konstrukce a výroba lisovacích nástrojů, lisování kovových dílů, svařování nerezových materiálů, dílů a konstrukcí, povrchová úprava tryskáním keramikou.
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Registered address
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Product portfolio
Export countries

Kovo HB, s.r.o.
Czech Republic
Svratka
Žďár nad Sázavou
www.kovohb.cz
96
metalworking
metal constructions, pressing tools,
pressed parts
Germany, Great Britain, USA, Austria,
Slovakia

The design and manufacture of stamping tools, stamping of metal parts, welding of stainless steel materials, parts and construction, and surface treatment by
ceramic blasting.

Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.
Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.
Německo
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.wiegel.cz
1 700
90
kovozpracující průmysl
žárové zinkování, práškové lakování
Německo, Rakousko, Slovensko

Protikorozní ochrana je věcí důvěry. Pouze pečlivé provedení všech kroků procesu
zaručuje trvalý výsledek. Proto tým protikorozní ochrany skupiny Wiegel chrání
vaši ocel nejen vynikající kvalitou procesů. Také všechny vedlejší služby jsou prováděny se stejnou pečlivostí: od přípravy přes jemné čištění až po čištění závitů,
od předmontáže přes zvláštní balení (např. do zámoří) až po konzervování, jako je
například ochrana proti bílé rzi. Osobně. Přímo. Nekomplikovaně. Již více než 60
let je rodinný podnik založený Hansem Wiegelem v roce 1948 ve Frankách zárukou kvality, spolehlivosti a řemeslné poctivosti. Stejně jako dříve mají obratnost,
řemeslná zručnost a pečlivost nejvyšší prioritu. Také díky svému působení v celé
Evropě se skupina Wiegel nestala anonymním koncernem. Neboť u společnosti
Wiegel vždy jednáte s kompetentními odborníky přímo na místě: osobně a nekomplikovaně.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o.
Germany
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.wiegel.cz
1,700
90
metalworking
hot dip galvanizing, powder coating
Germany, Austria, Slovakia

Corrosion protection is a matter of trust. Only careful execution of all process
steps ensures a lasting result. That is why the Wiegel Group’s anti-corrosion team
protects your steel by more than just excellent process quality. All ancillary services are also carried out with the same care: from preparation through fine
cleaning to thread cleaning, from pre-assembly through special packaging (e.g.
overseas) to preservation, such as protection against white rust. Personally. Directly. In an uncomplicated manner. For over 60 years, the family-owned business
founded by Hans Wiegel in 1948 in Franconia has been a guarantee of quality,
reliability and craftsmanship. As before, dexterity, craftsmanship and meticulousness have top priority. The Wiegel Group became well-known thanks to its operations throughout Europe. Because at Wiegel, you always deal with competent
experts on site: personally and in an uncomplicated manner.
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PBS ENERGO, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

PBS je průkopnická strojírenská společnost, která je díky své více než 200leté
tradici jednou z nejdéle působících strojírenských značek na světovém trhu. Zaměřuje se na výrobu turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku
či dopravní průmysl, dodávky a servis parních a expanzních turbín.

Kovozpracující průmysl / The metalworking industry
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PBS ENERGO, a.s.
Česká republika
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.pbs.cz
51
kovozpracující průmysl
energetické celky, turbíny
Polsko, Německo, Rakousko, Rusko,
Maďarsko
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PBS ENERGO, a.s.
Czech Republic
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.pbs.cz
51
metalworking
power plants, turbines
Poland, Germany, Austria, Russia,
Hungary

PBS is a pioneering engineering company which, with over 200 years of tradition,
is one of the world’s longest operating engineering brands. It focuses on the production of high-speed turbine machines for the aerospace, energy and transport
industries, and the supply and servicing of steam and expansion turbines.

ROTANA a.s.

Výrobkové portfolio
Export

ROTANA a.s.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.rotana.cz
49
kovozpracující průmysl
obráběcí, tvarové, soustružené a ultratvrdé nástroje, vrtáky, frézy, výstružníky,
vyměnitelné břitové destičky, mikronástroje a další nářadí
Slovensko, Maďarsko, Německo

Rotana a.s. se zabývá návrhem, vývojem, výrobou a renovací nástrojů z diamantu,
kubického nitridu boru a ze slinutého karbidu pro třískové obrábění. Společnost
realizuje vývojové a inovační aktivity, které jsou zaměřené na řešení speciálních
potřeb zákazníků, a tedy vývoj nových nástrojů a inovací stávajících produktů
i procesů. Vývojové aktivity cílí na prodlužování životnosti nástrojů, zvyšování
efektivity výroby na straně zákazníka a na vývoj zcela nových aplikací.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ROTANA a.s.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.rotana.cz
49
metalworking
machining, shaping, turned and ultrahard tools, drills, milling cutters, reamers,
indexable inserts, micro tools and other
tools
Slovakia, Hungary, Germany

Rotana a.s. is engaged in the design, development, manufacture and renovation
of diamond, cubic boron nitride and sintered carbide tools for machining. The
company carries out development and innovation activities that are focused on
addressing the special needs of its customers and thus developing new tools and
innovations of existing products and processes. The development activities are
aimed at extending tool life, increasing production efficiency for the customer,
and developing entirely new applications.
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BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export
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BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
Belgie
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.minirol.cz
neuvedeno
kovozpracující průmysl
předokenní rolety, sluneční clony, screeny,
sítě proti hmyzu, garážová vrata, průmyslová vrata, mříže
Slovensko, Rakousko, Německo, Maďarsko

Společnost BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. je jedinou společností na českém
trhu s úzkou specializací na rolovací systémy. Na tuzemském trhu působí již více
než 20 let, na světovém pak více než 40 let. Mateřská společnost v Belgii byla založena v roce 1973 ve Warengemu. Jsme specialisté na výrobu předokenních rolet, screenových clon, sítí proti hmyzu a garážových i průmyslových vrat. Jsme hrdí
na to, že svoje produkty můžeme distribuovat prostřednictvím sítě spolehlivých
partnerů v České republice, v Rakousku, v Německu, na Slovensku a v Maďarsku.
V roce 2002 uvedla společnost BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. na trh svoji
značku hotových výrobků MINIROL. Tato značka se stala velice úspěšnou a v současné době je reprezentantem společnosti jako takové. Společnost BUILDING
SHUTTER SYSTEMS s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní servis včetně finální
povrchové úpravy v rámci práškového a mokrého lakování. Samotné lakování
pak probíhá v jedné z nejmodernějších lakoven v České republice, která získala
certifikát QUALICOAT.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
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Product portfolio
Export countries

BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
Belgium
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.minirol.cz
not listed
metalworking
Window blinds, sun visors, screens,
insect nets, garage doors, industrial
doors, grilles
Slovakia, Austria, Germany, Hungary

BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. is the only company on the Czech market
with a narrow specialization in rolling systems. It has been operating for over
20 years on the domestic market and for over 40 years on the global market.
Its parent company was founded in 1973 in Warengem, Belgium. We specialize in the production of roller shutters, screen blinds, insect screens and garage
and industrial doors. We are proud to distribute our products through a network
of reliable partners in the Czech Republic, Austria, Germany, Slovakia and Hungary. In 2002, BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. launched its brand of finished
MINIROL products. This brand has become very successful and is currently the
company’s flagship product. BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o. offers its customers comprehensive services, including the final coating of powder and wet
painting. The coating itself takes place in one of the most modern paint shops in
the Czech Republic, which has obtained the QUALICOAT certificate.

Plastikářský průmysl
The plastics industry
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Extruindustrie CR s.r.o.
Extruindustrie CR s.r.o.
Německo
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.extruindustrie.cz
60
plastikářský průmysl
technické profily, cenovkové lišty
neuvedeno

Společnost Extruindustrie CR s.r.o. je rodinnou firmou s více než 30letou historií.
Jsme lídry na trhu ve vytlačování, vstřikování a zpracování akrylátu (plexiskla).
Využíváme nejmodernější technologie a udržujeme krok s nejnovějšími trendy.
Náš odborný tým systematicky vyhlíží nejnovější trendy s cílem splnit požadavky
trhu a zákazníků. V Extruindustrie CR s.r.o. jsme hrdí na zavedení systému řízení
jakosti v našich výrobních provozech podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.
Díky globálním obchodním vztahům a řadě oborových partnerství může naše společnost nadále úspěšně stavět na zdravém základu a poctivé historii. Současně
můžeme své výrobní a obchodní aktivity i dále rozšiřovat.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Extruindustrie CR s.r.o.
Germany
Ždírec nad Doubravou
Havlíčkův Brod
www.extruindustrie.cz
60
plastics
technical profiles, price tag holders
not listed

Extruindustrie CR s.r.o. is a family-owned business with over 30 years of history.
We are the market leader in extrusions, injection mouldings and the processing
of acrylic (Plexiglas). We use the latest technology and keep pace with the latest
trends. Our team of experts systematically searches for the latest trends to meet
the market’s and our customers’ requirements. We at Extruindustrie CR s.r.o. are
proud to have introduced a quality management system in our production plants
according to international standard EN ISO 9001. Thanks to global business relationships and a number of industry partnerships, our company is continuing to
successfully build on our sound foundation and honest history. At the same time,
we are further expanding our production and business activities.

HB
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PLASTIKOV, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

PLASTIKOV, s.r.o., sídlem Jihlava, byl založen v roce 1994. Firma je dlouholetým
certifikovaným českým výrobcem a dodavatel otvorových prvků pro stavebnictví,
jako jsou plastová IQ okna, hliníková okna, vchodové dveře, posuvné systémy,
protipožární prvky, zimní zahrady, prosklené fasády a partnerem v oblasti poradenství a konzultací v dané problematice. Vzhledem k uspokojování náročné
poptávky přinášíme na trh výrobky s vysokou přidanou hodnotou vycházející z vysoce kvalitních systémů zahraničních dodavatelů, především německé společnosti
ALUPLAST. Inovativní řešení, vysoká kvalita a řemeslná zručnost se stala normou
a tradicí, upevňující naše přední místo na trhu.
Zcela logické je pro nás provádění souvisejících stavebních prací a služeb. Samozřejmě, že veškerá naše činnost (výroba, stavební práce, služby a servis) je podložena všemi požadovanými platnými zkouškami a protokoly dle platných norem.

Plastikářský průmysl / The plastics industry

JI

PLASTIKOV, s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.plastikov.cz
48
plastikářský průmysl
okna, dveře – vchodové, balkonové,
posuvné, protipožární, prosklené fasády,
zimní zahrady, garážová vrata
neuvedeno
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

PLASTIKOV, s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
http://www.plastikov.cz/
48
plastics
windows, doors – entrance, balcony, sliding, fire, glass facades, winter gardens,
garage doors
not listed

PLASTIKOV, s.r.o., based in Jihlava, was founded in 1994. The company is a longtime certified Czech manufacturer and supplier of aperture fittings for the building industry, such as plastic IQ windows, aluminium windows, entrance doors,
sliding systems, fire elements, conservatories, glass facades and a partner in the
field of consultancy. In order to satisfy the high level of demand, we supply the
market with products that have high added value and are based on high-quality
systems of foreign suppliers, especially the German ALUPLAST. Innovative solutions, high quality and craftsmanship have become our norm and tradition,
strengthening our market leadership.
The related works and services we provide are only logical. Of course, all our
activities (production, construction work, services and servicing) are supported by
all required valid tests and protocols pursuant to valid standards.

Ammeraal Beltech s.r.o.

Výrobkové portfolio

Export

Ammeraal Beltech s.r.o.
Nizozemsko
Jihlava
Jihlava
www.ammeraalbeltech.com
290
plastikářský průmysl
široké portfolio kvalitních pásů a jejich příslušenství (např. syntetické pásy, modulární pásy uni, nekonečné tkané pásy, pásy
ZipLink, lehké gumové pásy, modulární
pásy, plastové a ocelové řetězy, ozubené
řemeny, pásy Ultrascreen apod.)
celý svět

Společnost Ammeraal Beltech, která byla založena v roce 1950, je světovým
lídrem na trhu v oblasti vývoje, výroby a servisu vysoce kvalitních a výkonných
procesních a dopravních pásů, jež dodáváme do více než 150 zemí světa. Zaměstnáváme více než 2 750 nejlepších lidí v oboru, kteří jsou schopní poradit
zákazníkům s nejrůznějšími výzvami. Naše výroba probíhá v deseti závodech v Evropě, USA, Kanadě a v Asii. Prodejní a výrobní centra se nacházejí na více než 80
místech celého světa a ve více než 25 zemích máme své vlastní pobočky. Naše
síť je velmi rozsáhlá. Naším záměrem do budoucna je být stále lídrem ve všech
oborech, ve kterých se pohybujeme. Ammeraal Beltech je součásti společnosti
AMMEGA, vzniklé sloučením společností Ammeraal Beltech a Megadyne.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Product portfolio

Export countries

Ammeraal Beltech s.r.o.
Netherlands
Jihlava
Jihlava
www.ammeraalbeltech.com
290
plastics
a wide portfolio of quality belts and
accessories (e.g. synthetic belts, modular
uni belts, endless woven belts, ZipLink
belts, light rubber belts, modular belts,
plastic and steel chains, toothed belts,
Ultrascreen belts, etc.)
the entire world

Founded in 1950, Ammeraal Beltech is a global market leader in the development, production and servicing of high-quality and high-performance process
and conveyor belts, which we supply to over 150 countries. We employ over
2,750 of the best people in the industry who are able to advise customers on
a variety of challenges. Our production takes place in 10 plants in Europe, the
USA, Canada and Asia. Sales and production centres are located in over 80 locations around the world and we have our own branches in more than 25 countries.
Our network is vast. Our intention for the future is to remain the leader in all
fields in which we operate. Ammeraal Beltech is part of AMMEGA, formed by the
merger of Ammeraal Beltech and Megadyne.
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DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Společnost DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o., vznikla v roce 1992 a zabývá se výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených fasád a zimních
zahrad, ale i poradenstvím, odbornými konzultacemi a projektováním souvisejícím s otvorovými výplněmi. Vzhledem ke kvalitě výroby, špičkovým materiálům
používaným pro výrobu a rozsahu poskytovaných služeb patří firma mezi nejvýznamnější výrobce otvorových výplní v ČR. Široká síť obchodních zástupců, kvalifikovaný výrobní a montážní tým je zárukou profesionálního provedení každé
zakázky. Od svého založení se opírá o výrobní strategii postavenou na kvalitních
systémech německých společností REHAU a SCHÜCO. Nabízí tak výhody silných
partnerů, kteří přináší inovativní řešení, nové technologie, vysoké normy kvality
a rozsáhlou nabídku profilů pro jakékoliv řešení.

Plastikářský průmysl / The plastics industry

JI

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Česká republika
Polná
Jihlava
www.dafe.cz
165
156
plastikářský průmysl
plastová a hliníková okna, dveře, zimní
zahrady a prosklené fasády
Švýcarsko, Rakousko
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Czech Republic
Polná
Jihlava
www.dafe.cz
165
156
plastics
plastic and aluminium windows, doors,
garden conservatories and glass facades
Switzerland, Austria

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o., was established in 1992 and is engaged in the production and assembly of plastic and aluminium windows, doors, glass facades
and garden conservatories, as well as consultancy, expert consultations and designing related to aperture fittings. With regard to the quality of production, top
materials used for production and the range of services provided, the company is
one of the most important producers of aperture fittings in the Czech Republic.
A wide network of sales representatives, and a qualified production and assembly team guarantee the professional execution of each order. Since its foundation,
the company has been leaning on a production strategy based on quality systems
from the German companies REHAU and SCHÜCO. The company thus offers the
advantages of strong partners who bring innovative solutions, new technologies,
high quality standards and an extensive range of profiles for every solution.

Hranipex a.s.
Hranipex a.s.
Česká republika
Komorovice
Pelhřimov
www.hranipex.cz
500
280
plastikářský průmysl
plastové hrany, lepidla, čističe
celá Evropa

Společnost Hranipex je významným evropským výrobcem a distributorem nábytkových hran. Portfolio našich produktů zahrnuje kromě široké kolekce hran také
tavná, disperzní, montážní a konstrukční lepidla. Pomyslný kruh uzavíráme nabídkou čisticích prostředků a elektronických rozstřikovacích zařízení, jež doporučujeme jako efektivní pomocníky při olepování nábytkových dílců. Individuální přístup
a odborné poradenství se vztahují na celou šíři našeho sortimentu. Vznik podniku
se datuje do roku 1993. Tehdy odstartovaná etapa vyústila v dnešní etablovanou
podobu společnosti, kterou náš tým s ohledy na potřeby zákazníka stále zdokonaluje. Kromě českého trhu působí Hranipex prostřednictvím svých dceřiných
společností v Německu, Velké Británii, Francii, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, na Ukrajině, v Bělorusku a díky rozsáhlé síti obchodních
zastoupení i v dalších zemích Evropy. Špičkový servis, kvalitní produkt, rychlost,
spolehlivost a profesionalita – to jsou hlavní atributy, díky nimž má společnost
Hranipex spokojené klienty napříč celou Evropou, potažmo po celém světě.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Hranipex a.s.
Czech Republic
Komorovice
Pelhřimov
www.hranipex.cz
500
280
plastics
plastic edges, adhesives, cleaners
throughout Europe

Hranipex is a major European manufacturer and distributor of furniture edges.
In addition to a wide range of edges, our product portfolio also includes hot
melt, dispersion, assembly and construction adhesives. We close the imaginary
circle with a range of cleaning products and electronic spraying devices, which
we recommend as effective aids when gluing furniture parts. An individualized
approach and expert advice apply to our entire product range. The company was
founded in 1993. What started at that time as a fledgling business has grown
into today’s well-established company, which our team continues to improve
with respect to our customers’ needs. In addition to the Czech market, Hranipex
operates through its subsidiaries in Germany, Great Britain, France, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Lithuania, Ukraine, Belarus and, thanks to our
extensive network of sales offices, in other European countries. Top service, quality products, speed, reliability and professionalism – these are the main attributes
that make Hranipex’s clients happy across Europe and globally.
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Spojené kartáčovny a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio

Export

Spojené kartáčovny a.s. jsou ryze českou akciovou společností bez podílu zahraničního kapitálu. Historie společnosti sahá až do roku 1882 a v současné době
patří mezi významné evropské výrobce a exportéry širokého sortimentu kartáčnického zboží.
Trvalý důraz kladený na kvalitu výrobků a modernizaci výrobního zařízení, systém
řízení jakosti certifikovaný podle normy ISO 9001 a komplexně řešená logistika
zaručují schopnost firmy vycházet vstříc požadavkům obchodních partnerů a jsou
předpokladem spokojenosti uživatelů našich výrobků.

Plastikářský průmysl / The plastics industry

PE

Spojené kartáčovny a.s.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.spokar.com
350
plastikářský průmysl
zubní kartáčky a kartáče pro osobní
hygienu, kartáče a úklidové prostředky
pro domácnost, natírací a malířské potřeby, školní a umělecké štětce, technické
kartáče a další
Německo, Skandinávie, Velká Británie,
Bulharsko, Rusko
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Product portfolio

Export countries

Spojené kartáčovny a.s.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.spokar.com
350
plastics
toothbrushes and brushes for personal
hygiene, brushes and household cleaning products, paint brushes and painting
supplies, school and art brushes, technical brushes and others
Germany, Scandinavia, Great Britain,
Bulgaria, Russia

Spojené kartáčovny a.s. is a purely Czech joint-stock company without any foreign capital. The company’s history dates back to 1882, and the company is now
one of the leading European manufacturers and exporters of a wide range of
brushes.
Constant emphasis on product quality and modernization of our production
equipment, a quality management system certified according to the ISO 9001
standard and comprehensive logistics guarantee the company’s ability to meet
the requirements of our business partners and are a prerequisite for the satisfaction of the users of our products.

KPŽ Automotive, a.s.

Výrobkové portfolio
Export

KPŽ Automotive, a.s.
Česká republika
Žirovnice
Pelhřimov
www.kpzas.cz
350
plastikářský průmysl
plastové dílce pro automobilový průmysl
(lisování, pokovení), výroba forem pro
lisování plastů
Německo, Slovensko, Rakousko, USA,
Čína

KPŽ Automotive, a.s., je výrobní společnost, zabývající se výrobou plastových dílců
pro světlomety. Najdete u nás zejména technologie vstřikování plastů a pokovení.
Naše společnost se neustále rozvíjí a modernizuje a získáváme další nové projekty i z jiných odvětví.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

KPŽ Automotive, a.s.
Czech Republic
Žirovnice
Pelhřimov
www.kpzas.cz
350
plastics
plastic components for the automotive
industry (pressing, metallization), production of moulds for plastic pressing
Germany, Slovakia, Austria, USA, China

KPŽ Automotive, a.s., is a manufacturing company engaged in the production of
plastic parts for lamps. We primarily use technologies for plastic injection technology and metallization. Our company is constantly developing and modernizing,
and we are involved in other new projects from various industries.
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I P C plast, spol. s r. o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export
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I P C plast, spol. s r. o.
Česká republika
Žirovnice
Pelhřimov
www.ipcplast.cz
321
plastikářský průmysl
malířské a natěračské válečky
Rakousko, Nizozemsko, Francie, Německo, Polsko

V roce 1990 založil současný majitel se svou rodinou společnost na výrobu pomůcek, předmětů a nářadí pro domácí práce. Během své existence společnost prošla
obdobím hledání obchodních partnerů jak na straně odběratelů, tak na straně
dodavatelů vstupních materiálů, odborných a kvalifikovaných pracovníků, techniků i konstruktérů, obdobím nedostatku finančních prostředků a čerpání úvěru,
výstavby výrobních a skladových prostor, nákupu výrobních strojů a technologií.
Období budování a hledání postavení firmy trvalo celé desetiletí. V současné době
má společnost cca 320 zaměstnanců a výroba se uskutečňuje v osmi výrobních
halách. Společnost nemá žádné úvěry a každý rok investuje do nových strojů
a technologií více než 20 milionů Kč. Má tři provozy – provoz lisovny plastových
dílů, provoz malířských válečků a provoz nástrojárny s vlastním konstrukčním
oddělením. V současné době dochází k automatizaci výrobních operací s využitím
robotů. Firma I P C plast, spol. s r. o., se stala po 29 letech své existence přední evropskou firmou na výrobu malířských a natěračských válečků. Je kapitálově silnou
společností a řadu let patří mezi nejstabilnější společnosti v Česku. O této skutečnosti svědčí i to, že pravidelně od roku 2013 získává CERTIFIKÁT AAA CZECH
Stability Award EXCELENTNÍ a v roce 2019 firma získala 1. místo v ocenění LÍDRŮ
ČESKÉ REPUBLIKY za Kraj Vysočina.
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www
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Product portfolio
Export countries

I P C plast, spol. s r. o.
Czech Republic
Žirovnice
Pelhřimov
www.ipcplast.cz
321
plastics
paint rollers
Austria, Netherlands, France, Germany,
Poland

In 1990, the current owner and his family founded a company to produce utensils, items and tools for housework. Throughout its existence, the company has
gone through a period of searching for business partners both on the side of
customers and suppliers of raw materials, professional and qualified workers,
technicians and designers, a period with a lack of funds and the need to draw
credit, the construction of production and warehouse facilities, and the purchase
of production machines and technologies. The period of building and searching
for the proper marketplace for the company lasted for an entire decade. Currently, the company has about 320 employees. Production takes place in eight
production halls. The company has no loans and invests over 20 million CZK in
new machinery and technologies every year. The company has three different
operations – a plastic parts pressing plant, the production of paint rollers and
a tool shop with its own design department. Today, our production operations
are automated using robots. I P C plast, spol. s r. o., after 29 years of existence,
has become a leading European company for the production of paint rollers. It is
a strong company in terms of capital, and for many years we have been among
the most stable companies in the Czech Republic. This is also evidenced by the
fact that since 2013, we have been awarded the AAA CZECH Stability Award EXCELLENT CERTIFICATE, and in 2019, the company won 1st place in the LEADERS
OF THE CZECH REPUBLIC Award for the Vysočina Region.

Produktion Sito s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Produktion Sito s.r.o.
Německo
Starý Pelhřimov
Pelhřimov
www.sito.de
220
plastikářský průmysl
mycí houbičky z polyuretanových pěn
a z celulózy, různé druhy utěrek, kovové
a perlonové drátěnky, kovové čisticí pady
s mýdlem (kovovky), různé čisticí kotouče
a pady pro čisticí mašiny a přístroje
celá Evropa

Společnost Produktion Sito s.r.o. je výrobcem čisticích prostředků pro domácnost,
jako jsou mycí houbičky, utěrky, drátěnky a jiné. Vznikla v roce 2005 ze společnosti SITO, spol. s r.o., která byla založena v roce 1993. Společnost Produktion
Sito s.r.o. je jedna z nejvýznamnějších v oblasti tohoto výrobního sortimentu a je
dodavatelem do velkých obchodních řetězců.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Produktion Sito s.r.o.
Germany
Starý Pelhřimov
Pelhřimov
www.sito.de
220
plastics
sponges made of polyurethane foam and
cellulose, various types of dishcloths, metal
and pearl scourers, metal cleaning pads
with soap, various cleaning discs and pads
for cleaning machinery and appliances
throughout Europe

Produktion Sito s.r.o. is a manufacturer of various household cleaning products
such as sponges, dishcloths, scourers and others. Production Sito s.r.o. arose in
2005 from SITO spol. s r.o., which was founded in 1993. Produktion Sito s.r.o. is
one of the key companies in this product range and is a supplier to large retail
chains.
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HOEKO - Automotive s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

HOEKO - Automotive s.r.o.
Německo
Jiřice
Pelhřimov
www.hoeko.cz
218
plastikářský průmysl
plastové díly pro automobilový průmysl
– pohledové díly do palubních desek,
součásti dveřních systémů, střešních oken,
sedaček, povrchová úprava flockováním atd.
Německo, Velká Británie, Čína, Maďarsko,
Rakousko, Polsko, Slovensko, Mexiko

Společnost HOEKO - Automotive s.r.o. se sídlem v Humpolci je výrobce plastových
dílů pro automobilový průmysl s centrálou v Německu. Pobočka byla v České
republice založena v roce 2007 jako součást koncernu Hörauf & Kohler GmbH.
Společnost klade důraz na proaktivní zákaznický servis a kvalitu dodávaných výrobků. I z tohoto důvodu jsou našimi zákazníky významné firmy v automobilovém
průmyslu.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

HOEKO - Automotive s.r.o.
Germany
Jiřice
Pelhřimov
www.hoeko.cz
218
plastics
plastic components for the automotive
industry – dashboard parts, door system
parts, sunroof parts, seats, flocking
finish, etc.
Germany, Great Britain, China, Hungary,
Austria, Poland, Slovakia, Mexico

HOEKO - Automotive s.r.o. based in Humpolec, is a manufacturer of plastic components for the automotive industry with its headquarters in Germany. The Czech
branch was established in 2007 as part of the Hörauf & Kohler GmbH concern.
The company emphasizes proactive customer service and the quality of the products it supplies. This is one of the reasons why our customers include the top
companies in the automotive industry.

Ostendorf - OSMA s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Ostendorf - OSMA s.r.o.
Německo
Komorovice
Pelhřimov
www.ostendorf-osma.cz
85
plastikářský průmysl
plastové kanalizační systémy pro domovní a venkovní použití
Slovensko, Litva, Chorvatsko

Společnost Ostendorf - OSMA s.r.o. je výrobce plastových potrubních systémů pro
domovní a venkovní kanalizaci, který působí na českém trhu již od roku 1994.
Značka OSMA představuje dokonalé propojení výroby kontroly jakosti, obchodu,
logistiky, marketingu a poradenství.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Ostendorf - OSMA s.r.o.
Germany
Komorovice
Pelhřimov
www.ostendorf-osma.cz
85
plastics
plastic sewage systems for indoor and
outdoor use
Slovakia, Lithuania, Croatia

Ostendorf - OSMA s.r.o. is a manufacturer of plastic piping systems for domestic
and outdoor sewerage, which has been operating on the Czech market since
1994. The OSMA brand represents the perfect combination of production, quality
control, sales, logistics, marketing and consulting.
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FRAENKISCHE CZ s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Skupina FRAENKISCHE je inovativní, prorůstově orientovaný rodinný podnik střední velikosti. Je světovou jedničkou v oblasti vývoje, výroby a dodávek
technicky špičkových plastových trubek určených pro strojírenský, zejména pak
automobilový průmysl. Skupina má globální působnost, výrobní pobočky a distribuční centra má v Evropě, Asii, Americe a Africe. Mezi zákazníky společnosti
patří největší světové automobilky stejně jako známí výrobci bílé domácí techniky.
Po celém světě má skupina FRÄNKISCHE zhruba 4 200 zaměstnanců. V České
republice ji zastupuje společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o. se sídlem v Okříškách
na Třebíčsku, která se s téměř tisícovkou svých zaměstnanců řadí mezi pět nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu.
Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o. se v roce 2018 stala vítězem Národní ceny
kvality České republiky program START PLUS a je držitelem ocenění Společensky
odpovědná organizace II. stupně.
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FRAENKISCHE CZ s.r.o.
Německo
Okříšky
Třebíč
www.fraenkische.com
822
plastikářský průmysl
pryžové a plastové výrobky – desky,
folie, hadice, trubky a profily; ostatní díly
a příslušenství pro motorová vozidla
Německo, Francie
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

FRAENKISCHE CZ s.r.o.
Germany
Okříšky
Třebíč
www.fraenkische.com
822
plastics
rubber and plastic products – panels,
foils, hoses, tubes and profiles; other
parts and accessories for motor vehicles
Germany, France

The FRAENKISCHE Group is an innovative, pro-growth, medium-sized familyowned business. The company is a world leader in the development, production
and supply of high-tech plastic tubes intended for the engineering, and especially, the automotive industries. The Group operates globally, with production
facilities and distribution centres in Europe, Asia, America and Africa. The company’s customers include the world’s largest automakers as well as well-known
manufacturers of home appliances. The FRÄNKISCHE Group has approximately
4,200 employees worldwide. In the Czech Republic, the Group is represented by
FRAENKISCHE CZ s.r.o., based in Okříšky, Třebíč, which, with over a thousand
employees, ranks among the top five employers in the region.
In 2018, FRAENKISCHE CZ s.r.o. won the Czech National Quality Award START
PLUS and was awarded the Socially Responsible Organization II Award.

ISOBAST s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

ISOBAST s.r.o.
Německo
Moravské Budějovice
Třebíč
www.isobast.cz
62
plastikářský průmysl
pryžové a plastové výrobky – těsnění,
izolační hadice a pásky, vypěňované
tvarované PUR díly, vyřezávané díly,
polstrování
Německo, Francie, Mexiko, Čína, Brazílie

Společnost ISOBAST s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se zpracováním
technických pěnových materiálů a technických textilií. Se svým více než 25letým
působením v oboru se specializujeme na výrobu protihlukových těsnění, těsnění
proti vibracím a proti vlhkosti, dále na výrobu izolačních hadic a obalových výplní.
Naše výrobky jsou aplikovány nejen v automobilovém průmyslu, ale i ostatních
odvětvích (stavebnictví, obalový průmysl atd.) Systém řízení kvality máme certifikován podle normy ISO 9001 a IATF 16949 a máme též zavedený systém
environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ISOBAST s.r.o.
Germany
Moravské Budějovice
Třebíč
www.isobast.cz
62
plastics
rubber and plastic products – gaskets,
insulating hoses and tapes, foamed
moulded PUR parts, carved parts,
padding
Germany, France, Mexico, China, Brazil

ISOBAST s.r.o. was established in 1993. We focus on processing technical foam
materials and technical textiles. With more than 25 years of experience in the
industry, we specialize in the manufacture of acoustic seals, vibration and moisture seals, as well as insulation hoses and packing fillers. Our products are used
not only in the automotive industry, but also in other industries (construction,
packaging, etc.) Our quality management system is certified according to ISO
9001 and IATF 16949 and we also have an environmental management system
in place in accordance with ISO 14001.
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PKS okna a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Společnost PKS okna a.s. působí na českém trhu od samého počátku 90. let
(původně pod názvem Agrostav) a svojí činností se řadí k významným výrobcům
výplní stavebních otvorů. Sídlo společnosti je ve Žďáru nad Sázavou – v centru
Českomoravské vrchoviny nedaleko dálnice D1. Výrobkové portfolio tvoří plastová, dřevěná, hliníková a dřevohliníková okna a dveře (včetně posuvných a zdvižně
posuvných), dřevěné, plastové a hliníkové zimní zahrady, hliníkové fasády, hliníkové interiérové stěny a zateplení budov spojené s výměnou oken. Velký důraz PKS
okna a. s. klade zvláště na kvalitu výrobků a služeb. Z tohoto důvodu společnost
cílevědomě rozvíjí materiální a technické zajištění výroby i jejího řízení, což deklarují certifikáty systému řízení dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN
EN ISO 14001.
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PKS okna a.s.
Česká republika
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.pksokna.cz
260
plastikářský průmysl
okna a dveře ze dřeva, plastu, hliníku
a jejich kombinace, zimní zahrady,
hliníkové fasády, hliníkové interiérové
stěny atd.
Slovensko
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

PKS okna a.s.
Czech Republic
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.pksokna.cz
260
plastics
windows and doors made of wood, plastic, aluminium and combinations thereof,
garden conservatories, aluminium
facades, aluminium interior walls, etc.
Slovakia

PKS okna a.s. has been operating on the Czech market since the beginning of the
1990s (originally under the name Agrostav) and is one of the major manufacturers of aperture fittings. The company is based in Žďár nad Sázavou – in the center
of the Bohemian-Moravian Highlands near the D1 highway. The product portfolio consists of plastic, wooden, aluminium and wood-aluminium windows and
doors (including sliding and lifting sliding doors), wooden, plastic and aluminium
garden conservatories, aluminium facades, aluminium interior walls and thermal
insulation of buildings associated with window replacement. PKS Window a.s.
places great emphasis on the quality of its products and services. For this reason,
the company strives to improve its material and technical provision of production
and its management processes, which is evidenced by its management system
certificates according to the requirements of EN ISO 9001 and EN ISO 14001.

Lisovna plastů, spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Lisovna plastů, spol. s r.o.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.lisovna.cz
180
plastikářský průmysl
technické výlisky z plastů především pro
automobilový průmysl
Německo, Itálie, Polsko, Rusko, Turecko,
Čína, USA, Mexiko, Brazílie

Historie společnosti spadá díky jejím předchůdcům až do roku 1969. Jedná se
o rodinnou firmu bez zahraniční účasti. Společnost vyrábí sériové technické i pohledové plastové díly metodou vstřikování a patří mezi specialisty na dvoukomponentní vstřikování přesných dílů. Zabývá se výrobou plastových výlisků včetně
jejich kompletace (potisky, ultrazvukové svařování, montáže), dále nabízí výrobu
forem pro plastové výlisky. Společnost se vyprofilovala jako dodavatel do automobilového průmyslu, své výrobky dodává i do elektrotechnického a spotřebního
průmyslu.
Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří společnosti Automotive Lighting, TE Electronics, Mann+Hummel, ITW Pronovia, Witte automotive, Varroc,
Valeo, Cooper Standard, Honeywell, MTD, HVCC, ZKW.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Lisovna plastů, spol. s r.o.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.lisovna.cz
180
plastics
technical mouldings of plastics primarily
for the automotive industry
Germany, Italy, Poland, Russia, Turkey,
China, USA, Mexico, Brazil

Thanks to its predecessors, the company’s history dates back to 1969. It is a family-owned business with no foreign participation. The company produces series
of technical and visual plastic parts using injection moulding and is one of the
specialists in two-component injection moulding of precision parts. It deals with
the production of plastic mouldings, including their assembly (printing, ultrasonic
welding, assembly), and also offers the production of moulds for plastic mouldings. The company has profiled itself as a supplier to the automotive industry, and
it also supplies its products to the electrical and consumer industries.
The company’s most important customers include Automotive Lighting, TE Electronics, Mann+Hummel, ITW Pronovia, Witte automotive, Varroc, Valeo, Cooper
Standard, Honeywell, MTD, HVCC, and ZKW.
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Plastia s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Pobočka
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export
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Plastia s.r.o.
Česká republika
Praha
Nové Veselí
Žďár nad Sázavou
www.plastia.eu
106
98
plastikářský průmysl
široký sortiment pro domov a zahradu
se specializací na funkční a designové
samozavlažovací nádoby pro pěstování
rostlin v interiéru i exteriéru
Německo, USA, Švýcarsko, Maďarsko,
Velká Británie

Plastia – vnímáme vás i přírodu
Společnost Plastia, rodinná firma sídlící v Novém Veselí na Vysočině, se zaměřuje
především na výrobu samozavlažovacích květináčů, truhlíků a dalších potřeb pro
domov i zahradu. Při své práci se snaží maximálně vycházet z potřeb zákazníků, respektovat přírodu, a vytvářet tak kvalitní výrobky s originálním designem.
V průběhu vývoje svých produktů uplatňuje metodu Design management, která
propojuje design s obchodními cíli firmy. Plastia zkrátka věří, že dobrý design dělá
dobrý byznys. To je důvod, proč dlouhodobě spolupracuje se začínajícími i věhlasnými českými návrháři. Nejvyšší ocenění Red Dot Award Winner získala Plastia
už v roce 2012 za variace samozavlažovacích květináčů Calimera od designéra
Jana Čtvrtníka a stojanů Baobab a Torreta navržených Petrem Mikoškou ze studia
Boa Design, v roce 2017 pak za vermikompostér Urbalive, za jehož designem
stojí prof. ak. arch. Jiří Pelcl, o rok později si tento designový kousek připsal další
úspěch v podobě Good Design Award v americkém Chicagu.
Společnost Plastia byla založena v roce 1993. V současné době má firma již 106
zaměstnanců a její výrobky se vyvážejí do 56 zemí světa.
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Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Plastia s.r.o.
Czech Republic
Prague
Nové Veselí
Žďár nad Sázavou
www.plastia.eu
106
98
plastics
a wide portfolio of products for the home
and garden, specializing in functional and
customized self-irrigation containers for
growing plants indoors and outdoors
Germany, USA, Switzerland, Hungary,
Great Britain

Plastia - we perceive you and the nature
Plastia, a family-owned company based in Nové Veselí in the Vysočina Region, focuses
primarily on the production of self-irrigating plant pots, plant boxes and other goods
for the household and garden. In their work, they strive to meet the needs of their
customers, respect nature and create quality products with an original design. When
developing its products, the company applies the Design Management method, which
links the design with the business objectives of the company. In short, Plastia believes
that a good design makes good business. That is why it has been cooperating for
a long time with both beginnig and renowned Czech designers. Plastia was awarded
the highest Red Dot Award Winner in 2012 for variations of the Calimer self-irrigation
pots by designer Jan Čtvrtník and Baobab and Torret stands designed by Petr Mikoška
from the Boa Design studio. It won again in 2017 for the worm farm Urbalive designed by Professor Architect Jiří Pelcl. One year later, this design piece claimed additional success in the form of the Good Design Award in Chicago, USA.
Plastia was founded in 1993, currently has 106 employees and its products are
exported to 56 countries around the world.

Potravinářský průmysl
The food industry
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Pobočka
Okres
www
Počet zaměstnanců v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic, a.s.
Francie
Praha
Přibyslav – Hesov
Havlíčkův Brod
www.savencia-fd.cz
420
výroba potravin
sýry s plísní na povrchu, smetanové
krémy, čerstvé tvarohové sýry
Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko,
Švýcarsko, Belgie, pobaltské státy

Savencia Fromage & Dairy – Závod Přibyslav – Hesov, založen v roce 1923 jako
mlékařské družstvo Pribina, které zahájilo výrobu sýrů s plísní na povrchu, praotce slavného Hermelínu. V roce 1954 byla zahájena výroba Pribináčku a v letech
2018–2019 byla do hesovského závodu převedena výroba Sedlčanského Hermelínu a Lučiny.

Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

SAVENCIA Fromage & Dairy Czech
Republic, a.s.
France
Prague
Přibyslav
Havlíčkův Brod
www.savencia-fd.cz
420
food production
soft cheeses with surface mould, creams,
fresh cottage cheese
Slovakia, Poland, Romania, Hungary,
Switzerland, Belgium, the Baltic States

Savencia Fromage & Dairy – the Přibyslav – Hesov plant was founded in 1923 as
a dairy cooperative called Pribina, which began producing cheese with surface
mould, the forefather of the Czech version of Camembert. In 1954, the production of Pribináček started and in 2018–2019 the production of Sedlčanský
Hermelín and Lučina was transferred to the plant in Hesov.
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Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.
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Amylon, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

Výrobkové portfolio

Export

Amylon, a.s.
Česká republika
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.amylon.cz, www.amylon.eu
116
výroba potravin
pšeničný škrob, pšeničná bílkovina,
pudinkové prášky, bramborové směsi
(knedlíky, bramboráky, těsta), škroby
a další přísady na vaření a pečení (vanilkový cukr, kypřicí prášek, prášek
do perníku) atd.
Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko,
Maďarsko

Amylon, a.s., byl založen v roce 1912 Františkem Malínským v Ronově nad Sázavou. V roce 1948 byl znárodněn a stává se součástí národního podniku Amylon
Havlíčkův Brod, později státního podniku Škrobárny. V roce 1994 proběhla privatizace a nová firma Amylon, a.s., zahrnuje provozy Havlíčkův Brod a Ronov
nad Sázavou. V Havlíčkově Brodě Amylon vyrábí pšeničný škrob a pšeničnou
bílkovinu (lepek). Tekutý pšeničný škrob je základní surovinou pro výrobu glukózových a maltózových sirupů v tekutém i suchém stavu. Vedlejší výrobou jsou
potravinářská lepidla. V Ronově nad Sázavou se vyrábějí balené výrobky, zejména
pudinky, bramborové směsi (knedlíky, těsta, bramborák), škroby a malá balení
(cukry, kypřicí prášky apod.). Veškerá výroba v Havlíčkově Brodě i Ronově je jak
v konvenční, tak i bio kvalitě.

HB
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Product portfolio

Export countries

Amylon, a.s.
Czech Republic
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.amylon.cz, www.amylon.eu
116
food production
wheat starch, wheat protein, pudding
powders, potato mixtures (dumplings,
potato pancakes, dough), starches and
other cooking and baking ingredients
(vanilla sugar, baking powder, gingerbread powder), etc.
Germany, Poland, Slovakia, Austria,
Hungary

Amylon, a.s. was founded in 1912 by František Malínský in Ronov nad Sázavou. In 1948, the company was nationalized and became part of the Amylon
Havlíčkův Brod national enterprise, later to be part of Škrobárny. In 1994, privatization took place and the new company Amylon, a.s., includes plants in
Havlíčkův Brod and Ronov nad Sázavou. In Havlíčkův Brod, Amylon produces
wheat starch and wheat protein (gluten). Liquid wheat starch is the basic raw
material for the production of glucose and maltose syrups in both liquid and
dry states. Secondary production involves food adhesives. The plant in Ronov
nad Sázavou produces packaged products, especially pudding powders, potato
mixtures (dumplings, dough, potato pancakes), starches and small packages
(sugars, baking powders, etc.). All production in Havlíčkův Brod and Ronov is in
both conventional and organic quality.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
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Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
Česká republika
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.hbrebel.cz
93
87
výroba nápojů
výroba piva
Rusko, Francie, Slovensko, USA, Finsko

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. je jedním z nezávislých regionálních pivovarů v České republice. Pivovar působí na trhu se značkou Rebel už více než 40
let a za tuto dobu si s ní vybudoval stabilní pozici na trhu. Hlavní sídlo pivovaru
je v Havlíčkově Brodě a patří k podnikům, které jsou vlastněné českým majitelem. V roce 2018 bylo prodáno 101 500 hl piva. Export činil 24 % z celkového
výstavu pivovaru. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery patří Rusko, Francie,
Slovensko, USA, Finsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Polsko a Itálie. Pivo značky
Rebel se vaří tradiční technologií, kvasí v otevřených spilkách a zraje při nízké
teplotě v ležáckých sklepech – i díky tomu získávají piva pravidelně prestižní
ocenění v tuzemských a také zahraničních degustačních soutěžích. Měšťanský
pivovar Havlíčkův Brod a. s. zároveň vlastní ochrannou známku piv Hradecký VOTROK a Hradecká desítka, která se lokálně prodávají převážně v Královéhradeckém
kraji. Pivovar byl založen v roce 1834 a od té doby se zde vaří pivo nepřetržitě
již více než 180 let tradičním způsobem. Pro výrobu se využívají výhradně české
suroviny a slad vyráběný ve vlastní humnové sladovně ze surovin nakoupených od
regionálních zemědělců. Nejpoužívanějším chmelem je žatecký červeňák. Pro zvýšení kvality lahvového piva došlo v roce 2015 k modernizaci tunelového pasteru.
V roce 2016 se vedení společnosti rozhodlo investovat do nové KEG linky. V roce
2018 uvedl pivovar na trh svoje první plechovkové pivo Rebel XI. V letošním roce
se přidala nealkoholická varianta Rebel Na uzdě a míchaný nápoj z piva – Pinkni
se Rebelko.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
Czech Republic
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.hbrebel.cz
93
87
beverage production
beer production
Russia, France, Slovakia, USA, Finland

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. is one of the few remaining independent
regional breweries in the Czech Republic. The brewery has been operating on
the market with the Rebel brand for over 40 years and has built up a stable
market position with it. The brewery is headquartered in Havlíčkův Brod and is
one of the companies owned by a Czech owner. In 2018, 101,500 hl of beer were
sold. Exports accounted for 24% of the brewery’s total production. The most
important trading partners are Russia, France, Slovakia, USA, Finland, Slovenia,
Croatia, Serbia, Poland and Italy. Rebel beer is brewed using traditional technology, fermented in open fermentation rooms and matured at low temperatures
in lager cellars – which is why the beer is regularly awarded prestigious awards
in both domestic and foreign tasting competitions. Měšťanský pivovar Havlíčkův
Brod a.s. also owns the trademarks of Hradecký VOTROK and Hradecká desítka,
which are sold locally mainly in the Hradec Králové Region. The brewery was
founded in 1834 and has been brewing beer for over 180 years in a traditional
way. The production uses exclusively Czech raw materials and malt produced
in the brewery’s own malt house from raw materials purchased from regional
farmers. The most used hops are Saaz Hops. To improve the quality of bottled
beer, the tunnel pasteurizer was modernized in 2015. In 2016, the company
management decided to invest in a new KEG line. In 2018, the brewery launched
its first canned beer, Rebel XI. This year, Rebel Na uzdě, a non-alcoholic variant,
and Pinkni se Rebelko, a mixed beer drink, were added to the portfolio.
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CATUS spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

CATUS spol. s r.o.
Česká republika
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.catus.cz
61
výroba nápojů
studené nápoje, teplé nápoje, nápojové
směsi, polotovary
Slovinsko, Slovensko, Německo

Společnost CATUS spol. s r.o. Havlíčkův Brod vznikla v roce 1991 jako rodinná firma a zabývá se výrobou potravinových směsí, jmenovitě teplých a studených nápojů, dezertů, vitaminových doplňků, pokrmů, krémů, sirupů a moštů.
V současné době je základní technologií firmy homogenizace práškových směsí
a potravinářské balení o hmotnosti od 3 gramů do 25 kg v objemu cca 250 tun
měsíčně. Produkce firmy je směřována do podniků veřejného stravování, školních
a závodních jídelen, nemocnic, domovů pro seniory, ústavů sociální péče, do maloobchodní sítě, do sportovních oddílů, FIT center a do průmyslových a živnostenských cukrárenských výroben. Produkce je vyráběna podle vlastních originálních
receptur, které jsou léty vyzkoušené a pravidelně inovované.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

CATUS spol. s r.o.
Czech Republic
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.catus.cz
61
beverage production
cold beverages, hot beverages, beverage
mixes, semi-finished products
Slovenia, Slovakia, Germany

CATUS spol. s r.o. Havlíčkův Brod, was founded in 1991 as a family-owned business engaging in the production of food mixtures, namely hot and cold beverages, desserts, vitamin supplements, dishes, creams, syrups and ciders. Today, the
company’s basic technology is the homogenization of powder mixtures and food
packaging weighing from 3 grams to 25 kg at a volume of about 250 tonnes
per month. The company’s production is directed at public catering companies,
schools and canteens, hospitals, nursing homes, social care institutions, retail
networks, sports clubs, fitness centres, and industrial and commercial confectionery production. The production is done according to the company’s own original
recipes, which have been time-tested and improved over the years.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

KEJVAL CZ, s.r.o.
Česká republika
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
www.pekarnajenikov.cz
50
44
výroba potravin
chléb, pečivo, lahůdky, výrobky studené
kuchyně atd.
-

Výroba chleba a pečiva, výrobky studené kuchyně, maloobchodní prodej, bufet
a veřejné stravování.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Kejval CZ, s.r.o.
Czech Republic
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
www.pekarnajenikov.cz
50
44
food production
bread, pastries, delicacies, cold food
products, etc.
-

The production of breads and pastries, cold meals, retail sales, snack bars and
catering.
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Kostelecké uzeniny a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Kostelecké uzeniny a.s.
Česká republika
Kostelec
Jihlava
www.kosteleckeuzeniny.cz
1 288
707
výroba potravin
maso a masné výrobky z vepřového
a hovězího masa
Slovensko, Nizozemsko, Polsko, Maďarsko, Německo

Společnost Kostelecké uzeniny byla založena v roce 1917. Více jak 100 let poctivého řemesla, chuti a vášně k masu a masným produktům. Není mnoho firem,
které tvoří součást kulturního dědictví naší země. Kostelecké uzeniny k nim rozhodně patří. Jejich tváří je už neuvěřitelných sto let noblesní gentleman, který se
s chutí zakusuje do lahodného párku.
Kostelecké uzeniny jsou od svých prvopočátků výrobcem věhlasných párků, klobás, šunek, specialit a trvanlivých salámů. Vlajkovou lodí společnosti je řada Premium, pod kterou se na trh dodávají zejména fermentované salámy s přírodní
ušlechtilou plísní – Kostelecký uherák, Křemešník, Čeřínek a Hermín.
V portfoliu nechybí čerstvé hovězí a vepřové maso českého původu z vlastních
porážek v Kostelci a Plané nad Lužnicí.
Současnost Kosteleckých uzenin je o moderních technologiích, bezpečnosti a kontrole suroviny i finálního výrobku a o tradičním přístupu k řeznickému řemeslu.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Kostelecké uzeniny a.s.
Czech Republic
Kostelec
Jihlava
www.kosteleckeuzeniny.cz
1,288
707
food production
meat and meat products from pork
and beef
Slovakia, Netherlands, Poland, Hungary,
Germany

Kostelecké uzeniny was founded in 1917. More than 100 years of honest
craftsmanship, taste and passion for meat and meat products. There are not
many companies which form a part of our country’s cultural heritage. Kostelecké
uzeniny is definitely one of them. A graceful gentleman, who is biting into
a delicious frankfurter, has been the company´s face for an unbelievable
one hundred years. From the very beginning, Kostelecké uzeniny has been
a producer of renowned frankfurters, sausages, ham, specialties and dry salami.
The flagship of the company is the Premium line, under which mainly preserved
cured salami with natural noble mould - Kostelecký uherák, Křemešník, Čeřínek
and Hermín - are supplied to the market. The portfolio includes fresh beef and
pork of Czech origin from its own slaughter house in Kostelec and Planá nad
Lužnicí. Today, Kostelecké uzeniny is about modern technologies, safety and
control of raw materials and products and about the traditional approach it
takes towards the butcher’s craft.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví

Výrobkové portfolio

Export

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Česká republika
Krahulčí
Jihlava
www.krahulik.cz
592
402
výroba potravin
masné výrobky jako fermentované
uzeniny, trvanlivé tepelně opracované
uzeniny, měkké uzeniny, pršuty, sekané
uzeniny, snacky, uzená masa, vařená
výroba, konzervy, grilovací uzeniny,
pečená výroba
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko,
Chorvatsko, Bulharsko, Kypr, Řecko, Litva,
Slovinsko

Krahulík patří k nejtradičnějším producentům uzenin v České republice. S výrobou
uzeniny jsme v Krahulčí u Telče začali již v roce 1928. Pro výrobu produktů nejvyšší kvality máme ideální předpoklady – čisté životní prostředí Českomoravské
vrchoviny, jedinečné klimatické podmínky pro výrobu trvanlivých salámů s využitím přírodních sušáren, moderní technologie i tradiční přístup k řeznickému umění
děděný z generace na generaci. Na trh dodáváme kompletní uzenářský sortiment
s hlavním akcentem na produkci trvanlivých uzenin.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category

Product portfolio

Export countries

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Czech Republic
Krahulčí
Jihlava
www.krahulik.cz
592
402
food production
meat products such as fermented
sausages, long-keeping heat-treated
sausages, soft sausages, prosciutto,
chopped sausages, snacks, smoked
meats, cooked production, canned foods,
grilling sausages, baked products
Slovakia, Poland, Hungary, Romania,
Croatia, Bulgaria, Cyprus, Greece, Lithuania, Slovenia

Krahulík is one of the most traditional producers of sausages in the Czech Republic. We started producing sausages in Krahulčí near Telč in 1928. We have ideal
conditions for producing the highest quality products - the clean environment of
the Bohemian-Moravian Highlands, unique climatic conditions for the production
of durable sausages using natural dryers, modern technology and our traditional
approach taken towards the butcher´s art from generation to generation. We
supply a complete selection of sausages to the market with the main emphasis
on the production of durable sausages.
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Lapek, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Lapek, a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.lapek.cz
249
výroba potravin
chléb, pečivo, cukrářské výrobky a lahůdky
neuvedeno

Jihlavské pekárny se vyčlenily z Jihomoravských pekáren v Brně již v roce 1975.
V roce 1991 vzniká LAPEK spol. s r.o., který ve státní privatizaci kupuje závod
Jihlava, a později se firma transformuje na akciovou společnost, jak ji známe
dodnes.
Firma zaměstnává kolem 250 lidí, kteří se podílejí na výrobní pekařské, cukrářské,
lahůdkářské činnosti včetně zajištění vlastní sítě necelých 50 maloobchodních
prodejen společně s pojízdnou prodejnou, zajištěním vlastní dopravy a správy.
Společnost vyrábí více než 180 druhů výrobků a stále se snaží na trh přinášet
novinky. Inovuje i po technologické stránce postupnou výměnou linek a pecí.
Kvalita produkce je dokladována nejen oceněními v pekařských soutěžích, ale
také i certifikací HACCP a známkou kvality KLASA na vybrané výrobky.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Lapek, a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.lapek.cz
249
food production
breads, pastries, cakes and delicacies
not listed

The Jihlava bakeries were separated from the South Moravian bakeries from Brno
in 1975. LAPEK, s.r.o., was established in 1991 and bought the Jihlava plant during state privatization, and later the company was transformed into a joint-stock
company, as we know it today.
The company employs around 250 people involved in the production of baked
goods, confectionery products and delicacies, including the provision of its own
network of nearly 50 retail stores along with a mobile shop, providing their own
transport and administration.
The company produces over 180 types of products and constantly strives to bring
new products to the market. It also innovates its technology through making
gradual change to its lines and ovens.
The quality of production is evidenced not only by awards won in bakery competitions, but also by the HACCP certification and the KLASA quality mark for
selected products.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Moravia Lacto a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.mleko.cz
196
výroba potravin
mléko a mléčné výrobky – smetany,
sýry, kysané mléčné výrobky a jogurty,
tvarohy, sušené mléko atd.
Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko

Historie mlékárny sahá do roku 1928. Pravidelný provoz byl zahájen v roce
1951, kdy činil denní příjem mléka 30 000 litrů. Od roku 1993 je společnost
součástí skupiny Interlacto. V současné době patří podnik mezi největší mlékárenské výrobce v České republice s denním příjmem 350 000 litrů mléka.
Mlékárna je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001, IFS a dále je držitelem
systému HACCP. Pod značkou Moravia dodává především čerstvé produkty jako
polotučné a plnotučné mléko, smetanu ke šlehání, kysané podmáslí nebo kefírové mléko. Do portfolia mlékárny spadají rovněž tvarohy a významnou část
tvoří tavené a přírodní sýry (Eidam, Horácký sýr, Farmářský sýr, sýry Excelent
s příchutí a gurmánský sýr Herold s dobou zrání minimálně šest měsíců).

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Moravia Lacto a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.mleko.cz
196
food production
milk and dairy products – creams,
cheeses, fermented dairy products and yoghurts, cottage cheese, milk powder, etc.
Slovakia, Hungary, Poland, Romania

The history of the dairy goes back to 1928. Regular operations began in 1951
with a daily milk intake of 30,000 litres. Since 1993, the company has been
part of the Interlacto Group. The company is currently one of the largest dairy
producers in the Czech Republic with a daily intake of 350,000 litres of milk.
The dairy is certified according ISO 9001, ISO 14001, IFS, and is a holder of the
HACCP system certificate. Under the Moravia brand, the company primarily supplies fresh products such as semi-skimmed and whole-fat milk, whipping cream,
sour buttermilk and kefir. Curds are also included in the dairy’s portfolio and
a significant part is made from processed and natural cheeses (Edam, Horace
cheese, Farmer’s cheese, Excelent flavored cheeses and gourmet Herold cheese
with a maturation period of at least 6 months).
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ZZN Jihlava a.s.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ZZN Jihlava a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.zznjihlava.cz
61
výroba krmných směsí
krmné směsi pro drůbež, králíky, prasata
a skot
neuvedeno

Počátky vzniku zemědělského zásobování a nákupu v regionu Jihlava sahají do
poloviny devatenáctého století do vzniku prvních hospodářských družstev. Cílem
těchto spolků (družstev) bylo zajistit pro své členy výhodné ceny zemědělských
plodin, popřípadě poskytovat rolníkům i úvěr.
Vznik zemědělského zásobování a nákupu v takové podobě, jak jej známe v současné době, se datuje do šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století. V této
době bylo uvedeno do provozu obilní silo v Batelově (1962) o celkové kapacitě
21 000 tun a dále pak v roce 1978 silo v Jihlavě s kapacitou 23 000 tun, a to
včetně areálu pro ostatní činnosti a administrativní budovy.
Stávající ZZN Jihlava a.s. vznikla privatizací státního podniku ZZN v Jihlavě, s.p.,
dnem 1. 1. 1994 zápisem do obchodního rejstříku.
V současné době společnost ZZN Jihlava a.s. tvoří s dalšími šesti dceřinými společnostmi Agro divizi zemědělsko-potravinářské skupiny INTERLACTO GROUP.
ZZN Jihlava a.s. nabízí všem chovatelům a výkrmcům hospodářských zvířat dodávky krmných směsí a doplňkových minerálních krmiv pro vybrané druhy a kategorie zvířat.
Pro výrobu krmných směsí má společnost registrován výrobní provoz VKS Batelov,
kde jsou vyráběny krmné směsi pro prasata, drůbež a skot s roční výrobní kapacitou 60 000 tun.
Dále se společnost ZZN Jihlava a.s. zabývá obchodem s komoditami, prodejem
průmyslových hnojiv, pesticidů, hospodářských potřeb a laboratorními pracemi.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
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Product portfolio
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ZZN Jihlava a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.zznjihlava.cz
61
the production of compound feed
compound feed for poultry, rabbits, pigs
and cattle
not listed

The origins of agricultural supply and purchase in the Jihlava region date back to
the mid-nineteenth century to the establishment of the first economic cooperatives. The aim of these associations (cooperatives) was to secure for its members
advantageous prices of agricultural crops, as well as to provide farmers with loans.
The founding of agricultural supply and purchase, as we know it today, dates
back to the 1960s and 1970s. At that time, a grain silo in Batelov (1962) with
a total capacity of 21,000 tonnes was put into operation, and in 1978, a silo in
Jihlava with a capacity of 23,000 tonnes, including facilities for conducting other
activities and office buildings.
ZZN Jihlava a.s. was established by the privatization of the state enterprise ZZN in
Jihlava, s.p., on 1 January 1994 by its entry into the Commercial Register.
At present, ZZN Jihlava a. s. is combined with the six other Agro subsidiaries into
a division of the agro-food INTERLACTO GROUP.
ZZN Jihlava a. s. provides all breeders and fatteners of farm animals with supplies of feed mixtures and supplementary mineral feeds for selected species and
categories of animals.
For the production of compound feed, the company has a registered production
plant VKS Batelov, where feed mixtures are produced for pigs, poultry and cattle
with an annual production capacity of 60,000 tonnes.
Furthermore, ZZN Jihlava a. s. focuses on the sales of commodities, the sale of
industrial fertilizers, pesticides, economic needs and laboratory work.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Adélka a.s.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.adelka.cz
279
250
výroba potravin
pekařské, cukrářské a mlýnské výrobky,
lahůdky, výroba piva
-

Tak abyste věděli, Adélka není jen dívčí jméno, ale také značka, symbol, logo.
Značka pekárny, která vznikla už v roce 1990 z velkého nadšení jejího tvůrce
a zakladatele Ladislava Teislera a z lásky k tradičnímu řemeslu. A úcty k chlebu.
A chuti na poctivé české pečivo. Když se řekne Adélka, tak většina lidí z našeho
regionu dodá slovo „pekárna“. Ano, podíl pekárenské výroby na celkové produkci
je dominantní. Přesto je pravda, že už dávno není jen pekárnou. Dnes Adélka jako
značka zastřešuje také vlastní mlynářský provoz, rodinný pivovar s restaurací,
gastronomické a obchodní aktivity. A nezapomíná ani na ty nejmenší obce – pro
ně provozuje virtuální objednávkový a distribuční systém www.AdelkaOnline.cz.
Přesto všechno zůstáváme v myslích zákazníků především „tou jejich pekárnou“
a asi to tak zůstane navždy...

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
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Product portfolio
Export countries

Adélka a.s.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.adelka.cz
279
250
food production
baked goods, confectionery and mill
products, delicacies, beer production
-

Just so you know, Adélka is not only a girl’s name, but also a brand, a symbol,
and a logo. A bakery brand founded in 1990 thanks to the great enthusiasm of
its creator and founder, Ladislav Teisler, because of his love for traditional crafts.
And his respect of bread. And his taste for honest Czech pastries. When you say
“Adélka”, most people in our region think of the word “bakery”. Yes, the share
of bakery production in the total production is dominant. Yet it is true that it is no
longer just a bakery. Today, Adélka as a brand also covers its own milling operation, a family brewery with a restaurant, gastronomic and business activities. And
the company has not forgotten even the smallest municipalities – for them, we
operate a virtual ordering and distribution system, www.AdelkaOnline.cz. Yet, our
customers know us as “that bakery”, and it will probably stay that way forever...
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PRANTL Masný průmysl s.r.o.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Česká republika
Žirovnice
Pelhřimov
www.janprantl.cz
178
160
výroba potravin
maso a masné výrobky – drobné masné
výrobky, měkké salámy, trvanlivé výrobky,
speciality, šunky
Slovensko

Podnik Prantl Masný průmysl s.r.o. byl založen v roce 1992 panem Janem Prantlem
a svou činností navazuje na dlouholetou tradici výroby masných výrobků v Žirovnici,
jejíž počátky se datují již od roku 1889. V průběhu let došlo v podniku ke specializaci a současný výrobní program obsahuje jak výsekové maso, tak i celou škálu
masných výrobků s prioritou výroby masných specialit a šunek. Podnik historicky
patří k tradičním výrobcům fermentovaných trvanlivých masných výrobků a při jejich výrobě klade důraz na zachování tradičního způsobu výroby, který dává těmto
výrobkům nezaměnitelnou chuť a aroma. Od roku 1992 podnik výrazně investoval
do modernizace výroby a nejmodernějších technologií s cílem zabezpečit vysoký hygienický standard technologického procesu výroby. Podnik má zpracovanou politiku
společnosti v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků a je držitelem
certifikátu International Food Standard (IFS).
Podnik Prantl Masný průmysl s.r.o. je moderní dynamická firma, která si našla své
místo na trhu. Výsledkem cílené a odpovědné práce všech zaměstnanců podniku
je stoupající obliba výrobků pod obchodní značkou Prantl. Své uplatnění nachází
výrobky nejenom na českém trhu, ale i na trhu okolních států. Podnik nadále buduje
silnou a stabilní značku, která je odrazem nastoupeného trendu podniku.
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Product portfolio
Export countries

PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Czech Republic
Žirovnice
Pelhřimov
www.janprantl.cz
178
160
food production
meat and meat products – small meat
products, soft salamis, long-keeping
products, specialties, ham
Slovakia

Prantl Masný průmysl s.r.o. was founded in 1992 by Jan Prantl. The
company’s activity is the continuation of its long tradition of the production of
meat products in Žirovnice, whose origins date back to 1889. Over the years,
the company has specialized and the current production programme includes
both meat cuts and a wide range of meat products with the priority being meat
specialties and ham. The company has historically been one of the traditional
producers of fermented, long-keeping meat products, and in its production it
emphasizes the preservation of traditional production methods, which give
these products an unmistakable taste and aroma. Since 1992, the company
has invested heavily in the modernization of production and state-of-theart technologies in order to ensure a high hygienic standard in its production
processes. The company has developed a company policy in the area of product
safety and health, and holds the International Food Standard (IFS) certificate.
Prantl Masný průmysl s.r.o. is a modern dynamic company that has found its
place on the market. The result of the focused and responsible work of all our
employees is the increasing popularity of all products under the Prantl brand. The
products are popular not only on the Czech market, but also on the markets of
our neighbouring countries. The company continues to build a strong and stable
brand that reflects developing trends within the company.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ZZN Pelhřimov a. s.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.zznpe.cz
200
94
výroba krmných směsí
krmné směsi, komodity, hnojiva, osiva,
agrochemie, agroslužby
Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie,
Francie

Společnost byla založena v roce 1992. Od roku 2000 je součástí skupiny AGROFERT, která je jejím jediným akcionářem. Zabývá se výrobou a prodejem krmných
směsí, nákupem a skladováním obilí, výrobou a prodejem osiv, nákupem a prodejem hnojiv, pesticidů a provádí zemědělské služby v oblasti prvovýroby.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ZZN Pelhřimov a. s.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.zznpe.cz
200
94
the production of compound feed
feed mixtures, commodities, fertilizers,
seeds, agrochemistry, agro-services
Slovakia, Germany, Austria, Italy, France

The company was established in 1992. Since 2000, it has been part of the
AGROFERT Group, which is its sole shareholder. The company operates in the
production and sale of compound feed, the purchase and storage of grain, the
production and sale of seeds, the purchase and sale of fertilizers, pesticides, and
provides agricultural services in the field of primary production.
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Škrobárny Pelhřimov, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Škrobárny Pelhřimov, a.s.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.skrobarny.com
61
43
výroba potravin
bramborové škroby nativní, modifikované, škrobový sirup, bramborová kaše
Německo, Bulharsko, Slovensko, Nizozemsko, Polsko

Škrobárny Pelhřimov, a.s., jsou ryze českou společností s dlouholetou historií,
počátky svého vzniku datují už v roce 1871. Provozy společnosti jsou soustředěny do oblasti Českomoravské vrchoviny, která je tradiční bramborářskou oblastí.
Moderními technologiemi se dnes vyrábějí bramborové nativní a modifikované
škroby, které nacházejí uplatnění nejen v potravinářství, ale i dalších odvětvích.
Nedílnou součástí výrobního programu je nadále i škrobový sirup. V nabídce
společnosti najdeme dále bramborovou kaši či další produkty. V případě zájmu
o spolupráci vás rádi navštívíme nebo přivítáme v sídle společnosti v Pelhřimově.
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Product portfolio
Export countries

Škrobárny Pelhřimov, a.s.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.skrobarny.com
61
43
food production
native and modified potato starches,
starch syrup, mashed potatoes
Germany, Bulgaria, Slovakia, Netherlands, Poland

Škrobárny Pelhřimov, a.s., is a purely Czech-owned company with a long history,
dating back to 1871. The company’s operations are concentrated in the area of
the Bohemian-Moravian Highlands, which is a traditional potato-producing area.
Today, modern technologies produce native and potato modified starches, which
are used not only in the food industry, but also in other industries. Starch syrup
remains an integral part of our production programme. We also offer mashed potatoes and other products. If you are interested in cooperating with us, we would
be pleased to host you on a visit or welcome you to the company headquarters
in Pelhřimov.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Jaroměřická mlékárna, a.s.
Česká republika
Jaroměřice nad Rokytnou
Třebíč
www.mlekarna.cz
122
výroba potravin
polotvrdé sýry, tvaroh, pomazánkové
sýry, žervé
Bulharsko, Slovensko

Jaroměřická mlékárna je tradičním výrobcem polotvrdých sýrů, tvarohů, pomazánek a žervé. Historie mlékárny sahá až do roku 1937 a za tuto dlouhou dobu
se nám dostalo mnohých ocenění jako například CEFF, značka KLASA či značka
REGIONÁLNÍ POTRAVINA.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Jaroměřická mlékárna, a.s.
Czech Republic
Jaroměřice nad Rokytnou
Třebíč
www.mlekarna.cz
122
food production
semi-hard cheeses, cottage cheese,
spread cheese, cream cheese
Bulgaria, Slovakia

Jaroměřická mlékárna is a traditional producer of semi-hard cheeses, curds,
spreads and whites. The history of the dairy goes back to 1937, and since then we
have received many awards, such as CEFF, the KLASA brand and the REGIONAL
FOOD brand.
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TIPAFROST, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio

Export

TIPAFROST, a.s.
Česká republika
Kožichovice
Třebíč
www.tipafrost.com
115
výroba potravin
extrudované a odlévané nanuky, zmrzlinové kornouty, ruské zmrzliny, polárkové dorty a další zmrzlinové krémy
Německo, Slovensko, Maďarsko, Nizozemsko, Francie, Itálie, Rakousko, Belgie, Polsko,
Španělsko, Slovinsko, Portugalsko atd.

TIPAFROST, a.s. – ZMRZLINA Z VYSOČINY – je jedním z největších a nejvýznamnějších výrobců mražených krémů v České republice. Výroba byla zahájena již
v roce 1992 a momentálně disponuje kapacitou 14 milionů našlehaných litrů
zmrzliny. Již na počátku roku 2004 byl zaveden systém managementu jakosti
podle ČSN ISO 9001:2001 a systém kritických kontrolních bodů HACCP. V roce
2009 získala společnost TIPAFROST, a.s., certifikaci IFS, která je jednou z nejvyšších a nejpřísnějších certifikací v potravinářské oblasti v současnosti. Velmi
důležitou oblastí, na niž se klade důraz, je postupná automatizace výroby a posilování oblasti vývoje a inovací. Export výrobků tvoří významnou část produkce.
S výrobky z TIPAFROST, a.s., se můžete setkat například v Německu, Slovensku,
Maďarsku, Nizozemsku, Francii, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Španělsku, Slovinsku, Portugalsku atd.
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Product portfolio
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TIPAFROST, a.s.
Czech Republic
Kožichovice
Třebíč
www.tipafrost.com
115
food production
extruded and moulded ice lollies, ice
cream cones, Russian ice cream sandwiches, frozen cakes and other ice cream
products
Germany, Slovakia, Hungary, Netherlands, France, Italy, Austria, Belgium,
Poland, Spain, Slovenia, Portugal, etc.

TIPAFROST, a.s. – ICE CREAM FROM VYSOČINA – is one of the largest and
most important producers of frozen creams in the Czech Republic. Production
started in 1992 and currently has a capacity of 14 million litres of ice cream
mixture. At the beginning of 2004, a quality management system in accordance with ISO 9001: 2001 and an HACCP critical point control system were
introduced. In 2009, TIPAFROST, a.s. received IFS certification, which is one of
the highest and most stringent certifications in the food industry today. A very
important area of emphasis is the gradual automation of production and the
strengthening of our development and innovation. Export forms a significant
part of our production. TIPAFROST, a. s. products can be found in Germany,
Slovakia, Hungary, Netherlands, France, Italy, Austria, Belgium, Poland, Spain,
Slovenia, Portugal, etc.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Tata Global Beverages Czech Republic a.s.
Indie
Jemnice
Třebíč
www.jemca.cz
77
výroba nápojů
zpracování čaje a kávy
Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko,
Švýcarsko

Výrobce čajů – česká čajová jednička. V roce 1958 založil státní podnik Balírny
Obchodu Praha v Jemnici závod na balení potravin a čaje. Jeho název JEMČA
vznikl ze zkratky pro jemnický čaj. V roce 2006 pak Jemču získal velký globální
hráč na trhu nápojů – britská čajová jednička Tetley. Jako společnost Tata Global Beverages Czech Republic a.s. si Jemča na českém trhu vysloužila mnohá
ocenění. Asi nejvýznamnější byla Zlatá pečeť Rodinky, kterou získala dokonce tři
roky po sobě. Jemča byla také zařazena mezi sto nejlepších českých firem v potravinářském průmyslu. Výrobní závod splňuje nejvyšší kvalitativní požadavky a je
certifikován dle normy IFS High Level a pro výrobu BIO výrobků.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Tata Global Beverages Czech Reupblic
India
Jemnice
Třebíč
www.jemca.cz
77
beverage production
tea and coffee processing
Austria, Slovenia, Slovakia, Poland,
Switzerland

A tea producer – Czech number one in teas. In 1958, the state-owned company
Balírny Obchodu Praha from Jemnice founded a plant for packaging food and
tea. Its name JEMČA originated from the abbreviation for Jemnice tea. In 2006,
Jemča was acquired by a major global player in the beverage market – the British tea leader Tetley. As Tata Global Beverages Czech, Jemča has earned many
awards on the Czech market. Perhaps the most important was the Zlatá pečeť
of Rodinka, which the company received three years in a row. Jemča was also
included in the top 100 Czech companies in the food industry. The production
plant meets the highest quality requirements and is certified according to IFS
High Level and for the production of BIO products.
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ADW FEED, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ADW FEED, a.s.
Česká republika
Okříšky
Třebíč
www.adw.cz
205
výroba krmných směsí
krmné směsi, vločky, müsli, TMR
Slovensko, Rakousko, Polsko, Srbsko,
Litva

Výroba a distribuce krmných směsí pro hospodářská zvířata (skot, prasata,
koně, drůbež, králíky, ovce a kozy), lesní zvěř, ryby, výroba krmných směsí
na zakázku, hydrotermické zpracování zrnin, poradenský servis v oblasti výživy
hospodářských zvířat.
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www
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Product portfolio
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ADW FEED, a.s.
Czech Republic
Okříšky
Třebíč
www.adw.cz
205
the production of compound feed
compound feed, flakes, muesli, TMR
Slovakia, Austria, Poland, Serbia, Lithuania

The production and distribution of compound feed for farm animals (cattle, pigs,
horses, poultry, rabbits, sheep and goats), forest animals, fish, custom-made
compound feed production, hydrothermal grain processing, farm animal nutrition
consultancy.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
Česká republika
Dalešice
Třebíč
www.pivovar-dalesice.cz
70
40
výroba nápojů
výroba piva
-

Pivovar, ve kterém natáčel Jiří Menzel své Postřižiny. Místo s poetickou atmosférou, v němž se po znovuobnovení současnými majiteli opět vaří pivo s dobrou
pověstí. Součástí areálu je Pivovarská restaurace, hotel, muzeum rakousko-uherského pivovarnictví. Možno navštívit tři prohlídkové okruhy.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
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Product portfolio
Export countries

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
Czech Republic
Dalešice
Třebíč
www.pivovar-dalesice.cz
70
40
beverage production
beer production
-

The brewery where Jiří Menzel shot his film Cutting It Short. A place with a poetic atmosphere, where, after being restored by the current owners, beer with
a good reputation is again being brewed. The complex includes a brewery restaurant, hotel, and museum of Austro-Hungarian brewing. Three different tours
are available.
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Agrovýkup, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Agrovýkup, a.s.
Česká republika
Moravské Budějovice
Třebíč
www.agrovykup.cz
46
výroba krmných směsí
průmyslová krmiva pro hospodářská
zvířata, podpůrné činnosti pro rostlinnou
výrobu, posklizňové činnosti, velkoobchod v zastoupení se základními
zemědělskými produkty
Německo

Agrovýkup, a.s., je společnost, která nabízí kompletní služby pro zemědělce zahrnující výrobu krmných směsí, obchod s rostlinnými komoditami, prodej pesticidů,
minerálních hnojiv a osiv, prodej nafty a provoz silniční motorové dopravy. Společnost funguje na trhu od roku 1995. Jejími vlastníky jsou prvovýrobní zemědělci, a to jak právnické, tak i fyzické osoby. V letošním roce se podařilo navýšit
skladovou kapacitu na 80 000 tun.
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Registered address
District
www
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Product portfolio
Export countries

Agrovýkup, a.s.
Czech Republic
Moravské Budějovice
Třebíč
www.agrovykup.cz
46
the production of compound feed
industrial feed for livestock, support activities for crop production, post-harvest
crop activities, wholesale trade in basic
agricultural products
Germany

Agrovýkup, a.s., is a company that offers complete services for farmers, including
the production of compound feed, trade in plant commodities, the sale of pesticides, mineral fertilizers and seeds, the sale of diesel and operation of road motor
transport. The company has been operating on the market since 1995. It is owned
by primary-production farmers who are both legal and natural persons. This year,
we successfully increased our storage capacity to 80,000 tonnes.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

’’ZON“ spol. s r.o.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.zon.cz
45
výroba nápojů
nealkoholické nápoje, sirupy
Slovensko

Jsme rodinná firma, která byla založena roku 1879 v Třebíči. Celý sortiment vyrábíme z vody z podzemních heraltických pramenů, která vykazuje nízký obsah
minerálních látek a je vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku.
ZON nabízí nápoje v mnoha druzích obalů. Limonády ZON nabízíme v tradiční
skleněné lahvi o objemu 0,33 l. Používáme samozřejmě také praktické balení
v PET lahvích o objemu 0,5 l nebo 2 l. Oblíbené točené limonády nabízíme v KEG
sudech 30 l a 50 l.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

“ZON” spol. s r.o.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.zon.cz
45
beverage production
non-alcoholic beverages, syrups
Slovakia

We are a family-owned business which was founded in 1879 in Třebíč. The entire
portfolio is made from water from underground heraltic springs with a low content
of minerals that is suitable for a low sodium diet. ZON offers beverages in many
types of packaging. ZON soft drinks are offered in a traditional 0.33 litre glass
bottle. Of course, we also use practical packaging in PET bottles (0.5 l or 2 l). We
offer popular draft soft drinks in KEG barrels (30 l and 50 l).
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ENPEKA a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ENPEKA a.s.
Česká republika
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.enpeka.cz
282
275
výroba potravin
chléb, běžné a jemné pečivo, cukrářské
výrobky
neuvedeno

Firma ENPEKA spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a toto nové jméno dostává v roce
1993 privatizovaná Průmyslová pekárna a cukrárna ve Žďáře nad Sázavou.
Od 1. 1. 2004 došlo ke změně právní formy a firma dostává jméno ENPEKA a.s.
Hlavní činností společnosti je výroba pekařských a cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně. Výroba probíhá na moderních výrobních linkách, ale
zároveň je ve výrobě zastoupen velký podíl ruční práce, hlavně při cukrářské výrobě. U výroby chleba byla zachována tradiční česká dížová technologie výroby
těst s použitím vlastních přírodních žitných kvasů. Proces zrání, kynutí a pečení
stejně jako výroba těst je přísně řízený, sledovaný a kontrolovaný až po finální
výrobek včetně jeho dopravy k zákazníkovi. Právě klasický chléb 1200 g získal
v posledních letech několikrát ocenění Chléb roku v soutěži, kterou pořádá
Svaz pekařů a cukrářů v ČR. Veškerá pekárenská výroba je od roku 2003 certifikována v systému HACCP firmou BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol.
s.r.o. Společnost provozuje síť vlastních speciálních prodejen, ve kterých prodává hlavně své výrobky. Kromě prodejen ještě společnost provozuje Penzion
Vrchovina v Novém Městě na Moravě.
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Product portfolio
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ENPEKA a.s.
Czech Republic
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.enpeka.cz
282
275
food production
breads, common and fine pastries,
confectionery
not listed

Enpeka spol. s r.o. was established in 1991 and this new name was given to the
privatized Průmyslová pekárna a cukrárna in Žďár nad Sázavou in 1993. On January 1, 2004 the legal form was changed and the company was given the name
ENPEKA a.s. The main activity of the company involves the production of bakery,
confectionery and cold food products. Production takes place on modern production lines, but at the same time a large proportion of handwork is represented
in the production, especially in confectionery production. In the production of
bread, the traditional Czech dowsing technology of dough production using its
own natural rye fermentation was preserved. The process of maturing, leavening
and baking as well as dough production is strictly controlled, monitored and
inspected up to the final product, including its transport to the customer. In recent years, the classic 1200 g bread has several times won the Bread of the Year
award in a competition organized by the Association of Bakers and Confectioners
in the Czech Republic. Since 2003, all baking production has been certified in the
HACCP system by BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s. r. o. The company
operates a network of its own specialty stores, where it primarily sells its products. In addition to the stores, the company also operates Penzion Vrchovina in
Nové Město na Moravě.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

POEX Velké Meziříčí, a.s.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.poex.cz
230
188
výroba potravin
extrudované výrobky, trvanlivé cukrovinky a dražované výrobky
Německo, Polsko, Slovensko, Rumunsko,
Maďarsko

Firma POEX Velké Meziříčí, a.s., byla založena v roce 1993. Obchodní značka
POEX vznikla z názvu svých výrobků – potraviny extrudované. Firma POEX zahájila svou podnikatelskou činnost 11. 2. 1994 jako společnost s ručením omezeným,
v roce 1998 se transformovala do formy akciové společnosti, od roku 2003 vlastní provozovnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Od svého vzniku se zabývá
především výrobou extrudovaných snacků a cereálních výrobků, balením suchých
plodů a dražováním ořechů a sušeného ovoce do čokoládových polev a čokolád.
Výrobkové portfolio v současné době čítá přibližně 1 300 výrobků. Obchodní
aktivity jsou zaměřeny především na velké obchodní řetězce, na maloobchodní
prodej a v neposlední řadě na výrobní spolupráci s významnými výrobci potravin
v České republice a Evropě.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

POEX Velké Meziříčí, a.s.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.poex.cz
230
188
food production
extruded products, long-keeping confectionery and dragéed products
Germany, Poland, Slovakia, Romania,
Hungary

POEX Velké Meziříčí, a.s., was founded in 1993. The POEX brand originated from
the name of its products – extruded food. POEX started its business activities
on 11 February 1994 as a limited liability company. In 1998, it was transformed
into a joint-stock company, and since 2003 it has had its own establishment in
Staré Město near Uherské Hradiště. Since its founding, the company has been
mainly engaged in the production of extruded snacks and cereal products, the
packaging of dry fruits and dipping nuts and dried fruits into chocolate toppings
and chocolates. The product portfolio currently comprises approximately 1,300
products. The business activities are focused primarily on large retail chains, retail
and last but not least, on production cooperation with major food producers in
the Czech Republic and Europe.

Potravinářský průmysl / The food industry

POEX Velké Meziříčí, a.s.
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AGRO-Měřín, obchodní společnost, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

AGRO-Měřín, obchodní společnost, s.r.o.
Česká republika
Měřín
Žďár nad Sázavou
www.agromerin.cz
125
120
výroba potravin
bouraná vepřová a hovězí masa, masné
výrobky
-

Společnost se zabývá bouráním a zpracováním masa a výrobou masných produktů. Od roku 2001 provozuje řeznictví–uzenářství, síť prodejen Rynek, stravovací
provoz a velkoobchod s naftou a oleji.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Employees in the Vysočina Region
Product portfolio
Export countries

AGRO-Měřín, obchodní společnost, s.r.o.
Czech Republic
Měřín
Žďár nad Sázavou
agro@agromerin.cz
125
120
food production
cut pork and beef, meat products
-

The company is engaged in the cutting and processing of meat and the production of meat products. Since 2001, the company has been operating a butcher
shop, a network of stores under the Rynek brand, catering operations and the
wholesale of diesel and oils.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category

Výrobkové portfolio

Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
Česká republika
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.slamamilan.cz
150
92
výroba potravin
zpracování a konzervování masa, výroba
masných a cukrářských výrobků

Export

Slovensko

Export countries

Moderní rodinná firma s více než stoletou historií, která staví svoji další budoucnost na tradici, lásce k řemeslu a prosperitě. S využitím moderní techniky,
naplňováním legislativních požadavků, uplatňováním dobré výrobní a hygienické praxe realizuje nové trendy v inovaci potravin. Tajemstvím úspěchu firmy
SLÁMA je výroba vybraného sortimentu kvalitních potravinářských výrobků
spojená s mimořádnou péčí o spokojenost svých zákazníků. Firma v současné
době zaměstnává 150 pracovníků a ve spolupráci s předními odborníky v oboru
připravuje realizaci nových projektů. Firma SLÁMA vše činí podle své základní
podnikatelské zásady – TO NEJLEPŠÍ PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA.

Product portfolio

Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
Czech Republic
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.slamamilan.cz
150
92
food production
the processing and preserving of meat,
the production of meat and confectionery products
Slovakia

A modern family-owned business with more than a century-long history, which
is building its future on tradition, a love for crafts and prosperity. Using modern
technology, meeting legislative requirements, applying good manufacturing and
hygiene practices, the company implements new trends in food innovation. The
secret of SLÁMA’s success is the production of a selected portfolio of quality food
products combined with exceptional care to satisfy its customers. The company
currently employs 150 people and is preparing to implement new projects in cooperation with leading experts in the field. SLÁMA does everything with its basic
business principle – THE BEST FOR CUSTOMER SATISFACTION.

Potravinářský průmysl / The food industry
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AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.agpas.cz
85
výroba krmných směsí
krmné směsi pro skot, prasata, drůbež,
králíky, lesní zvěř atd.
-

Hlavní činností firmy je výroba a prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata
všech věkových kategorií a lesní zvěř. Dále se zabýváme prodejem průmyslových
hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin, poskytováním služeb pro zemědělce (aplikace hnojiv, postřiků, kejdy apod.) a v neposlední řadě skladováním
rostlinných komodit (obilovin, olejnin atd.).
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.agpas.cz
85
the production of compound feed
compound feed for cattle, pigs, poultry,
rabbits, forest animals, etc.
-

The primary activity of the company is the production and sale of compound
feed for farm animals of all ages and forest animals. We also focus on the sale of
industrial fertilizers and chemical plant protection products. We provide services
to farmers (the application of fertilizers, spraying, slurry, etc.) and, last but not
least, the storage of crops (cereals, oilseeds, etc.).

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.lacrumvm.cz
84
výroba potravin
přírodní sýry, tavené sýry, máslo, tvarohy,
plnotučné mléko, zákysy, smetany,
mléčné dezerty atd.
Slovensko

Mlékárna LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., je typickým představitelem regionálního
zpracovatele syrového kravského mléka, které pochází především z oblasti Vysočiny. Svoji budoucnost stavíme na udržení kvality oblíbených výrobků a rozšiřování sortimentu o žádané novinky. Při výrobě dbáme na dodržení všech podmínek
pro zachování kvality a čistoty mléčných produktů, kdy se vyhýbáme používání
přídavných látek a stabilizátorů. Celá řada našich výrobků získala označení KLASA, ČESKÝ VÝROBEK a REGIONÁLNÍ POTRAVINA.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.lacrumvm.cz
84
food production
natural cheeses, processed cheeses,
butter, cottage cheeses, whole milk, sour
milk, creams, milk desserts, etc.
Slovakia

LACRUM Velké Meziříčí is a typical representative of a regional processor of raw
cow’s milk, which comes primarily from the Vysočina Region. We are building our
future on maintaining the quality of our popular products and expanding our
product range with the latest innovations. During production, we pay attention
to all conditions for maintaining the quality and purity of dairy products, avoiding
the use of additives and stabilizers. Many of our products have been awarded
with the KLASA, CZECH PRODUCT and REGIONAL FOOD awards.

Potravinářský průmysl / The food industry

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

KOVOFINIŠ a.s.
Česká republika
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.kovofinis.cz
372
strojírenství
zařízení pro chemické a elektrochemické
povrchové úpravy, čistírny průmyslových
odpadních vod
Rusko, Německo, Slovensko

Společnost KOVOFINIŠ je tradiční český dodavatel zařízení pro povrchové úpravy
a čištění průmyslových odpadních vod. Společnost byla založena v roce 1949.
V roce 2008 se jediným majitelem stala společnost AQUACOMP HARD. V roce
2017 se obě společnosti spojily pod společný název KOVOFINIŠ. KOVOFINIŠ zajišťuje kompletní průběh projektu od vývoje, konstrukčního návrhu, výroby a montáže až po uvedení zařízení do provozu. Na dodaná zařízení zajišťuje záruční
i pozáruční servis.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

KOVOFINIŠ a.s.
Czech Republic
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.kovofinis.cz
372
engineering
equipment for chemical and electrochemical surface treatment, industrial
wastewater treatment plants
Russia, Germany, Slovakia

KOVOFINIŠ is a traditional Czech supplier of equipment for surface treatment and
the treatment of industrial wastewater. The company was established in 1949.
In 2008, AQUACOMP HARD became the sole owner. In 2017, both companies
merged under the common name KOVOFINIŠ. KOVOFINIŠ ensures complete vertical integration, from development, design, production and assembly to commissioning. The company provides warranty and post-warranty service for delivered
equipment.

Strojírenský průmysl / The engineering industry

KOVOFINIŠ a.s.
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Houfek a.s.

Strojírenský průmysl / The engineering industry

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Houfek a.s.
Česká republika
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
www.houfek.com
184
strojírenství
kovoobráběcí a obráběcí stroje –
širokopásové, pásové a hranové brusky,
kartáčovačky, srovnávací a tloušťkovací
frézky, formátovací pily a CNC stroje
neuvedeno

Společnost HOUFEK a.s. byla založena Ing. Jaroslavem Houfkem v roce 1991. Původně působila jako malá dílna na výrobu jednoduchých dřevoobráběcích strojů.
Dnes společnost sídlí ve městě Golčův Jeníkov na samé hranici Kraje Vysočina. Již
v roce 1996 začala firma budovat nové prostory, do kterých se následně v roce
2001 přestěhovala. Již v roce 2005 slavnostně otevřela za přítomnosti významných obchodních partnerů a zákazníků další výrobní halu, kde našly své zázemí
i nové špičkové výrobní technologie. Tento projekt je spolufinancován evropským
fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci
OPPP, program Rozvoj I. Modernizace výrobního programu umožnila zvyšovat
kvalitu a sortiment vyráběných strojů. Proto dnes firma HOUFEK vyrábí také oscilační hranové brusky, oscilační válečkové brusky, kartáčovací brusky, CNC obráběcí centra, ale setkáte se i se stroji pro finální úpravu dřeva, dlabačkami a aktuálně
i stroji k průmyslovému využití.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Houfek a.s.
Czech Republic
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
www.houfek.com
184
engineering
metalworking and machine tools – widebelt, belt and angle grinders, brushing
machines, straightening and thickness
machines, sizing saws and CNC machines
not listed

HOUFEK a.s. was founded by Ing. Jaroslav Houfek in 1991. Originally, the company operated as a small workshop for the production of simple woodworking
machines. Today, the company is based in Golčův Jeníkov on the very border of
the Vysočina Region. In 1996, the company began to build new facilities into
which it subsequently moved in 2001. In 2005, in the presence of important
business partners and customers, the company opened another production hall,
where new state-of-the-art production technologies were located. This project
was co-financed by the European Regional Development Fund and the Ministry
of Industry and Trade of the Czech Republic within the OPIE program Development I. The modernization of the production programme enabled the company
to increase the quality of its products and broaden its portfolio of manufactured
machines. That is why HOUFEK also manufactures oscillating edge grinders, oscillating roller grinders, brushing grinders, CNC machining centres, as well as wood
finishing machines, mortisers and industrial machines.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

NATE - nápojová technika a.s.
Česká republika
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.nate.cz
147
strojírenství
jednotlivé stroje i kompletní linky pro
stáčení nápojů a jiných tekutin
ano – nespecifikováno

Společnost NATE - nápojová technika a.s. je výrobcem a dodavatelem kompletních plnicích linek pro nápojový průmysl. Za dobu své 60leté existence si vybudovala obrovské know-how z dodávek do pivovarů, mlékáren, minerálkoven
a vinařských závodů, ať už jde o stáčení do skleněných a PET lahví či plechovek
v tuzemsku a zahraničí.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

NATE - nápojová technika a.s.
Czech Republic
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.nate.cz
147
engineering
individual machines and complete lines
for bottling beverages and other liquids
yes - not specified

NATE - nápojová technika a.s. is a manufacturer and supplier of complete filling
lines for the beverage industry. Over the course of its 60 years of existence, it has
built up huge know-how from providing supplies to breweries, dairies, mineral
water and wine-making plants, be it bottling in glass and PET bottles or cans in
the Czech Republic and abroad.

Strojírenský průmysl / The engineering industry
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GALATEK a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

Strojírenský průmysl / The engineering industry

Výrobkové portfolio
Export

GALATEK a.s.
Česká republika
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.galatek.cz
112
strojírenství
lakovací kabiny, kontinuální linky,
automatizace lakovacího procesu, ruční
pracoviště, předúprava povrchu
Německo, Rusko, Francie, Slovensko, Polsko, Nizozemsko, Rakousko, Maďarsko

Společnost byla založena v roce 1990 jako veřejná obchodní společnost pod
názvem GALATEK TECHNIK v.o.s. Od svého založení se společnost zaměřila na
poskytování služeb v oboru technologií a zařízení pro povrchové úpravy a zabezpečení ekologie. V úplných začátcích společnost poskytovala především poradenské a projekční služby. Později na základě obchodních výsledků a požadavků
zákazníků společnost začala řešit zakázky komplexně včetně výrobních, montážních a servisních služeb.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

GALATEK a.s.
Czech Republic
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.galatek.cz
112
engineering
coating booths, continuous lines, coating
process automation, manual workstations, surface pre-treatment
Germany, Russia, France, Slovakia,
Poland, Netherlands, Austria, Hungary

The company was established in 1990 as a public company under the name
GALATEK TECHNIK v.o.s. Since its establishment, the company has focused on
providing services in the field of technology and equipment for surface treatment and environmental protection. At the very beginning, the company mainly
provided consulting and design services. Later, based on business results and
customer demands, the company began to deal with orders comprehensively,
including manufacturing, assembly and servicing.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Česká republika
Pohled
Havlíčkův Brod
www.spider-cz.com
79
77
strojírenství
dálkově řízené sekačky SPIDER
Německo, Japonsko, Velká Británie, USA,
Skandinávie

Rodinná společnost DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou
a distribucí patentem chráněných dálkově řízených sekaček SPIDER. Společnost
vznikla v roce 2004 a od té doby získala řadu prestižních ocenění včetně ocenění
Red Dot Design Award či umístění v soutěži Rodinná firma roku. V současné době
zaměstnává téměř 80 lidí a dodává své stroje do více než 50 zemí světa.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.
Czech Republic
Pohled
Havlíčkův Brod
www.spider-cz.com
79
77
engineering
SPIDER remotely controlled mowers
Germany, Japan, Great Britain, USA,
Scandinavia

The family-owned business DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. is engaged in the
development, production and distribution of the patent-protected SPIDER remotely controlled mowers. The company was founded in 2004 and has since
won a number of prestigious awards, including the Red Dot Design Award and
placement in the Family Business of the Year competition. The company currently
employs almost 80 people and supplies its machines to over 50 countries.
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JETTI, a.s.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

JETTI, a.s.
Česká republika
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
www.jetti.cz
62
strojírenství
sušky, pece, vytékací tunely, průjezdní
postřikové stroje, vanové zařízení, nádrže, ocelové konstrukce, izolační panely,
vzduchotechnické potrubí a atypické
zařízení
západní a severní Evropa

Akciová společnost JETTI, a.s., Golčův Jeníkov je zaměřena na strojírenskou výrobu, převážně v oboru výroby zařízení pro povrchové úpravy. Společnost založená
v roce 1993 od počátku svojí existence velkou část svojí produkce úspěšně uplatňuje na náročných trzích západní a severní Evropy. Na těchto trzích, převážně
v Německu a ve Švédsku, má firma několik stálých obchodních partnerů. Stejný
zájem má firma ovšem i o české zákazníky. Aby potřeby zákazníků mohla firma
JETTI, a.s., co nejlépe uspokojovat i v budoucnosti, přistoupila k procesu certifikace, která byla v roce 2000 úspěšně ukončena a firma je nyní certifikována podle
ČSN EN ISO 9001:2016. Pro další zkvalitnění výroby a zvýšení možnosti dodávek rozvíjí firma každoročně svoje technické a výrobní kapacity a inovuje svoje
výrobní prostory a zařízení. Hlavním předmětem činnosti společnosti JETTI, a.s.,
je konstrukce, výroba a montáž strojů a zařízení pro povrchové úpravy. Mottem
JETTI, a.s., je „Rychle, kvalitně a efektivně“.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

JETTI, a.s
Czech Republic
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
www.jetti.cz
62
engineering
dryers, furnaces, outflow tunnels, movethrough spraying machines, tub equipment, tanks, steel structures, insulating
panels, ventilation ducts and atypical
equipment
Western and Northern Europe

JETTI, a.s., Golčův Jeníkov is focused on engineering production, primarily in the
field of surface treatment equipment. Founded in 1993, the company has successfully delivered a large part of its production to the demanding markets of
Western and Northern Europe. In these markets, mainly in Germany and Sweden,
the company has several permanent business partners. The company is equally
interested in Czech customers. In order for JETTI, a.s. to be able to satisfy its customers as much as possible in the future, the company underwent a certification
process which it successfully passed in 2000, and the company is now certified
in accordance with EN ISO 9001:2016. In order to further improve the quality of
production and increase the possibility of making deliveries, the company continually develops its technical and production capacities every year and innovates
its production facilities and equipment. The main line of business of JETTI, a.s.
involves the design, manufacture and assembly of machinery and equipment for
surface treatment. The motto of JETTI, a.s. is “Provide superior quality quickly
and effectively”.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ROBOTERM spol. s r.o.
Česká republika
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.roboterm.cz
56
strojírenství
indukční zařízení, testery tlumičů a brzd

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

EU, Bělorusko, Čína, Indie, Rusko

Export countries

Firma ROBOTERM spol. s r.o. vznikla postupně v letech 1991 až 1992 privatizací
státního podniku ROBOTERM Chotěboř. Odborníci firmy mají čtyřicetileté zkušenosti v oboru indukčních ohřevů a manipulační techniky. Roku 1992 rozšířila
svůj výrobní program o vývoj a výrobu diagnostického zařízení pro automobilové
servisy a STK. Dnes se zaměřuje na strojírenskou a elektrotechnickou výrobu. Při
řešení náročných aplikací v této oblasti spolupracuje firma mimo jiné i s ČVUT
Praha, fakultou elektrotechnickou, a VŠST Liberec, katedrou částí a mechanismů
strojů. V současné době firma zaměstnává přes 50 pracovníků při ročním obratu
přibližně 100 mil. Kč.

Product portfolio

ROBOTERM spol. s r.o.
Czech Republic
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.roboterm.cz
56
engineering
induction devices, suspension and brake
testers
EU, Belarus, China, India, Russia

ROBOTERM spol. s r.o. was established between 1991 and 1992 during the privatization of the state-owned company ROBOTERM Chotěboř. Company experts
have forty years of experience in the field of induction heating and handling
technology. In 1992, the company expanded its production programme to include the development and production of diagnostic equipment for automotive
services and technical inspections. Today, the company focuses on mechanical
and electrical engineering. When dealing with demanding applications in this
field, the company also cooperates with the Czech Technical University in Prague,
the Faculty of Electrical Engineering and VŠST Liberec, the Department of Machine Parts and Mechanisms. Today, the company employs over 50 people with
an annual turnover of approximately 100 million CZK.
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ROBOTERM spol. s r.o.
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KOPECKY-CHEOPS s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví

Strojírenský průmysl / The engineering industry

Výrobkové portfolio
Export

KOPECKY-CHEOPS s.r.o.
Česká republika
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.cheops-chotebor.cz
55
strojírenství
stroje a přístroje především pro nápojový
průmysl
západní Evropa, Amerika, Afrika a Asie

Rodinná, česká firma, založená v roce 1992 zabývající se především výrobou
strojů a zařízení pro pivovary, jako jsou mycí, plnicí, balicí linky do KEGů, CIP
stanice, pastéry, manipulační technika, kam patří paletizace, depaletizace včetně
robotických, vkladače, vykladače, obraceče, balení do krabic včetně erektorů, dopravní cesty a samozřejmě dodávky pivovarů na klíč. Firma klade největší důraz
na neustálou inovaci svých výrobků a zavádění high-tech technologií.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
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Product portfolio
Export countries

KOPECKY-CHEOPS s.r.o.
Czech Republic
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.cheops-chotebor.cz
55
engineering
machinery and equipment primarily for
the beverage industry
Western Europe, America, Africa and Asia

A family-owned business founded in 1992, primarily engaged in the production of machinery and equipment for breweries such as washing, filling, packing lines for KEGs, CIP stations, pasteurisation machines, handling equipment
including palletization, de-palletization including robots, inserters, unloaders,
tedders, packing into boxes including erectors, transport routes and turnkey
brewery supplies. The company places the utmost emphasis on continuously
innovating its products and introducing high-tech technologies.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Dürr Systems Czech Republic a.s.
Německo
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.durr-cz.cz
49
48
strojírenství
aplikační technika, čerpadla a příslušenství, dávkování materiálů, řídicí systémy
pro kompletní aplikaci
Německo

Skupina Dürr je jedním ze světových lídrů ve strojírenství a stavbě strojírenských
zařízení disponující mimořádnou odborností v oblasti automatizace. Dürr Systems
Czech Republic a.s. se specializuje na vývoj, výrobu a prodej aplikační techniky
a komplexních řešení pro lakování v obecném průmyslu.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Dürr Systems Czech Republic a.s.
Germany
Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.durr-cz.cz
49
48
engineering
application technology, pumps and
accessories, material dosing, control
systems for complete application
Germany

The Dürr Group is one of the world’s leaders in mechanical engineering and engineering machinery, with outstanding automation expertise. Dürr Systems Czech
Republic a. s. specializes in the development, production and sale of application
technology and complex solutions for painting for industry in general.
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Vanad 2000 a.s.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Vanad 2000 a.s.
Česká republika
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
https://vanad.cz/cs
48
strojírenství
CNC pálicí stroje Vanad BLUESTER, Vanad PROXIMA, Vanad KOMPAKT Laser,
Vanad KOMPAKT, Vanad MIRON Laser,
Vanad SUPREMA
Rusko, Bělorusko, Slovensko, Polsko,
Slovinsko, Spojené arabské emiráty

Vanad 2000 a.s. je český výrobce CNC pálicích strojů pro tvarové řezání autogenem, plazmou a vláknovým laserem s tradicí výroby od roku 1994. V nabídce je široká škála pálicích strojů pro malé výrobní podniky i sofistikované stroje pro velmi
náročné provozy s maximálními nároky na produktivitu řezání a kvalitu výpalků.
V prostorách sídla společnosti v Golčově Jeníkově se nachází největší předváděcí centrum termického dělení v České republice. Firma má obchodní zastoupení
v Evropě, Asii i Africe, kam dodala dosud již více než 1 500 pálicích strojů.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Vanad 2000 a.s.
Czech Republic
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
https://vanad.cz/en
48
engineering
The following CNC cutting machines: Vanad BLUESTER, Vanad PROXIMA, Vanad
KOMPAKT Laser, Vanad KOMPAKT, Vanad
MIRON Laser, Vanad SUPREMA
Russia, Belarus, Slovakia, Poland, Slovenia, United Arab Emirates

Vanad 2000 a.s. is a Czech manufacturer of CNC cutting machines for oxy-fuel,
plasma and fiber laser cutting with a tradition of production since 1994. We offer a wide range of cutting machines for small production companies as well as
sophisticated machines for very demanding operations with the highest requirements on cutting productivity and cut quality. The company’s headquarters in
Golčův Jeníkov hosts the largest demonstration centre of thermal cutting in the
Czech Republic. The company has a commercial presence in Europe, Asia and
Africa, where it has supplied more than 1,500 flame cutting machines.

Automatizační technika s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Automatizační technika s.r.o.
Německo
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.pueschel-group.com
45
strojírenství
vývoj, konstrukce a výroba automatizační techniky včetně jednotlivých
komponent
Německo

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Automatizační technika s.r.o.
Germany
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.pueschel-group.com
45
engineering
the development, construction and
production of automation technology
including individual components
Germany
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Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
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ALTEC spol. s r.o.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ALTEC spol. s r.o.
Česká republika
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.altec-chotebor.cz
30
strojírenství
vystřikovací, plnicí, uzavírací stroje,
etiketovačky, orientátory lahví a uzávěrů,
dopravní systémy, kompletní lahvárenské
linky
Evropa, Střední Asie, Střední Východ,
Afrika

Altec spol. s r.o. je výrobce a dodavatel zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl, především pak linek a strojů pro stáčení tekutých médií. Firma
se zaměřuje jak na zákazníky malé a střední velikosti, tak na velké nadnárodní
společnosti. Po více než dvaceti pěti letech činnosti firmy získala zákazníky v řadě
zemí světa, kterým dodává kvalitní výrobky počínaje poloautomatickými stroji pro
začínající podnikatele až po kompletní stáčecí linky s výkonem do 14 000 lahví
za hodinu pro různé druhy nápojů a dalších produktů.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ALTEC spol. s r.o.
Czech Republic
Chotěboř
Havlíčkův Brod
www.altec-chotebor.cz
30
engineering
injection, filling, sealing machines,
labelling machines, bottle and cap
orientators, transport systems, complete
bottling lines
Europe, Central Asia, Middle East, Africa

Altec spol. s r.o. is a manufacturer and supplier of equipment for the food, chemical and cosmetics industries, especially lines and machines for liquid media bottling. The company targets both small and medium-sized customers as well as
large multinational companies. After more than twenty-five years of operation,
the company has gained customers in a number of countries around the world,
delivering quality products ranging from semi-automatic machines for start-ups
to complete bottling lines with an output of up to 14,000 bottles per hour for
various types of beverages and other products.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Eurotech Třešť s.r.o.
Nizozemsko
Třešť
Jihlava
www.mgg.com
145
strojírenství
výroba komponentů pro zdravotnická,
energetická, logistická a další zařízení
Nizozemsko, Rakousko

Od svého založení v roce 1945 je MGG jedničkou v lití hliníku. Reputaci si získala
díky neustálým inovacím v automobilovém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích. S angažovaností, zápalem a rozsáhlými znalostmi technologií lití hliníku
(mj. lití do pískových forem, LPSC) a rovněž obráběním a montáží nabízí zákazníkům ta nejlepší inovativní a ekonomická řešení. MGG využívá komplexní postupy,
takže může dodávat hotové produkty, které splňují přísné požadavky zákazníků.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Eurotech Třešť s.r.o.
Netherlands
Třešť
Jihlava
www.mgg.com
145
engineering
the production of components for medical, energy, logistics and other facilities
Netherlands, Austria

Since its foundation in 1945, MGG has been a leader in aluminium casting. The
company has earned a reputation for engaging in continuous innovation in the
automotive and other industries. With commitment, dedication and extensive
knowledge of aluminium casting technologies (including sand casting, LPSC) as
well as machining and assembly, it offers its customers the best innovative and
economical solutions. MGG uses complex processes to deliver finished products
that meet the most stringent customer requirements.
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EBERHARD Automatizace s.r.o.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

EBERHARD Automatizace s.r.o.
Německo
Jihlava
Jihlava
www.eberhard.cz
77
strojírenství
jednoúčelové automatizované stroje
Německo

Společnost EBERHARD Automatizace s.r.o. byla založena v roce 2009 jako dceřiná společnost společnosti EBERHARD AG Německo. Hlavní kompetence společnosti spočívají v realizaci projektů automatizační techniky, všeobecné výroby strojů a nástrojů. Osazovací, montážní a automatizační technika značky EBERHARD
vyhovuje individuálním potřebám zákazníků a trvale obohacuje a zajišťuje výrobu
v oblasti automobilového průmyslu, telekomunikací a vysokovýkonného zpracování dat. Činnosti společnosti sahají od projektování přes konstrukci, výrobu dílů
a montáž až po testování zařízení a jeho uvedení do provozu. Společnost uplatňuje nejmodernější technologie a novinky tak, že výrobní technologie spolehlivě
a efektivně splňuje požadované parametry stanovené zákazníkem. Společnost
disponuje vlastní konstrukční kanceláří a prioritou společnosti je spokojený zákazník. Proto k jednotlivým fázím vývoje projektu přistupuje společnost profesionálně, kvalitně a rychle. Tato zařízení nacházejí velmi široké uplatnění. Může
se jednat například o kompletaci, testování, potisk nebo balení výrobků. Vždy
se jedná o zařízení, které je „ušito“ přesně podle potřeb zákazníka. Společnost
navrhuje a dodává kontrolní zařízení pro kontrolu přítomnosti a úplnosti dílců
v sestavě, kontrolu správnosti smontování a funkce, kontrolu těsnosti, kontrolu
na zkrat vysokým napětím a dále kontroly s použitím kamerových systémů. Společnost vyrábí jednotlivé díly, malé série, ale i konstrukční celky pro naše zákazníky s mezinárodní působností podle zadané výkresové dokumentace. Zajišťujeme
výrobu z tvrdokovů, oceli i neželezných kovů včetně povrchových úprav.
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Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

EBERHARD Automatizace s.r.o.
Germany
Jihlava
Jihlava
www.eberhard.cz
77
engineering
single-purpose automated machines
Germany

EBERHARD Automatizace s.r.o. was founded in 2009 as a subsidiary of Eberhard
AG Germany. The main competencies of the company consist in the implementation of projects of automation technology and the general production of machinery and tools. EBERHARD fitting, assembly and automation technology meets
individual customer needs and continually enriches and ensures production in
automotive, telecommunications and high-performance data processing. The
company’s activities range from design, construction, component production and
assembly to equipment testing and commissioning. The company applies state-ofthe-art technologies and innovations so that its production technology reliably and
efficiently meets the required parameters set by its customers. The company has its
own design office and its main priority is a satisfied customer. That is why the company approaches the individual phases of project development in a professional,
quality and quick manner. These devices are very widely used. They include, for
example, the assembly, testing, printing and packaging of products. The machines
produced by the company are always tailored exactly to the customer’s needs. The
company designs and supplies inspection equipment for checking the presence
and completeness of components in the assembly, checking for correct assembly
and operation, leakage testing, short-circuit testing for high voltage, and monitoring using CCTV systems. The company produces individual parts, small series as
well as assemblies for our customers on an international scale according to the
given design schematics. We engage in the production of carbide, steel and nonferrous metals, including surface treatment.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

KOOL Trading, spol. s r.o.
Česká republika
Třešť
Jihlava
www.kool.cz
95
75
strojírenství
kompletní technologie pro zpracování
nerostných rud
Francie, Belgie, Bulharsko, Slovensko

Společnost KOOL Trading, spol. s r.o., vznikla v roce 1992 a zabývá se projektováním a výrobou technologií pro kamenoprůmysl, výrobou dopravních pásů
a ocelových konstrukcí pro různá odvětví průmyslu.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

KOOL Trading, spol. s r.o.
Czech Republic
Třešť
Jihlava
www.kool.cz
95
75
engineering
complete technology for mineral ore
processing
France, Belgium, Bulgaria, Slovakia

KOOL Trading was established in 1992 and is engaged in designing and manufacturing technologies for the stone industry, the production of conveyor belts
and steel structures for various industries.
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MODIA, s.r.o.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

MODIA, s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.modia.cz
70
strojírenství
automatizované a robotizované stroje
i celá pracoviště pro zdravotnický a laboratorní průmysl, pro dřevozpracující
průmysl, kartonářský průmysl

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

EU

Export countries

MODIA, s.r.o., je automatizační vývojovou firmou s historií sahající až do roku 1958.
MODIA, s.r.o., realizuje požadavky zákazníků v oblastech automobilového průmyslu, třískového obrábění a s ním spojenou 100% kontrolou rozměrů a povrchových
vad, robotických montáží s plnou nebo částečnou automatizací, zaváděním kolaborativních robotických asistentů do výroby jako náhradu operátora, kartonářského
průmyslu včetně automatizací pro skládání obalů a kartonů včetně robotického
nánosu lepidel, robotické odběry a vstupy k různým typovým výrobním linkám. Pro
zdravotní a laboratorní odvětví vyvíjíme a dodáváme jednoúčelová zařízení a výrobní linky pro plnění, balení a uzavírání. Provádíme zautomatizování procesu pro
dřevozpracující a potravinářský průmysl. Na základě požadavku zákazníka stavíme
celé automatizační pracoviště a výrobní linky na klíč. Najdeme Vám úzká místa ve
Vaší výrobě a navrhneme zautomatizování procesu a odstranění vysoké pracnosti
pro dosažení požadovaného ekonomického přínosu.
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Product portfolio

MODIA, s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.modia.cz
70
engineering
automated and robotized machinery
as well as entire workstations for the
medical and laboratory industries, for
the woodworking industry and the
cardboard industry
EU

MODIA, s.r.o., is an automation development company with a history dating
back to 1958. MODIA, s.r.o., realizes customer requirements in the areas of
automotive industry, machining and related 100% dimensional and surface
defect control, robotic assembly with full or partial automation, introduction of
collaborative robotic assistants into production as operator replacement, cartoning industry including automation for folding packaging and cartons including robotic deposition of adhesives, robotic sampling and inputs to various type
production lines. For the medical and laboratory industries, we develop and
supply dedicated equipment and production lines for filling and packaging and
sealing. We provide automation of the process for the woodworking and food
industry. Based on the customer’s requirements, we build the entire automation
workplace and production lines on a turnkey basis. We will find you bottlenecks
in your production and propose automation of the process and elimination of
high labor intensity to achieve the required economic benefit.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

VSP-KOVO s.r.o.
Česká republika
Telč
Jihlava
www.vsp-kovo.cz
30
strojírenství
jednoúčelové stroje, robotizovaná
pracoviště, speciální zařízení, montážní
linky, manipulátory, defektoskopická
pracoviště, lisovací stanice, testovací
stanice, měřicí a kontrolní stanice
Rakousko

Společnost je zaměřená na vývoj a výrobu jednoúčelových strojů, montážních
linek, robotických pracovišť i speciálních strojů na přání zákazníka zejména pro
oblast automobilového průmyslu. Zakázky realizujeme od konstrukčního zpracování přes výrobu dílů, montáž, elektroinstalaci až po softwarové vybavení stroje.
Vyvinuli jsme a vyrábíme dvou nebo tříboxové paletovací zařízení s robotickou
rukou a kamerovým naváděním. Disponujeme vlastní nástrojářskou výrobou
a měrovým střediskem. Vyrábíme nástroje a přípravky též podle dodané technické
dokumentace zákazníka. Dalším výrobním programem je výroba a dodávka AL
profilových rámů, montážní techniky a dopravních systémů TS od firmy Bosch
Rexroth. Společnost je partnerem předního světového výrobce laserových značicích systémů firmy Datalogic.
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VSP-KOVO s.r.o.
Czech Republic
Telč
Jihlava
www.vsp-kovo.cz
30
engineering
single-purpose machines, robotized
workstations, special equipment, assembly lines, manipulators, defectoscopic
workstations, pressing stations, test stations, measuring and control stations
Austria

The company is focused on the development and production of single-purpose
machines, assembly lines, robotic workplaces and special machines based on its
customer’s needs, especially for the automotive industry. We fully manage orders
from design processing through the production of parts, assembly, and wiring to
writing software for the machine. We have developed and manufactured two or
three-box palletizers with robotic hand and camera guidance. We have our own
tool production and measuring centre. We also produce tools and fixtures according to the technical documentation supplied by the customer. Another production
programme involves the production and delivery of AL profile frames, mounting
technology and TS transport systems from Bosch Rexroth. The company is a partner of Datalogic, the world’s leading manufacturer of laser marking systems.
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Výrobkové portfolio
Export

V-tom Engineering s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.v-tom.cz
22
strojírenství
jednoúčelové stroje – nýtovačky,
hydraulické lisy, jednoúčelové kontrolní
stroje atd.
Německo, Rusko

Společnost V-tom Engineering se od svého vzniku zabývá zejména průmyslovou
automatizací. V současné době se specializujeme na vývoj a výrobu jednoúčelových strojů, robotických pracovišť, repasi CNC strojů a servis.
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V-tom Engineering s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.v-tom.cz
22
engineering
single-purpose machines – riveting machines, hydraulic presses, single-purpose
inspection machines, etc.
Germany, Russia

Since its establishment, V-tom Engineering has been mainly engaged in industrial automation. At present, we specialize in the development and production
of single-purpose machines, robotic workstations, CNC machine refurbishment
and servicing.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Agrostroj Pelhřimov, a.s.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.agrostroj.cz
2 410
strojírenství
výroba komponentů pro zemědělskou
techniku, automotive, manipulační
techniku a stavební stroje
Německo, Švédsko, Dánsko, Francie, USA

Agrostroj Pelhřimov, a.s., dnes už největší univerzální kooperant v Evropě, je akciovou společností bez podílu státu a zahraničního kapitálu. Výrobní program
tvoří kooperace pro významné nadnárodní společnosti v oboru zemědělské techniky, výrobce nákladních automobilů, stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků
a manipulační techniky. Podíl exportu je 98 % a dodávky pokrývají 42 výrobních
závodů v 16 zemích na čtyřech kontinentech. Společnost velmi úzce spolupracuje
v oblasti vývoje a inovací. V současné době dodáváme své výrobky významným
zákazníkům, a to zejména ze západní Evropy a Skandinávie. Naše výrobky jsou
dále vyváženy do USA a Latinské Ameriky. Hlavním cílem společnosti je udržet
a navýšit objem obratu, tvorbu zisku a uvést do sériové výroby nové projekty.
V letošním roce byla uvedena do provozu nová univerzální lakovací linka, která
nám otevře cestu k dalšímu navýšení výroby, a to nejen u stávajících zákazníků.
Cílené investice, efektivní výrobní procesy, robotizace, kontinuální vzdělávací proces zaměstnanců a implementované motivační programy jsou klíčovými prvky pro
dosažení navýšení obratu.
Firma nabízí široké uplatnění v různých profesích s možností získání bytu.
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Agrostroj Pelhřimov, a.s.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.agrostroj.cz
2,410
engineering
the production of components for agricultural machinery, automotive, handling
equipment and construction machines
Germany, Sweden, Denmark, France, USA

Agrostroj Pelhřimov, a.s., today the largest universal co-operator in Europe,
is a joint-stock company with no state or foreign capital. The production programme consists of cooperation for major multinational companies in the field of
agricultural technology, manufacturers of trucks, construction machinery, forklifts
and handling technology. The export share is 98% and supplies cover 42 production plants in 16 countries on 4 continents. The company closely cooperates in the
area of development and innovation. We currently supply our products to major
customers, especially from Western Europe and Scandinavia. Our products are
further exported to the USA and Latin America. The main goal of the company
is to maintain and increase the volume of turnover, profit generation and launch
new projects into series production. This year a new universal painting line was
put into operation, which will open the way for a further increase in production,
not only for existing customers. Targeted investments, efficient production processes, robotization, continuous employee training and implemented incentive
programs are key elements for increasing turnover.
The company offers a wide range of jobs in various professions with the possibility of obtaining an apartment.
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IMI International s.r.o.
Velká Británie
Humpolec
Pelhřimov
www.imi-hydronic.cz
17
strojírenství
termostatické ventily a hlavice, rozdělovače pro podlahové vytápění, vyvažovací
a regulační ventily, pohony, expanzní
nádoby, separátory vzduchu a nečistot
Slovensko, Bulharsko

Firma IMI International s.r.o. působí v České republice od roku 1998 jako dceřiná
společnost britské nadnárodní korporace IMI plc. s celosvětovou působností. Pod
obchodním názvem IMI Hydronic Engineering poskytujeme inovativní a energeticky účinná řešení HVAC systémů. Zajišťujeme technickou podporu a poradenství, diagnostické nástroje i spolehlivé produkty. Naše produktové značky
Pneumatex, TA a Heimeier jsou léty prověřené špičkové stálice ve všech třech oblastech hydroniky: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulaci a ovládání;
termostatické regulaci. Náš tým odborníků je k dispozici na jakékoli konzultace či
diagnostiku. Máme zkušenosti s projekty různých velikostí a specifikací. Neustále
pokračujeme ve výzkumu a vývoji, aby všechny naše produkty byly maximálně
efektivní s dlouhou životností a šetrné k přírodě.
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IMI International s.r.o.
Great Britain
Humpolec
Pelhřimov
www.imi-hydronic.cz
17
engineering
thermostatic valves and heads, manifolds
for floor heating, balancing and control
valves, actuators, expansion vessels, air
and dirt separators
Slovakia, Bulgaria

IMI International s.r.o. has been operating in the Czech Republic since 1998 as
a subsidiary of the British multinational corporation IMI plc. Under the brand
name IMI Hydronic Engineering, we provide innovative and energy efficient HVAC
solutions. We provide technical support and counselling, diagnostic tools and
reliable products. Our product brands Pneumatex, TA and Heimeier offer years of
proven top quality in all three areas of hydronics: pressure maintenance and water quality; balancing, regulation and control; thermostatic regulation. Our team
of experts is available for any consultation or diagnosis. We have experience in
projects of various sizes and specifications. We continually engage in research
and development to ensure that all our products are as efficient and durable as
possible as well as environmentally friendly.

Název společnosti
Stát vlastníka
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TEDOM a.s.
Česká republika
Výčapy
Třebíč
www.tedom.com
573
400
strojírenství
kogenerační jednotky
Kanada, Německo, Velká Británie, Itálie,
Francie

TEDOM a.s. je česká strojírenská firma založená v Třebíči roku 1991. Zabýváme
se vývojem a výrobou kogeneračních jednotek. Na trhu kogenerace a energetiky působíme více než 28 let a za tuto dobu jsme vyrobili přes 4 000 kogeneračních jednotek, které úspěšně vyvážíme do desítek zemí celého světa. Naší
filozofií je efektivní a ekologické využití paliv. Proto vyrábíme zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která se vyznačují vysokou účinností a šetrností k životnímu prostředí. V této oblasti patříme ke světové špičce. Sami jsme
rovněž významným provozovatelem kogeneračních jednotek. Veškeré výrobní
procesy podrobujeme přísné kontrole. Zavedli jsme systém řízení kvality podle
norem ISO 9001 a dbáme i na ochranu životního prostředí podle ISO 14001.
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TEDOM a.s.
Czech Republic
Výčapy
Třebíč
www.tedom.com
573
400
engineering
cogeneration units
Canada, Germany, Great Britain, Italy,
France

TEDOM a.s. is a Czech engineering company founded in Třebíč in 1991. We
develop and manufacture cogeneration units. We have been operating in the
cogeneration and energy market for over 28 years and during this time we have
produced over 4,000 cogeneration units that we have successfully exported to
dozens of countries around the world. Our philosophy is to use fuel efficiently and
ecologically. That is why we produce equipment for the combined production of
electricity and heat, which are characterized by high efficiency and environmental
friendliness. We are one of the world leaders in this area. We are also a major
operator of cogeneration units. We strictly control all production processes. We
have implemented a quality management system in accordance with ISO 9001
standards and we also pay attention to environmental protection according to
ISO 14001.
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MICo, spol. s r.o.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.mico.cz
200
198
strojírenství
tepelné výměníky, kondenzátory, těsnění,
čistírny odpadních vod, jaderný program
Turkmenistán, Švédsko, Dánsko, Litva

Společnost MICo, spol. s r.o., byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu
v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m2
v Kramolíně. Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků
tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodáváme technologická zařízení pro
čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce. Společnost
je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren ČEZ, a.s.
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MICo, spol. s r.o.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.mico.cz
200
198
engineering
heat exchangers, condensers, seals, sewage treatment plants, nuclear program
Turkmenistan, Sweden, Denmark,
Lithuania

MICo, spol. s r.o., was established in 1993 as a servicing company operating at
the Dukovany nuclear power plant. In 1998, the company started its own production in the Hrotovice production plant, and in 2011, the production capacity was
expanded by a 50,000 m2 plant in Kramolín. The company focuses mainly on the
design and manufacture of heat exchangers, condensers, pressure vessels, tanks,
steel structures, technological parts for nuclear and conventional power engineering, the chemical and food industries and seals for special applications. We
also supply technological equipment for ADN-type wastewater treatment plants,
including our own design and construction. The company consists of highly qualified people with long-term experience gained during the construction, operation
and maintenance of the ČEZ, a.s. nuclear power plants.
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ALFA IN a.s.
Česká republika
Nová Ves
Třebíč
www.alfain.eu
60
strojírenství
svařovací a řezací stroje, CNC řezací
stoly, elektrocentrály, plynové filtry
Polsko, Německo, Slovensko

Firma ALFA IN a.s. byla založena v roce 1998. Zabývá se výrobou, prodejem,
servisem svařovacích a řezacích strojů. V roce 2010 společnost rozšířila výrobu
o dobře zavedenou značku elektrocentrál MEDVED. Již několik let je výhradním
dodavatelem technologie orbitálního svařování značky ORBITEC. V poslední době
se zaměřuje i na CNC plazmové řezání. V oblasti plynových filtrů je největším
dodavatelem na českém a slovenském trhu.
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ALFA IN a.s.
Czech Republic
Nová Ves
Třebíč
www.alfain.eu
60
engineering
welding and cutting machines, CNC cutting tables, power generators, gas filters
Poland, Germany, Slovakia

ALFA IN, a.s., was established in 1998. The company focuses on the production, sale and servicing of welding and cutting machines. In 2010, the company
expanded its production with the well-established brand of MEDVED power generators. For several years, it has been the exclusive supplier of ORBITEC orbital
welding technology. Recently, the company has also focused on CNC plasma
cutting. In the field of gas filters, the company is the largest supplier on the Czech
and Slovak markets.

Strojírenský průmysl / The engineering industry

ALFA IN a.s.

TR

201

ŽĎAS, a.s.
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ŽĎAS, a.s.
Čína
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.zdas.com
1 963
strojírenství
tvářecí stroje, zařízení pro zpracování válcovaných výrobků, produkty metalurgie
a lisovací nástroje
Německo, Slovensko, Japonsko, Čína,
Švédsko

ŽĎAS, a.s., patří ke špičce českého strojírenství. Již téměř sedmdesát let je moderním a spolehlivým výrobcem tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných
výrobků, produktů metalurgie a lisovacích nástrojů. Výrobní haly jsou vybaveny
kvalitním strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže
a testování jednotlivých výrobků. Produkce firmy je dodávána do bezmála padesáti zemí světa.
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ŽĎAS, a.s.
China
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.zdas.com
1,963
engineering
forming machines, equipment for
processing rolled products, metallurgy
products and pressing tools
Germany, Slovakia, Japan, China,
Sweden

ŽĎAS, a.s., is one of the top Czech engineering companies. For almost seventy
years, it has been a modern and reliable manufacturer of forming machines,
equipment for processing rolled products, metallurgy products and pressing
tools. The company’s production halls are equipped with high-quality machinery
for heavy and light machining, assembly and testing of individual products. The
company’s production is delivered to nearly fifty countries around the world.

PBS Turbo s.r.o.

Export

PBS Turbo s.r.o.
Německo
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.pbsturbo.cz
204
strojírenství
turbodmychadla
Německo, USA, Francie, Rakousko,
Španělsko

PBS Turbo s.r.o. je společnost zaměřená na přesné strojírenství a výrobu turbo-dmychadel pro námořní, elektrická, energetická, železniční a jiná zařízení. Od
roku 1997 se připojila ke koncernu MAN. S více než dvěma sty zaměstnanci je
význačným dodavatelem turbodmychadel pro motory s výkonem v rozmezí od
390 kW do 2 350 kW. Disponuje moderním strojovým parkem a zajišťuje čisté
a příjemné pracovní prostředí. Milníky v historii společnosti PBS Turbo s.r.o., 1950
– Vybudování první tovární haly ve Velké Bíteši, 1957 – Zahájení výroby turbodmychadel s vlastní koncepcí PBS, 1992 – Výroba stotisícího turbodmychadla PBS,
1997 – Založení společnosti PBS Turbo s.r.o. ve formě společného podniku PBS
Velká Bíteš a.s. a MAN B&W Diesel AG, 1998 – Zahájení výroby turbodmychadel
série NR/S dle licence MAN B&W Diesel AG, 2000 – MAN získává většinový podíl
v PBS Turbo s.r.o., 2002 – Zahájení společného vývoje turbodmychadel řady TCR
s MAN B&W Diesel AG, 2005 – MAN se stává 100% vlastníkem PBS Turbo s.r.o.,
2006 – Zahájení výroby turbodmychadel řady TCR, 2007 – Výročí 110 000 vyrobených turbodmychadel ve Velké Bíteši, 2009 – Zahájení vývoje turbodmychadel
TCX pro dvoustupňovou plnicí skupinu, 2015 – Zahájení dodávek turbodmychadel s radiální turbínou pro lokomotivní motory, 2016 – Výročí 125 000 vyrobených turbodmychadel ve Velké Bíteši, 2017 – 60. výročí výroby turbodmychadel,
20 let existence PBS Turbo s.r.o., 2018 – zahájení dodávek elektricky poháněného
turbodmychadla
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PBS Turbo s.r.o.
Germany
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.pbsturbo.cz
204
engineering
turbochargers
Germany, USA, France, Austria, Spain

PBS Turbo s.r.o. is a company specializing in precision engineering and the production of turbochargers for marine, electrical, energy, railway and other equipment. In 1997, the company joined the MAN Concern. With over 200 employees, the company is a leading supplier of turbochargers for engines ranging
from 390 kW to 2,350 kW. The company uses modern machinery and provides
a clean and comfortable working environment. Milestones in the history of PBS
Turbo s.r.o. 1950 – Construction of the first production hall in Velká Bíteš, 1957 –
Start of production of turbochargers with the company’s own PBS concept, 1992
– Production of the 100,000th PBS turbocharger, 1997 – Establishment of PBS
Turbo s.r.o. as a joint venture of PBS Velká Bíteš a.s. and MAN B&W Diesel AG,
1998 – Start of production of the NR/S series of turbochargers under the MAN
B&W Diesel AG licence, 2000 – MAN acquires a majority stake in PBS Turbo s.r.o.,
2002 – Start of joint development of the TCR series of turbochargers with MAN
B&W Diesel AG, 2005 – MAN becomes 100% owner of PBS Turbo s.r.o., 2006
– Start of production of turbochargers of the TCR series, 2007 – Anniversary of
110,000 turbochargers produced in Velká Bíteš, 2009 – Start of development of
TCX turbochargers for two-stage filling group, 2015 – Commencement of supply
of turbochargers with a radial turbine for locomotive engines, 2016 – Anniversary
of 125,000 turbochargers produced in Velká Bíteš, 2017 – 60th anniversary of
turbocharger production, 20 years of existence of PBS Turbo s.r.o., 2018 – commencement of deliveries of electrically powered turbochargers
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VÝTAHY, s.r.o.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.vytahy.com
170
strojírenství
zdvihací a manipulační zařízení – výtahy,
autovýtahy, paternostery
Slovensko

Firma navazuje na výtahářskou tradici ve Velkém Meziříčí již od roku 1957. V roce
1992 se transformovala na s.r.o. Dnes se zabývá projekcí, výrobou, montáží
i servisem výtahů všech typů a nosností. Ročně vyrobí okolo 500 ks výtahů.
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VÝTAHY, s.r.o.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.vytahy.com
170
engineering
lifting and handling equipment – lifts,
car lifts, paternosters
Slovakia

The company has continued in the tradition of lift production in Velké Meziříčí
since 1957. In 1992, the company was transformed into a limited liability company. Today, the company is engaged in the design, manufacture, assembly and
servicing of lifts of all types and carrying capacities. Annually, the company produces about 500 elevators.

Název společnosti
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Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o.
Česká republika
Nové Veselí
Žďár nad Sázavou
www.zdt.cz
106
strojírenství
zemědělská a dopravní technika, strojírenská kooperační výroba a finální zakázková
výroba
Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Dánsko

Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o. je ryze česká společnost zaměřená na
výrobu zemědělských strojů pro přepravu a aplikaci zemědělských komodit (traktorové návěsy a přívěsy, rozmetadla hnoje, cisterny, překládací vozy, přepravníky
zvířat a univerzální přepravníky). Firma sídlí v Novém Veselí na Vysočině a funguje ve dvou oddělených provozech. Celkem zaměstnává více než sto pracovníků.
Ve firmě se uplatňují moderní technologie pro zpracování oceli, povrchových
úprav i montáže. Firma také disponuje vlastním konstrukčním a vývojovým oddělením, kterým prošly veškeré nabízené produkty. Jako důkaz kvality a snahy dělat
věci důkladně je firma držitelem certifikátu ISO 9001:2015.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o.
Czech Republic
Nové Veselí
Žďár nad Sázavou
www.zdt.cz
106
engineering
agricultural and transport technology,
engineering cooperation production and
final custom production
Slovakia, Hungary, Ukraine, Denmark

Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o. is a purely Czech-owned company
focused on the production of agricultural machinery for the transport and application of agricultural commodities (tractor trailers, manure spreaders, tankers,
transfer trucks, animal transporters and universal transporters). The company is
based in Nové Veselí in the Vysočina Region and has two separate operations. In
total, the company employs over 100 people. The company uses modern technologies for steel processing, surface treatment and assembly. The company also has
its own design and development department, through which all offered products
pass. As a proof of quality and the effort expended to do things thoroughly, the
company is ISO 9001:2015 certified.

Strojírenský průmysl / The engineering industry
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NPK Europe Mfg. s.r.o.

Strojírenský průmysl / The engineering industry

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

NPK Europe Mfg. s.r.o.
Nizozemsko, Japonsko
Uhřínov
Žďár nad Sázavou
www.npke.eu
100
strojírenství
hydraulická a pneumatická zařízení – hydraulická kladiva, hydraulické
drapáky, adaptéry pro čelní nakladače
a manipulátory
Francie, Německo, Nizozemsko, Velká
Británie, Itálie

Máme vytvořené dobré kooperační vztahy s okolními strojírenskými firmami,
což umožňuje nejen výrobu dílů a sestav, ale i dodávky kompletních investičních celků.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

NPK Europe Mfg. s.r.o.
Netherlands, Japan
Uhřínov
Žďár nad Sázavou
www.npke.eu
100
engineering
hydraulic and pneumatic equipment – hydraulic hammers, hydraulic
grippers, adapters for front loaders and
manipulators
France, Germany, Netherlands, Great
Britain, Italy

We have established good cooperation relations with neighbouring engineering
companies, which enables us not only to focus on the production of parts and
assemblies, but also on the delivery of complete investment units.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

UNIMAN s.r.o.
Švýcarsko
Rovečné
Žďár nad Sázavou
www.uniman.cz; www.uniman.eu
51
strojírenství
strojní zařízení a ocelové konstrukce,
manipulační zařízení, vyhrazená zdvihací
zařízení pro strojírenství, stavebnictví,
logistiku a technické přístupy
Německo, Švýcarsko, Itálie, Holansko,
Rakousko

Firma UNIMAN s.r.o. byla založena v roce 1995 jako konstrukční a výrobní závod
Ing. Karlem Englišem. Je zaměřena na výrobu strojních zařízení a ocelových konstrukcí, manipulačních zařízení, vyhrazených zdvihacích zařízení pro strojírenství,
stavebnictví, logistiku a technické přístupy.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

UNIMAN s.r.o.
Switzerland
Rovečné
Žďár nad Sázavou
www.uniman.cz; www.uniman.eu
51
engineering
machinery and steel structures, handling
equipment, dedicated lifting equipment
for engineering, construction, logistics
and technical applications
Germany, Switzerland, Italy, Netherlands,
Austria

Firma UNIMAN s. r. o. was established in 1995 as a design and manufacturing
plant by Ing. Karel Engliš. The company focuses on the production of machinery
and steel structures, handling equipment, dedicated lifting equipment for engineering, construction, logistics and technical applications.
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Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

PLEAS a.s.
Německo
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.pleas.cz
662
oděvní
dámské, pánské a dětské denní a noční
prádlo
Německo, Slovensko

PLEAS a.s. je tradičním českým výrobcem denního a nočního prádla. Ve vlastních provozech společnost zajišťuje všechny výrobní činnosti na úseku pletárny,
barevny a konfekce. Tato se dále dělí na střihárnu, vlastní konfekční zpracování
a balírnu výrobků. PLEAS a.s. byla založena v roce 1994, její historie však sahá až
do roku 1873. V roce 1995 společnost převzala firma Schiesser Holding se sídlem
ve Švýcarsku. V roce 2012 se PLEAS a.s. stal dceřinou společností Schiesser AG
v nadnárodní skupině Delta Galil, která sídlí v Izraeli a USA.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

PLEAS a.s.
Germany
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.pleas.cz
662
textile
women’s, men’s and children’s day and
night underwear
Germany, Slovakia

PLEAS a.s., is a traditional Czech manufacturer of day and night underwear.
Through its own operations, the company provides all activities related to the
knitting, dyeing and manufacture of ready-to-wear clothing. This facility is further divided into a cutting room, custom ready-to-wear processing and product
packaging. PLEAS a.s. was founded in 1994, but its history dates back to 1873.
In 1995, the company was acquired by Schiesser Holding, based in Switzerland.
In 2012, PLEAS a.s. became a subsidiary of Schiesser AG in the Delta Galil multinational group based in Israel and the USA.
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ELASTA - VESTIL, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio

Export

ELASTA - VESTIL, a.s.
Česká republika
Krucemburk
Havlíčkův Brod
www.elasta-vestil.cz
77
textilní
pevné a pružné stuhy – šle, ortopedické
a technické pruženky a popruhy, obuvnické, prádlové a šlové pruženky, lemovací
stuhy, pevné a pružné šňůry
Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Maďarsko,
Rumunsko, Belgie

Společnost ELASTA - VESTIL, a.s., český výrobce pevných a pružných stuh, založená
v roce 1896 panem Vilémem Štillem, dodává široký sortiment stuh do celého světa.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio

Export countries

ELASTA - VESTIL, a.s.
Czech Republic
Krucemburk
Havlíčkův Brod
www.elasta-vestil.cz
77
textile
strong and elastic ribbons – braces, orthopedic and technical elastics and straps,
shoe, linen and braces elastics, hemming
ribbons, strong and leastics cords
France, Germany, Netherlands, Austria,
Switzerland, Slovakia, Hungary, Romania, Belgium

ELASTA - VESTIL, a.s., a Czech manufacturer of rigid and flexible ribbons, founded
in 1896 by Vilém Štill, supplies a wide range of ribbons to the entire world.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Česká republika
Třešť
Jihlava
www.vyvoj.cz
161
158
oděvní
pracovní a společenské oděvy – bundy,
kalhoty, komplety například pro hasiče,
policii, dále pánské obleky, pláště
Velká Británie, Německo, Rakousko,
Švýcarsko

Česká výrobní firma s nepřetržitou působností již od roku 1931. Vyrábíme pro
zahraniční i tuzemské zákazníky, realizujeme vlastní výrobu společenských oděvů
pro pány. V rámci služeb zákazníkům máme otevřeny dvě podnikové prodejny
konfekce – v Třešti a v Brně a dále krejčovské salony se službou osobní krejčí
v Praze, v Brně a Třešti.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

VÝVOJ, a clothing cooperative in Třešť
Czech Republic
Třešť
Jihlava
www.vyvoj.cz
161
158
textile
workwear and formal clothes – jackets,
trousers, uniforms for firefighters and the
police, men’s suits,
Great Britain, Germany, Austria,
Switzerland

A Czech production company with continuous operation since 1931. We produce
for both foreign and domestic customers, and we make our own formal wear for
men. As part of our customer service commitment, we have opened 2 company
clothing stores – in Třešť and Brno, as well as tailor’s salons with personal tailor
services in Prague, Brno and Třešť.

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl / The textile, clothing and leather industry
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ARCÁDE COLOR s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ARCÁDE COLOR s.r.o.
Česká republika
Luka nad Jihlavou
Jihlava
www.arcadecolor.cz
86
textilní
prostěradla, povlečení, sedáky, plážová
lehátka
Slovensko, Rakousko, Německo, Slovinsko

Firma vznikla v roce 1997 jako pokračovatel rodinné firmy OSMa M. a R. Fischerovi.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ARCÁDE COLOR s.r.o.
Czech Republic
Luka nad Jihlavou
Jihlava
www.arcadecolor.cz
86
textile
bed sheets, bed linens, cushions, beach
chairs
Slovakia, Austria, Germany, Slovenia

The company was established in 1997 as a successor to the family-owned business OSMa M. a R. Fischerovi.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

MODETA STYLE s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.axiswear.cz
75
oděvní
oděvy pro sport – plavky, oděvy pro
fitness, běh, běžecké lyžování, závodní
kombinézy a dresy na krasobruslení
Německo

V roce 1900 je založena textilka Emil Seidner a spol., od roku 1949 jako pletařské
závody Modeta n.p., v roce 1992 se společnost osamostatňuje pod názvem MODETA STYLE s.r.o – společnost je významným textilním výrobcem v oblasti plavek
a sportovního ošacení.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

MODETA STYLE s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.axiswear.cz
75
textile
sportswear – swimwear, fitness clothing,
running, cross-country skiing, racing
suits and figure skating jerseys
Germany

In 1900, Emil Seidner a spol. was founded and would later become a knitting factory, Modeta n.p. in 1949. In 1992, the company became independent under the name MODETA STYLE s.r.o. – the company is an important
textile manufacturer in the field of swimwear and sportswear.
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PETEX Jihlava s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

PETEX Jihlava s.r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.petex.cz
41
oděvní
pracovní oděvy, myslivecké oděvy,
zdravotnické oděvy
Slovensko, Německo, Rakousko, Rusko

Firma PETEX vznikla v roce 1992 a zabývá se výrobou pracovních oděvů dle potřeb zákazníka. Postupně rozšířila svoji činnost o velkoobchodní a maloobchodní
prodej osobních ochranných pracovních pomůcek, pracovní obuvi a nakonec rozšířila výrobu o myslivecké oděvy.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

PETEX Jihlava s.r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.petex.cz
41
textile
workwear, hunting clothes, medical
clothing
Slovakia, Germany, Austria, Russia

PETEX was established in 1992 and is engaged in the production of workwear
according to its customer’s needs. Gradually, the company expanded its activities
to the wholesale and retail sales of personal protective equipment, work footwear and finally expanded the production to include hunting clothes.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

LIWA CZ, s.r.o.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.liwa.cz
167
textilní
tašky, batohy, podšívky, řemeny a další
-

Společnost LIWA CZ vznikla v roce 2003 transformací z OSVČ L. Vašinová, která
svou činnost zahájila v roce 1991. Společnost se zabývá výrobou – šitím textilní
výroby se speciálním zaměřením na tašky, batohy, vesty, řemeny a vybavením pro
cestovní kufry.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

LIWA CZ, s.r.o.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.liwa.cz
167
textile
bags, backpacks, linings, belts and more
-

LIWA CZ was established in 2003 by L. Vašinová, who started this activity in
1991. The company is engaged in production – sewing textiles with a special
focus on bags, backpacks, waistcoats, belts and equipment for travel suitcases.
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Zdeněk Rendl s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Zdeněk Rendl s.r.o.
Česká republika
Pacov
Pelhřimov
www.rendl-company.eu
87
76
kožedělný
drobná kožená galanterie – peněženky,
klíčenky, přívěsky, pouzdra
Německo, Itálie, Japonsko

Firmu v roce 1990 založil Zdeněk Rendl. Firma se specializuje na výrobu drobné
kožené galanterie, ale zprostředkovává také výrobu střední galanterie. Hlavními
dlouhodobými partnery jsou známé luxusní značky z Itálie, Německa a v současné době i z Japonska. Spolupracujeme s nimi již přes 15 let.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Zdeněk Rendl s.r.o.
Czech Republic
Pacov
Pelhřimov
www.rendl-company.eu
87
76
leather
small leather goods – wallets, key cases,
pendants, cases
Germany, Italy, Japan

The company was founded in 1990 by Zdeněk Rendl. The company specializes
in the manufacture of small leather goods, but is also involved in the production
of medium-sized goods. The main long-term partners include well-known luxury
brands from Italy, Germany and currently also from Japan. We have been working
with these companies for over 15 years.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ALTREVA spol. s r.o.
Belgie
Třebíč
Třebíč
www.altreva.cz
212
oděvní
pracovní oděvy pro řadu oborů, ochranné
oděvy
Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Finsko

Návrhy, výroba a prodej pracovních oděvů pro všechny profese. Pracovní oděvy
pro zdravotnictví, hotely a restaurace, pro strojírenský, automobilový, elektrotechnický, potravinářský, chemický průmysl a služby. Oděvy do čistých prostor
a na operační sály. Ochranné oděvy, certifikované dle nejnovějších norem. Jsme
součástí skupiny Alsico, předního evropského výrobce pracovních oděvů, a zároveň největší výrobce pracovních oděvů v České republice.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

ALTREVA spol. s r.o.
Belgium
Třebíč
Třebíč
www.altreva.cz/en
212
textile
workwear for many industries, protective
clothes
Austria, Slovakia, Hungary, Slovenia, Finland

The design, manufacture and sale of workwear for all professions. Workwear for
health care, hotels and restaurants, and for the engineering, automotive, electrical, food, and chemical industries and services. Clothing for clean operations and
surgeries. Protective clothing, certified to the latest standards. We are part of the
Alsico Group, Europe’s leading manufacturer of workwear, and the best manufacturer of workwear in the Czech Republic.
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DISTING, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

DISTING, s. r. o.
Česká republika
Dukovany
Třebíč
www.disting.cz
95
oděvní
pracovní oděvy a další textilní produkty
neoděvní, výroba dílů a příslušenství pro
motorová vozidla, montáže konektorů
a dalších dílků pro automobilový průmysl

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Slovensko

Export countries

DISTING, s.r.o., je výrobní společnost, která byla založena v roce 1995. Původní
bylo zaměření na oděvní a textilní výrobu, která přetrvává dodnes, avšak okolo
roku 2000 se firma začala zabývat dodávkami pro automobilový průmysl, nejprve
šlo o technické šití – interiérové díly, dnes jde spíše o montáž konektorů a dalších
drobných autodílů. V roce 2018–2019 společnost investovala do stavby nového
objektu – školicího střediska a rozšíření výroby včetně vývoje.
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Product portfolio

Disting, s.r.o.
Czech Republic
Dukovany
Třebíč
www.disting.cz
95
textile
workwear and other non-garment textile
products, production of parts and accessories for motor vehicles, the assembly
of connectors and other parts for the
automotive industry
Slovakia

DISTING, s.r.o. is a manufacturing company founded in 1995. The original focus
was on clothing and textile production, which continues to this day, but around
2000 the company began to supply to the automotive industry. Technical sewing
came first – interior parts. Today, it is more about the assembly of connectors and
other small car parts. In 2018–2019, the company invested in the construction
of a new facility – a training centre and an expansion of its production, including
development.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Anita Moravia s.r.o.
Německo
Herálec
Žďár nad Sázavou
www.anita.com
198
oděvní
dámské spodní prádlo a plavky
Rakousko

Výrobce a distributor dámského spodního prádla a plavek pro ženy všech typů
postav a velikostí. Anita Moravia byla založena v roce 1997 a je dceřinou firmou
německé firmy Anita Dr. Helbig GmbH, která působí na trhu od roku 1886. V naší
nabídce naleznete luxusní kolekci Rosa Faia, funkční kolekci Anita since 1886,
kolekci pro nastávající a kojící maminky Anita Maternity, sportovní kolekci Anita
Active a kolekci zdravotního prádla Anita Care.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Anita Moravia s.r.o.
Germany
Herálec
Žďár nad Sázavou
www.anita.com
198
textile
women’s underwear and swimwear
Austria

A manufacturer and distributor of underwear and swimwear for women of all
types of figures and sizes. Anita Moravia was founded in 1997 and is a subsidiary
of the German company Anita Dr. Helbig GmbH, which has been on the market
since 1886. We offer the Rosa Faia luxury collection, the functional collection
Anita since 1886, a collection for expecting and nursing mothers, Anita Maternity, the Anita Active sports collection and the Anita Care collection of medical
lingerie.
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VAMAFIL, spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

VAMAFIL, spol. s r.o.
Nizozemsko
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.vamafil.cz
108
textilní
zpracování technických přízí z polyesteru,
polyamidu, aramidu, UHMPE
Německo, Nizozemsko, Francie, Itálie, Belgie

Vamafil je soukromá společnost, která nabízí specializované služby v oblasti úpravy vláken pro zákazníky ve třech segmentech: pro velké nadnárodní výrobce příze,
obchodníky s přízí a výrobce, kteří zpracování vláken využívají v rámci své vlastní
nabídky. Mateřská firma byla založena před 110 lety v Nizozemsku. V České republice působíme od roku 1993. Postupně docházelo k rozšiřování aktivit a výstavbě nových výrobních závodů. Nyní naše firma zpracovává téměř 7 000 000 kg
technických přízí ročně, a patří tím mezi tři největší firmy v Evropě.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

VAMAFIL, spol. s r.o.
Netherlands
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.vamafil.cz
108
textile
the processing of technical polyester, polyamide, aramid, UHMPE threads and yarns
Germany, Netherlands, France, Italy,
Belgium

Vamafil is a privately held company that offers specialized fibre treatment services to customers in three segments: large multinational yarn manufacturers,
yarn sellers and manufacturers using fibre processing in their own portfolio. The
parent company was founded 110 years ago in the Netherlands. We have been
operating in the Czech Republic since 1993. Gradually, activities were expanded and new production plants were built. Our company processes almost
7,000,000 kg of technical yarn per year, making it one of the three largest
companies in Europe.

Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

B E M A T E C H, s.r.o.
Česká republika
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.bematech.cz
55
textilní
stínicí technika – látkové rolety, římské
rolety, dřevěné žaluzie, horizontální
stínicí systémy
Belgie, Slovensko, Německo, Rakousko,
Francie

Firma Bematech je předním českým výrobcem stínicí techniky. Byla založena
v roce 1994. Sídlo společnosti včetně administrativy, výroby a skladových prostor
se nachází v průmyslové zóně města Velká Bíteš vedle sjezdu z dálnice D1 – exit
162. V současné době má firma 55 zaměstnanců a disponuje komerčními prostory o celkové rozloze cca 4 500 m2. Mezi naše hlavní výrobky patří látkové rolety,
římské rolety a žaluzie. Celkové portfolio produkce je však mnohem širší.
Při výrobě používáme nejmodernější technologie. Důraz klademe především
na funkčnost, profesionální zpracování a design výrobku.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

B E M A T E C H, s.r.o.
Czech Republic
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.bematech.cz
55
textile
shading equipment – fabric blinds,
Roman blinds, wooden blinds, horizontal
shading systems
Belgium, Slovakia, Germany, Austria,
France

Bematech is a leading Czech manufacturer of shading equipment. The company
was established in 1994. The company headquarters, including administration,
production and storage facilities, is located in the industrial zone of Velká Bíteš,
next to the D1 highway exit – exit 162. Today, the company has 55 employees
and has commercial premises covering a total area of approx. 4,500 m2. Our
main products include fabric blinds, Roman blinds and shutters. However, the
overall production portfolio is much wider.
We use state-of-the-art technology. We emphasize functionality, professional
workmanship and product design.
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B E M A T E C H, s.r.o.
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Ostatní průmysl
Other industries
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CRYSTALITE BOHEMIA a.s.
CRYSTALITE BOHEMIA a.s.
Česká republika
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.crystalite.org
610
průmysl sklářský a stavebních hmot
nápojové a dekorační sklo
Rusko, USA, Brazílie, Itálie, Kanada

Společnost CRYSTALITE BOHEMIA a.s. vznikla v říjnu roku 2009 a v současnosti
provozuje výrobní závod ve Světlé nad Sázavou (založen v roce 1967) s plně
automatickou produkcí nápojového a dekoračního skla pro hotely, restaurace, obchody a domácnosti. V uplynulých letech firma výrazně investovala do moderních
výrobních technologií, nyní provozuje tři vysoce výkonné linky na výrobu nápojového skla s denní kapacitou kolem 150 000 kusů výrobků. Linky jsou vybaveny
nejmodernějšími prohlížečkami, které zaručují stabilní a vysokou kvalitu našich
produktů. Ve Světlé je také obchodní a administrativní zázemí celé firmy. Společnost dnes zaměstnává přes 600 lidí a ročně generuje obrat blížící se 45 mil. euro.
Své výrobky exportuje CRYSTALITE BOHEMIA a.s. do více než 82 zemí celého
světa. Používáme ekologicky šetrnou sklovinu CRYSTALITE bez sloučenin olova.
Má perfektní lom světla a vysokou pevnost a životnost díky příměsi titanu. Lze ji
bez hrozby zašednutí mýt v myčkách nádobí, a to i při velkém počtu cyklů.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

CRYSTALITE BOHEMIA a.s.
Czech Republic
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.crystalite.org
610
glass and building materials
beverage and decorative glass
Russia, USA, Brazil, Italy, Canada

CRYSTALITE BOHEMIA a.s. was established in October 2009 and is currently operating a manufacturing plant in Světlá nad Sázavou (founded in 1967) with fully
automatic production of beverage and decorative glass for hotels, restaurants,
shops and households. In recent years, the company has invested heavily in modern production equipment, and is now operating three high-performance beverage glass production lines with a daily capacity of around 150,000 products.
The lines are equipped with state-of-the-art monitoring systems that guarantee
stable and high quality products. There are also business and administrative facilities for the entire company in Světlá. The company currently employs over
600 people and generates annual sales of close to 45 million euros. CRYSTALITE
BOHEMIA a.s. exports its products to over 82 countries around the world. We use
environmentally friendly CRYSTALITE enamel without any lead compounds. It offers perfect refraction, high strength and durability thanks to the added titanium.
It can be washed in dishwashers without any risk of greying, even after a large
number of cycles.

Ostatní průmysl / Other industries

Název společnosti
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BOHEMIA MACHINE s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

BOHEMIA MACHINE s.r.o.
Česká republika
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.bomma.cz
213
209
průmysl sklářský a stavebních hmot
sklo a skleněné výrobky – svítidla,
skleněné objekty
Německo, Velká Británie, Nizozemsko,
Polsko, Francie

Ostatní průmysl / Other industries

Firma BOHEMIA MACHINE s.r.o. byla založena v roce 1992. Na počátku svého
vývoje se zaměřila na vznikající soukromé brusírny užitkového skla, které vybavovala kuličskými a hladinovými stroji a jejich příslušenstvím. Po získání počátečních
zkušeností a nasycení trhu obrátila společnost svou pozornost k transformujícím
se českým sklárnám. V roce 2012 započala společnost vlastní sklářskou výrobu.
Pod značkou Bomma spolupracuje s předními českými a světovými designéry
a dává vzniknout jedinečným ručně vyráběným skleněným svítidlům, která se těší
mezinárodnímu uznání.
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Owner’s country
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Employees in the Vysočina Region
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Product portfolio
Export countries

BOHEMIA MACHINE s.r.o.
Czech Republic
Světlá nad Sázavou
Havlíčkův Brod
www.bomma.cz
213
209
glass and building materials
glass and glass products – lamps, glass
objects
Germany, Great Britain, Netherlands,
Poland, France

BOHEMIA MACHINE s.r.o. was established in 1992. At its beginning, the company was focused on the then-emerging private utility glass grinding machines,
equipped with ball and surface machines and their accessories. After gaining its
initial experience, the market became saturated, so the company turned its attention to the transforming Czech glassworks. In 2012, the company started its own
glass production. Under the Bomma brand, it works closely with leading Czech
and international designers and creates unique handmade glass lamps that enjoy
international recognition.

Granit Lipnice, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Granit Lipnice, s.r.o.
Česká republika
Dolní Město
Havlíčkův Brod
www.granit-lipnice.cz
130
85
průmysl sklářský a stavebních hmot
výrobky ze žuly, pískovce a mramoru
– dlažby, obklady, schodiště, dlažební
kostky, obrubníky, krajníky, zdivo z kamene, zahradní a hřbitovní architektura
Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko

Společnost Granit Lipnice, s.r.o., byla založena v roce 1998 a od té doby se zabývá
dobýváním a zpracováním nejkvalitnějších českých žul, pískovců a mramoru.
Tyto materiály jsou spojeny s historickým vývojem architektury v Čechách
a na Moravě, jejich odolnost a kvalita je prověřena staletími. Ve spojení s novými technologiemi a vysokou kvalitou opracování nacházejí tyto přírodní
materiály uplatnění nejen v komerční výstavbě, ve veřejných prostorech a zahradní architektuře, ale stále více i mezi stavebníky rodinných domů.
Vlastní surovina ze šesti lomů, velká výrobní kapacita, pružnost, vysoká kvalita
výrobků a prováděných kamenických prací.
Díky těmto hodnotám si společnost Granit Lipnice, s.r.o., vydobyla pevné místo
na trhu a všech jejích sto třicet zaměstnanců se neustále snaží, aby byla spolehlivým partnerem při realizaci projektů z přírodního kamene i pro vás.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Granit Lipnice, s.r.o.
Czech Republic
Dolní Město
Havlíčkův Brod
www.granit-lipnice.cz
130
85
glass and building materials
products made of granite, sandstone
and marble – pavers, staircases, cobblestones, curbs, sidewalks, masonry,
garden and cemetery architecture
Germany, Austria, Slovakia, Poland

Granit Lipnice, s.r.o., was founded in 1998 and since then, it has been engaged
in the mining and processing of the finest Czech granite, sandstone and marble.
These materials are connected with the historical architecture trends in Bohemia
and Moravia. Their durability and quality have stood the test of time over the centuries. In conjunction with new technologies and high-quality machining, these
natural materials have found application not only in commercial construction,
public spaces and garden architecture, but increasingly also among single-family
home developers.
Its own source of raw materials from six quarries, large production capacity, flexibility, high quality products and performed stone works.
Thanks to these values, Granit Lipnice, s.r.o., has gained a firm position on the
market and all of its one hundred and thirty employees will do their best to be
a reliable partner for you to best realize your natural stone projects.

Ostatní průmysl / Other industries
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Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Česká republika
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.thb.cz
120
polygrafický průmysl
knihy a další tiskoviny
Slovensko, Nizozemsko

Ostatní průmysl / Other industries

Havlíčkobrodská tiskárna navazuje na tradici sahající do poloviny 19. století. Společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. byla založena v rámci privatizace v roce 1992.
Patříme mezi nejvýznamnější výrobce knih v České republice.
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Owner’s country
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District
www
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Product portfolio
Export countries

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Czech Republic
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
www.thb.cz
120
printing
books and other printed materials
Slovakia, Netherlands

This printing house from Havlíčkův Brod continues in its tradition, which dates
back to the mid-19th century. Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. was established during privatization in 1992. We are one of the leading book manufacturers in the
Czech Republic.

Swoboda - Stamping, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Swoboda - Stamping, s.r.o.
Německo
Jihlava
Jihlava
www.swoboda.de
332
ostatní průmysl
pressfitové díly, díly pro alternátor v motorovém prostoru, díly pro automatickou
převodovku, bond díly, silové díly pro
hybridní techniku, díly pro posilovač řízení
Německo, Rumunsko, Čína, USA, Mexiko

Naše společnost Swoboda - Stamping vyrábí vysoce precizní stříhané díly pro
automobilovou elektroniku. Jsme součástí nadnárodní společnosti Swoboda
s hlavním sídlem v Bavorsku. Stříhané díly vyrábíme na třinácti CNC excentrických
lisech pomocí postupových střižných nástrojů vyrobených ve vlastní nástrojárně.
Zajišťujeme zákazníkům komplexní služby přes vývoj, konstrukci, výrobu prototypů až po sériovou výrobu.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Swoboda - Stamping, s.r.o.
Germany
Jihlava
Jihlava
www.swoboda.de
332
other industries
pressfit parts, engine-compartment
alternator parts, automatic transmission
parts, bond parts, power parts for hybrid
technology, power steering parts
Germany, Romania, China, USA, Mexico

Swoboda - Stamping produces high precision cut parts for automotive electronics. We are part of the multinational company Swoboda with its head office in
Bavaria. We produce cut parts on thirteen CNC eccentric presses using progressive cutting tools made in our own tool shop. We provide customers with comprehensive services from development, design, and prototype production all the
way through to mass production.

Ostatní průmysl / Other industries

Název společnosti
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JIHLAVAN, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

JIHLAVAN, a.s.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.jihlavan.cz
200
letecký průmysl
hydraulické a elektromechanické prvky
letadlových soustav
Francie, USA, Španělsko

Ostatní průmysl / Other industries

V současnosti je JIHLAVAN moderní firma zaměřující se na vývoj, výrobu a servis
prvků leteckých soustav, využívající špičkové technické znalosti a dovednosti
svých přibližně dvou set zaměstnanců. Významné investice do technologií a zaměstnanců umožnily Jihlavanu získat náročné certifikace, a zařadit se tak do dodavatelského řetězce světových finalistů pro Airbus a další komerční i dopravní
letouny. V rámci vlastního vývoje byla úspěšně zahájena sériová výroba 28 přístrojů pro letoun L410 New Generation finalisty Aircraft Industries (LET Kunovice).
V rámci vlastního vývoje je rovněž dokončován vývoj a dodávky prototypů pro
34 hydraulických přístrojů, elektromechanické vzpěry, kola a brzdy nového cvičného letounu L-39 Next Generation finalisty Aero Vodochody.
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Owner’s country
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District
www
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Product portfolio
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JIHLAVAN, a.s.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.jihlavan.cz
200
aviation
hydraulic and electromechanical components of aircraft systems
France, USA, Spain

JIHLAVAN is a modern company focused on the development, production and
servicing of aviation system elements, using the top technical knowledge and
skills of its approximately two hundred employees. Significant investments in
technology and staff have enabled Jihlavan to obtain stringent certifications and
join the global finalist supply chain for Airbus and other commercial and transport
aircraft. As part of the company’s own development, the series production of 28
devices for the L410 New Generation aircraft by Aircraft Industries (LET Kunovice)
finalist was successfully launched. As part of the company’s own development,
the development and delivery of prototypes for 34 hydraulic instruments, electromechanical struts, wheels and brakes for the new L-39 Next Generation training
aircraft finalist by Aero Vodochody is also being completed.

CZ LOKO, a.s.

Výrobkové portfolio
Export

CZ LOKO, a.s.
Česká republika
Česká Třebová
Jihlava
Jihlava
www.czloko.cz
750
185
ostatní průmysl
výroba, opravy a modernizace kolejových
vozidel
Evropa

Akciová společnost CZ LOKO je druhým největším výrobcem posunovacích lokomotiv v Evropě. Má vlastní know-how, vývoj, konstrukci, výrobu i komplexní
servis. Firma doposud vyrobila na 1 100 vozidel, které dodala do 19 zemí světa.
Její lokomotivy jezdí v Itálii, Pobaltí, ve Finsku až za polární kruh, projíždějí tunelem pod Bosporem. Zaměstnává více než 750 zaměstnanců, většinu z nich ve
výrobních závodech v České Třebové a v Jihlavě.

Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
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www
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Product portfolio
Export countries

CZ LOKO, a.s.
Czech Republic
Česká Třebová
Jihlava
Jihlava
www.czloko.cz
750
185
other industries
the production, repair and modernization of rail vehicles
Europe

CZ LOKO is the second largest producer of shunting locomotives in Europe. The
company makes use of its own know-how, development, design, production and
comprehensive services. CZ LOKO has supplied more than 1,100 railway vehicles
to customers in 19 countries. Our vehicles can be seen cruising through Italy, the
Baltics, Finland, and even wander beyond the Arctic Circle, as well as pass through
the Marmaray Tunnel beneath the Bosporus. CZ LOKO employs more than 750
employees, most of them in production plants in Česká Třebová and Jihlava.

Ostatní průmysl / Other industries
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MAXXISAMPLE s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

MAXXISAMPLE s.r.o.
Nizozemsko
Telč
Jihlava
www.maxxisample.com
117
papírenský průmysl
katalogy a vzorníky
Nizozemsko, Německo, Belgie, Rakousko,
Skandinávie

Ostatní průmysl / Other industries

Firma na výrobu vzorníků, katalogů, stínicí techniky a textilií byla založena v roce
2014 na základě úzké spolupráce s nizozemskou firmou MAXXIMAP BV (dnes
Venttri). Spojení obou firem nabízí zákazníkům na trhu komplexní řešení jejich
požadavků za účelem efektivní prezentace výrobků. V oblasti výroby a prodeje
vzorníků a katalogů stínicí techniky (plissé, rolety, vertikální lamely, horizontální
žaluzie, markýzy apod.) a také podlahové krytiny máme již značné zkušenosti.
Pro výrobu využíváme vedle ručního zpracování také nové technologie a moderní
strojní zařízení.

JI

234

Company name
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Product portfolio
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MAXXISAMPLE s.r.o.
Netherlands
Telč
Jihlava
www.maxxisample.com
117
paper
catalogues and samplers
Netherlands, Germany, Belgium, Austria,
Scandinavia

A company focused on the production of samplers, catalogues, shading equipment and textiles that was founded in 2014 as part of close cooperation with the
Dutch company MAXXIMAP BV (now Venttri). The combined forces of the two
companies offer its customers a comprehensive solution for their market needs in
order to present products efficiently. We have considerable experience in the production and sale of samplers and catalogues of shading equipment (plissé, blinds,
vertical slats, horizontal blinds, awnings, etc.) as well as floor coverings. In addition to manual processing, we also use new technologies and modern machinery.

GORDIC spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

GORDIC spol. s r.o.
Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.gordic.cz
191
97
IT činnosti
ekonomické a personální informační systémy, spisová služba, nástroje pro řízení
kybernetické bezpečnosti, integrační
platforma, Smart City nástroje
Slovensko

GORDIC je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů,
ke kterým svým zákazníkům poskytuje i komplexní uživatelskou podporu. Software se značkou GORDIC používá více než 6 000 organizací veřejné správy (od
ministerstev až po malé příspěvkové organizace) i řada komerčních firem. Společnost byla založena roku 1993 Ing. Jaromírem Řezáčem. V průběhu let se zvětšoval počet zaměstnanců a rozšiřovaly činnosti firmy. Kromě informačních systémů
jsou tak firmě s gordickým uzlem ve znaku dnes vlastní i oblasti kybernetické bezpečnosti, Smart City a internetu věcí. GORDIC je zřizovatelem platformy KYBEZ,
která je založená na bezplatné, dobrovolné a efektivní spolupráci odborných akademických, veřejných a mediálních institucí i nezávislých komerčních společností
z oblasti informačních a telekomunikačních technologií. V oblasti Internetu věcí
se angažuje firma GORDIC zejména v technologiích pro chytré budovy prostřednictvím dceřiné společnosti HDL Automation s.r.o. Druhá dceřiná společnost firmy
GORDIC nese název MyMight a svým zákazníkům zajišťuje integraci nejrůznějších
IoT technologií do jednoho fungujícího celku.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

GORDIC spol. s r.o.
Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.gordic.cz
191
97
IT services
economic and HR information systems,
record management, cyber security management tools, integration platforms,
Smart City tools
Slovakia

GORDIC is a leading Czech developer and supplier of information systems, for
which the company provides its customers with comprehensive user support.
GORDIC software is used by over 6,000 public administration organizations
(from ministries to small contributory organizations) and a number of commercial
companies. The company was founded in 1993 by Ing. Jaromír Řezáč. Over the
years, the number of employees has increased and business has expanded. In
addition to information systems, the company now also focuses on cyber security, Smart City and the Internet of Things. GORDIC is the founder of the KYBEZ
platform, which is based on free, voluntary and effective cooperation between
professional academic, public and media institutions and independent commercial companies in the field of information and telecommunications technologies.
In the field of the Internet of Things, GORDIC is mainly involved in smart building
technologies through its subsidiary HDL Automation, s.r.o. The second GORDIC
subsidiary, named MyMight, ensures the integration of a variety of IoT technologies into one working unit.

Ostatní průmysl / Other industries
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Rieder Beton, spol. s r.o.
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Ostatní průmysl / Other industries

Export
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Rieder Beton, spol. s r.o.
Rakousko
Jihlava
Jihlava
www.rieder.cz
72
průmysl sklářský a stavebních hmot
protihlukové stěny, prefabrikované
haly, RiederBloc, silniční panely, stropní
systémy, požeráky, lodžie
Rakousko, Něměcko, Slovensko,
Slovinsko

Rieder Beton, spol. s r.o., je jihlavská firma, působící v jihlavském regionu pod
různými názvy již od roku 1963. Zabývá se výrobou a obchodem s betonovými
stavebními prvky a dodávkami železobetonových konstrukcí staveb. Naše výrobky
oslovují nejen firmy působící v oblasti pozemního a dopravního stavitelství, firmy
zabývající se výstavbou a rekonstrukcí objektů občanské výstavby a vybavenosti,
ale i místní, městské a krajské úřady a v neposlední řadě rovněž soukromé osoby.
Mezník v historii přišel s rokem 1994, kdy se v rámci privatizace stala 100%
vlastníkem rakouská firma Betonwerk Rieder GmbH, Maishofen. Rieder Beton se
tak začlenil do nadnárodní skupiny, která dnes působí prakticky po celém světě.
Nový vlastník přinesl know-how na svoje tradiční a evropským trhem prověřené
výrobky, průběžně probíhají investice do navýšení výrobní kapacity a do moderních výrobních technologií, které umožňují zefektivnit a zkvalitnit produkci. Záběr firmy se z regionálního rozšířil na celou ČR: vyvážíme také na Slovensko, do
Rakouska, Německa a dalších evropských zemí. Pokud máme vyjmenovat pouze
nejzákladnější pilíře našeho programu, jsou to především tyto betonové stavební
prvky: Prefabrikáty: protihlukové stěny, lodžie, skelety, stěnové, stropní a opěrné
systémy, ale jsme schopni vyrobit nebo dodat z betonu prakticky cokoliv. Co děláme, je nabeton!
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Rieder Beton, spol. s r.o.
Austria
Jihlava
Jihlava
www.rieder.cz
72
glass and building materials
noise barriers, prefabricated halls,
RiederBloc, road panels, ceiling systems,
gullets, loggias
Austria, Germany, Slovakia, Slovenia

Rieder Beton, spol. s r.o., is a company from Jihlava that has been operating in the
Jihlava region under various names since 1963. It focuses on the production and
sale of concrete building elements and supply of reinforced concrete structures. Our
products appeal not only to companies involved in building and transport construction, companies engaged in the construction and renovation of civil construction
projects and facilities, but also local, city and regional authorities, and, last but not
least, private individuals. A historic milestone came in 1994 when through privatization, the company became wholly owned by the Austrian company Betonwerk
Rieder GmbH, Maishofen. Rieder Beton joined the multinational group, which now
operates virtually all over the world. The new owner has brought its know-how to
traditional and European market-proven products, and ongoing investments are
under way to increase production capacity and bring in more modern production
equipment to make production more efficient and better. The company’s scope
expanded from a regional focus to the entire Czech Republic: we also export to
Slovakia, Austria, Germany and other European countries. To list only the most basic
pillars of our program, these are primarily the following concrete construction elements: Prefabricated products: sound barriers, loggias, scaffolds, wall, ceiling and
support systems; in addition, we are able to produce or deliver virtually anything
made of concrete. Whatever we do is as solid as concrete!

Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o.
Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o.
Čína, Česká republika
Jihlava
Jihlava
www.skyleader.aero
54
letecký průmysl
ultralehké letouny
Čína, USA, Jižní Amerika, EU

Společnost se nachází v centru České republiky. Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o. je
jedním z předních leteckých výrobců s bohatou tradicí a širokým portfoliem výrobků, které dosahují nejvyšší mezinárodní kvality a respektu profesionálů.
Firma se především specializuje na vývoj, výrobu, prodej a údržbu lehkých letadel
(kategorie UL/LSA) pro rekreační létání, pilotní výcvik a speciální operace. Výrobky
jsou označeny značkou SKYLEADER.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
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Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o.
China, Czech Republic
Jihlava
Jihlava
www.skyleader.aero
54
aviation
ultralight aircraft
China, USA, South America, EU

Located in the center of the Czech Republic, Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o. (Ltd.)
is one of the leading traditional aviation companies in the country with large
portfolio of products reaching the highest international level of quality and respect of professionals. Its main activities include the design, manufacturing, sale
and maintenance of light aircraft (UL / LSA category) for recreational flying, pilot
training and special operations. Products are trademarked “SKYLEADER”.

Ostatní průmysl / Other industries
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DITON s.r.o.
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DITON s.r.o.
Česká republika
Střítež
Jihlava
www.diton.cz
317
18
průmysl sklářský a stavebních hmot
betonové výrobky a prvky zahradní
architektury
Slovensko, Rakousko

Ostatní průmysl / Other industries

Společnost DITON s.r.o., působí na trhu od roku 1999 a od svého založení se
řadí mezi spolehlivé výrobce a dodavatele betonových výrobků v České republice.
Díky výrobním závodům v Čeperce, Stříteži, Paskově, Otnici a Přerově spolehlivě
zásobuje tuzemský trh. DITON s.r.o., je firma se 100% účastí českého kapitálu
a již pětkrát byla oceněna jako Nejlepší výrobce stavebnin roku (2009, 2010,
2012, 2014, 2016). V roce 2016 bylo společnosti umožněno jako první z řady výrobců betonových prvků v ČR používat označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO
PRO STAVBU. V roce 2016 společnost DITON koupila třetího největšího výrobce
betonových výrobků v ČR (Beton Brož) a stala se jedničkou na trhu betonových
výrobků v ČR. Sortiment výroby je poměrně široký – patří do něj barevně a tvarově rozmanité betonové dlažby s různými povrchy (vymývaný, otloukaný, tryskaný
a reliéfní), obrubníky, palisády, svahové tvárnice, plotové prvky, ztracené bednění,
zdicí prvky, betonové prvky zahradní architektury, betonové obklady, kanalizační
program a další.
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DITON s.r.o.
Czech Republic
Střítež
Jihlava
www.diton.cz
317
18
glass and building materials
concrete products and elements for
garden architecture
Slovakia, Austria

DITON s.r.o. has been operating on the market since 1999 and since its establishment, it has been one of the most reliable manufacturers and suppliers
of concrete products in the Czech Republic. Thanks to its production plants
in Čeperka, Střítež, Paskov, Otnice and Přerov, the company reliably supplies
the domestic market. DITON s.r.o. is a company with 100% Czech capital and
has been awarded the Best Building Materials Producer of the Year (2009,
2010, 2012, 2014, 2016) five times. In 2016, the company was the first of
a number of manufacturers of concrete elements in the Czech Republic to use
the designation CZECH QUALITY – CERTIFIED FOR BUILDING. In 2016, DITON
acquired the third largest producer of concrete products in the Czech Republic
(Beton Brož) and became number one on the Czech concrete product market.
The product range is quite wide – it includes diversely coloured and shaped
concrete paving elements in different surfaces (washed, chipped, blasted and
embossed), curbs, palisades, sloped blocks, fence elements, permanent shuttering, masonry elements, concrete elements of garden architecture, concrete
tiles, sewage programme and more.

FIA ProTeam s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

FIA ProTeam s.r.o.
Německo
Pelhřimov
Pelhřimov
www.storch-ciret.com
470
420
ostatní zpracovatelský průmysl
malířské válečky, štětce, zakrývací folie
a maskovací pásky
Německo, Francie, Velká Británie, Lotyšsko, Španělsko, Itálie

Společnost FIA ProTeam s.r.o. je největším výrobcem malířského nářadí v Evropě
a jednou z největších na světě. Výrobní sortiment se skládá především z malířských válečků, štětců, zakrývacích folií a maskovacích pásek. Společnost je součástí mezinárodní skupiny s téměř třiceti sesterskými firmami po celém světě.
Výrobky putují jak k profesionálním malířům a řemeslníkům, tak i do většiny
velkoobchodů a řetězců, které mají oddělení barev a laků.
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FIA ProTeam s.r.o.
Germany
Pelhřimov
Pelhřimov
www.storch-ciret.com
470
420
other manufacturing
paint rollers, brushes, plastic drop cloths
and masking tapes
Germany, France, Great Britain, Latvia,
Spain, Italy

FIA ProTeam s.r.o. is the largest manufacturer of painting tools in Europe and one
of the largest in the world. The production range consists mainly of paint rollers,
brushes, plastic drop cloths and masking tapes. The company is part of an international group of nearly thirty affiliated companies worldwide. The products are
provided to professional painters and craftsmen as well as to most wholesalers
and chains that have paint and varnish departments.

Ostatní průmysl / Other industries
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DUP - družstvo
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.dup.cz
135
ostatní průmysl
kovové dílce a náčiní, kožené a textilní
zboží, zakázkové šití, výroba piva
Velká Británie, Německo, Ukrajina,
Slovensko, Maďarsko, Portugalsko

Ostatní průmysl / Other industries

DUP, výrobní družstvo založené v roce 1945, má tři výrobní divize. Divize KOVO
provozuje přesný střih (fine blanking), lisování, kalení, niklování, CNC obrábění,
omílání, elektroerozivní obrábění, drátový program. Výroba zahrnuje manikúrní
a pedikúrní nástroje a malorozměrové lisované kovové dílce pro klienty v elektrotechnickém, automobilovém a jiném průmyslu. Probíhá tu zakázková výroba
nástrojů na přesný střih a dalších střihacích a ohýbacích nástrojů. Divize GALA
se zaměřuje na šití, svařování a lepení kůže, umělé kůže a textilních materiálů a plastu. Výroba zahrnuje obchodní, kosmetické, kadeřnické a speciální kufry
a organizéry, manikúrní a pedikúrní soupravy, montážní, přepravní a poštovní
kabely a nákupní tašky, kožené batohy a tašky, pouzdra a obaly. Dodává rovněž
šité dílce a potahy pro nábytkářský, automobilový, letecký a rehabilitační průmysl.
Divize PIVO provozuje pivovar Poutník ve městě Pelhřimov. Světlé výčepní pivo,
světlý ležák a ležácké speciály jsou vyráběny tradičním technologickým postupem
vaření, kvašením a ležením. Pivo Poutník se při stáčení nepasterizuje, a tak si
zachovává maximum výživových a chuťových hodnot. Pivo Poutník je dodáváno
v sudech a lahvích.
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DUP
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.dup.cz
135
other industries
metal parts and tools, leather and textile
goods, custom sewing, beer production
Great Britain, Germany, Ukraine, Slovakia, Hungary, Portugal

DUP, a production cooperative founded in 1945, has three production divisions.
The METAL Division focuses on fine blanking, stamping, hardening, nickel plating,
CNC machining, tumbling, EDM, and a wire programme. The production includes
manicure and pedicure tools and small pressed metal parts for clients in the
electrical, automotive and other industries. The production also includes precision
cutting tools and other cutting and bending tools. The GALA Division focuses on
the sewing, welding and gluing of leather, artificial leather and textile materials
and plastic. The production includes business, cosmetic, hairdressing and special
cases and organizers, manicure and pedicure sets, assembly, transport and mail
cables and shopping bags, leather backpacks and bags, cases and packaging.
The production also supplies sewn parts and covers for the furniture, automotive,
aerospace and rehabilitation industries. The BEER Division operates the Poutník
brewery in Pelhřimov. Pale draft beer, pale lager and lager specials are produced
using the traditional process of brewing, fermentation and lagging. Poutník beer
is not pasteurized during bottling, thus retaining maximum nutritional and taste
values. Poutník beer is supplied in kegs and bottles.

CEREPA, a. s.
CEREPA, a. s.
Česká republika
Pelhřimov
Pelhřimov
www.cerepa.cz
80
papírenský průmysl
papírové a hygienické potřeby
Slovensko, Rakousko, Německo

Jsme tradiční česká papírna s nepřetržitou výrobou od roku 1675. Naše výrobky
jsou součástí vašeho každodenního života. Vyrábíme pro vás, ať jste privátní
zákazník nebo profesionální obchodník s papírem. Naše výroba papírových
produktů se řídí vašimi požadavky souvisejícími s řešením vašich vysokých nároků na zdraví, hygienu a životní pohodu. Respektujeme život ve všech jeho
formách, a proto naše výrobní procesy jsou v souladu s ochranou zdraví a životního prostředí.
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CEREPA, a. s.
Czech Republic
Pelhřimov
Pelhřimov
www.cerepa.cz
80
paper
paper and sanitary supplies
Slovakia, Austria, Germany

We are a traditional Czech paper mill with continuous production since 1675.
Our products are found in many parts of your daily life. Whether you are a private
customer or a professional paper dealer, we produce for you. Our production of
paper products is governed by your requirements to address your high demands
on health, hygiene and well-being. We respect life in all its forms, and therefore
our production processes have been designed in line with health and environmental protection.

Ostatní průmysl / Other industries
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Huhtamaki Česká republika, a.s.
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Výrobkové portfolio
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Huhtamaki Česká republika, a.s.
Nizozemsko
Přibyslavice
Třebíč
www.huhtamaki.com
250
papírenský průmysl
ostatní výrobky z papíru a lepenky
Polsko, Itálie, Rakousko, Slovensko

Ostatní průmysl / Other industries

Od roku 2000 je podnik součástí korporace Huhtamaki, která má centrálu ve Finsku. V rámci koncernu Huhtamaki ČR zajišťuje výrobu a prodej produktů z nasávané kartonáže (proložky na vejce, misky na ovoce, držáky na kelímky atd.)
v zemích střední a východní Evropy.
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Huhtamaki Česká republika, a.s.
Netherlands
Přibyslavice
Třebíč
www.huhtamaki.com
250
paper
other paper products and paperboard
Poland, Italy, Austria, Slovakia

Since 2000, the company has been part of the Huhtamaki corporation, headquartered in Finland. Within the Huhtamaki CZ Group, the company focuses on the
production and sale of products made of sucked cardboard (egg pads, fruit bowls,
cup holders, etc.) in Central and Eastern Europe.

NUVIA a.s.

Export

NUVIA a.s.
Francie
Třebíč
Třebíč
www.nuvia.cz
278
188
ostatní průmysl
výrobní linky, měřicí přístroje, software
Ukrajina, Švédsko, Francie, Itálie,
Rumunsko

Inženýringová společnost v oblasti dodávek a služeb především pro jadernou
energetiku a průmysl. Její aktivity se soustřeďují na radiační monitoring a radiační ochranu, výrobu detektorů pro měření ionizujícího záření a radiometrických
systémů, charakterizaci radioaktivních odpadů a jaderných zařízení před vyřazením z provozu, chemické a radiochemické měření, laboratorní technologie, průmyslovou automatizaci a vývoj specializovaných softwarových aplikací. Působí
od roku 1995 na domácím a zahraničním trhu. Od 2012 je součástí nadnárodní
skupiny VINCI.
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NUVIA a.s.
France
Třebíč
Třebíč
www.nuvia.cz
278
188
other industries
production lines, measuring instruments,
software
Ukraine, Sweden, France, Italy, Romania

An engineering company providing supplies and services mainly for nuclear
energy and industry. The company’s activities are focused on radiation monitoring and radiation protection, the production of detectors for measuring ionizing
radiation and radiometric systems, the characterization of radioactive waste
and nuclear facilities before decommissioning, chemical and radiochemical
measurements, laboratory equipment, industrial automation and the development of specialized software applications. The company has been operating on
both the domestic and foreign markets since 1995. Since 2012, it has been part
of the multinational VINCI group.
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INAPA s.r.o.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.inapa.cz
150
papírenský průmysl
papírové obaly z hladké a vlnité lepenky,
kašírované obaly, voštinové výplně,
ofsetové krabičky, ostatní tiskoviny

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Rakousko, Slovensko, Řecko, Německo

Export countries

Ostatní průmysl / Other industries

Na polygrafickém a kartonážním trhu působíme již od roku 1998. Podstatnou
část naší produkce tvoří obaly z nejrůznějších druhů vlnitých i hladkých lepenek a voštinových výplní. Obaly jsou vyrobeny převážně z recyklovatelného
materiálu. V roce 2016 jsme pořídili nový tiskový stroj s využitím technologie
zušlechťování povrchu tiskoviny, jako je lesklé i matné lakování. Od roku 2019
používáme stroj na horkou ražbu zlatou či stříbrnou folií. Používáme netoxická
lepidla a barvy. Jsme členy EKO-KOM systém CZ – třídění a recyklace odpadů
z obalů. Máme oprávnění používat německý symbol Resy. Vlastníme certifikát
Forest Stewardschip Council (FSC TSUD-COC-001165) a v rámci zajištění kvalitních a vysoce efektivních služeb jsme přistoupili k certifikaci jakosti dle ČSN
EN ISO 9001:2016.
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INAPA s.r.o.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.inapa.cz
150
paper
paper packaging of plain and corrugated cardboard, laminated packaging,
honeycomb fillings, offset boxes, other
printed materials
Austria, Slovakia, Greece, Germany

We have been operating in the printing and cardboard market since 1998.
An important part of our production consists of packaging made from various
types of corrugated and plain cardboard and honeycomb fillings. The packaging
is made mainly of recyclable material. In 2016, we purchased a new printing machine using the surface finishing technology, such as glossy and matte
varnishing. Since 2019, we have been using a hot stamping machine that can
apply either gold or silver foil. We use non-toxic adhesives and paints. We are
members of EKO-KOM system CZ – the sorting and recycling of packaging
waste. We are authorized to use the German symbol Resy. We are certified
by the Forest Stewardschip Council (FSC TSUD-COC-001165) and, in order to
ensure quality and highly efficient services, we decided to obtain quality certification in accordance with EN ISO 9001:2016.

Litobal s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Litobal s.r.o.
Česká republika
Praha
Moravské Budějovice
Třebíč
www.litobal.cz
118
papírenský průmysl
výrobky z papíru a lepenky, sáčky, tašky,
roličky
Francie, Německo, Belgie, Itálie, Rakousko

Firma Litobal s.r.o., se zabývá výrobou papírových tašek, papírových sáčků
a kartonů z lepenky. Firma Litobal s.r.o. patří mezi největší tuzemské výrobce
papírových tašek a papírových sáčků. Pro plnění náročných požadavků trhu
s papírovými obaly používá nejmodernější technologie. Vlastní certifikáty kvality ISO 9001:2015, PEFC TD CFCS 2002:2013, RESY.

Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Litobal s.r.o.
Czech Republic
Prague
Moravské Budějovice
Třebíč
www.litobal.com
118
paper
paper and cardboard products, bags,
rolls
France, Germany, Belgium, Italy, Austria

Litobal s.r.o. is engaged in the production of paper bags and cardboard boxes.
Litobal s.r.o. is one of the largest domestic producers of paper bags. The company
uses state-of-the-art technology to meet the demanding requirements of the paper
packaging market. The company is certified in accordance with ISO 9001:2015,
PEFC TD CFCS 2002:2013, RESY.

Ostatní průmysl / Other industries
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DOMINART, spol. s r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

DOMINART, spol. s r.o.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.dominart.cz
84
průmysl sklářský a stavebních hmot
výroba designových obkladů především
z umělého kamene
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko, Dánsko,
Slovensko

Ostatní průmysl / Other industries

Od roku 2008 přichází na trh společnost DOMINART se širokou nabídkou designových obkladů. DOMINART navazuje na bohaté zkušenosti s výrobou umělého
kamene, jež jsou čerpány po tři generace členy rodiny a řadou zkušených a věrných spolupracovníků. Zkušenosti s výrobou umělého kamene sahají až do roku
1992. DOMINART tyto zkušenosti v současné době rozvíjí a intenzivně využívá
k růstu výrobního a obchodního potenciálu. Výsledkem snažení DOMINARTu je
obohacení českého i evropského trhu s umělokamennými obklady a cihelnými
pásky o širokou škálu vysoce kvalitních výrobků. Dekorativní obkladové prvky
jsou vhodné pro modernizace, rekonstrukce či dekorace domů a zahrad stejně
jako pro zdokonalení vzhledu.

TR
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DOMINART, spol. s r.o.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.dominart.cz
84
glass and building materials
the production of design tiles primarily
made from artificial stone
Germany, Austria, Switzerland, Croatia,
Slovenia, Hungary, Denmark, Slovakia

Since 2008, DOMINART has launched a wide range of design tiles. DOMINART
builds on a wealth of experience in the production of artificial stone, which has
been drawn for three generations by family members and a number of experienced and faithful collaborators. Our experience with artificial stone production
dates back to 1992. DOMINART is currently building on this experience and intensively using it to increase its production and commercial potential. The result
of these efforts by DOMINART is to enrich the Czech and European market with
artificial stone tiles and brick strips with a wide range of high quality products.
Decorative tiles are suitable for the modernization, remodelling and decoration of
houses and gardens, as well as for improving the appearance of other structures.

PC HELP, a.s.

Výrobkové portfolio
Export

PC HELP, a.s.
Česká republika
Třebíč
Třebíč
www.pchelp.cz
84
IT činnosti
podnikové informační systémy, personální
systémy, e-learningový systém, webové
aplikace, IT služby, outsourcing mezd
Slovensko

Česká společnost bez účasti zahraničního kapitálu, která působí na trhu s informačními technologiemi již od roku 1990, a může tak nabídnout tým zkušených
odborníků. Hlavní oborové zaměření je vývoj a implementace softwarových řešení
a poskytování služeb v oblasti informačních technologií – poskytování podnikových informačních systémů (ERP), personálních systémů (HRIS), webových aplikací, zakázkových softwarových řešení. Společnost dále nabízí službu externího
zpracování mezd (outsourcing mezd) s využitím vlastních softwarových nástrojů,
čímž je zaručena nejen vysoká kvalita služeb, ale rovněž rychlejší reakční doby
k zapracování legislativních změn. Hlavními SW produkty společnosti jsou personální a mzdový systém plusPortal, podnikové informační systémy HELIOS Orange,
HELIOS Orange Energo a QI, tvorba e-shopů MajorShop, vzdělávací systém
E-learning LMS Moodle a dále pak speciální aplikace na míru.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

PC HELP, a.s.
Czech Republic
Třebíč
Třebíč
www.pchelp.cz
84
IT services
business information systems, HR systems, e-learning systems, web applications, IT services, payroll outsourcing
Slovakia

A Czech company without any foreign capital that has been operating on the
information technology market since 1990 and can thus offer a team of experienced professionals. The main specialization is the development and implementation of software solutions and services in the field of information technology
– providing enterprise information systems (ERP), personnel systems (HRIS), web
applications, and custom software solutions. The company also offers payroll accounting outsourcing using its own software tools, which guarantees not only
a high quality of services, but also quicker reaction times to incorporate legislative
changes. The company’s main SW products include the personnel and payroll
sofware plusPortal, the HELIOS Orange company information system, HELIOS Orange Energo and QI, MajorShop for the creation of e-shops, the E-learning LMS
Moodle and special custom applications.

Ostatní průmysl / Other industries

Název společnosti
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Počet zaměstnanců celkem
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První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio

Export

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Česká republika
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.pbs.cz
800
700
letecký průmysl
letecké motory, pomocné energetické
jednotky, klimatizační systémy, letecké
přístroje a komponenty, energetické
celky, turbíny, průmyslové kotle, přesné
lití, kryogenní produkty
Rusko, Čína, Indie, Švýcarsko, EU, USA

Ostatní průmysl / Other industries

Značka PBS je díky své více než 200leté tradici jednou z nejdéle působících strojírenských značek na světě. Vyrábí turbínová zařízení pro letectví, energetiku či
dopravní průmysl. Dodává parní a expanzní průmyslové turbíny. Řadí se rovněž
k předním evropským dodavatelům přesných odlitků ze superslitin na bázi niklu
a kobaltu. Hlavním oborem je však letecký průmysl. Více než 50 let vyrábí pomocné energetické jednotky a klimatizační systémy pro různé typy letounů a helikoptér. V posledních 20 letech rozšířila své produkty o turbínové pohonné jednotky
především pro bezpilotní letouny.
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District
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Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio

Export countries

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Czech Republic
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
www.pbs.cz
800
700
aviation
aircraft engines, auxiliary power units,
air conditioning systems, aircraft instruments and components, power units,
turbines, industrial boilers, precision
casting, cryogenic products
Russia, China, India, Switzerland, EU,
USA

PBS is a pioneering engineering company which, with over 200 years of tradition,
is one of the world’s longest operating engineering brands. The company makes
turbine equipment for the aviation, energy and transport industries. The company
supplies steam and expansion industrial turbines. It is also one of the leading
European suppliers of precision castings of nickel and cobalt based superalloys.
However, its main field is the aerospace industry. For over 50 years, the company
has been manufacturing auxiliary power units and air conditioning systems for
various types of aircraft and helicopters. Over the past 20 years, it has expanded
its products to include turbine power units, primarily for unmanned aircraft.

MEDIN, a.s.

Výrobkové portfolio
Export

MEDIN, a.s.
Česká republika
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
www.medin.cz
400
ostatní zpracovatelský průmysl
lékařské a dentální nástroje a potřeby

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category

Evropa, Amerika, Asie, Austrálie

Export countries

MEDIN, a.s., je česká firma se sídlem v Novém Městě na Moravě, která se zabývá
vývojem, výrobou a distribucí lékařských nástrojů a implantátů. Tradice firmy započala před více než šedesáti lety výrobou stomatologických nástrojů. Dnes portfolio tvoří čtyři hlavní produktové skupiny – traumatologie, chirurgie, ortopedie
a stomatologie. MEDIN se tak šíří svého sortimentu řadí mezi největší evropské
výrobce zdravotnických prostředků.

Product portfolio

MEDIN, a.s.
Czech Republic
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
www.medin.cz
400
other manufacturing
medical and dental instruments and
supplies
Europe, America, Asia, Australia

MEDIN, a.s., is a Czech company based in Nové Město na Moravě, which is engaged in the development, production and distribution of medical instruments
and implants. The company’s tradition began over sixty years ago with the production of dental instruments. Today, the portfolio consists of four main product
groups – traumatology, surgery, orthopaedics and dentistry. With the scope of its
portfolio, MEDIN ranks among Europe’s largest manufacturers of medical devices.

Ostatní průmysl / Other industries

Název společnosti
Stát vlastníka
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Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
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GAMA GROUP a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Pobočka
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Z toho v Kraji Vysočina
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

GAMA GROUP a.s.
Česká republika
České Budějovice
závod Jimramov, závod Dalečín
Žďár nad Sázavou
www.gama.cz
400
312
ostatní zpracovatelský průmysl
jednorázové zdravotnické prostředky,
plastové výrobky, komponenty a obaly
Německo, Velká Británie, Slovensko,
Belgie

Ostatní průmysl / Other industries

Kořeny společnosti sahají až do 20. let minulého století, přičemž historie zdravotnické výroby se začala psát v 50. letech. Od roku 2007 je společnost součástí ryze
české skupiny KOH-I-NOOR holding, a.s. Společnost GAMA GROUP a.s. podniká
v oboru tváření plastů s hlavním zaměřením na vývoj a výrobu jednorázových
zdravotních, laboratorních a veterinárních potřeb. Výrobní profil je možno v současné době rozdělit do tří kategorií: zdravotnické prostředky, OEM výroba, nezdravotnická produkce.
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Company name
Owner’s country
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Branch of the company
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

GAMA GROUP a.s.
Czech Republic
České Budějovice
Jimranov plant, Dalečín plant
Žďár nad Sázavou
www.gama.cz
400
312
other manufacturing
disposable medical devices, plastic products, components and packaging
Germany, Great Britain, Slovakia,
Belgium

The roots of the company date back to the 1920s, while the history of its production for healthcare began in the 1950s. Since 2007, the company has been a part
of the purely Czech-owned group KOH-I-NOOR holding, a.s. GAMA GROUP a.s.
operates in the field of plastics forming with its main focus on the development
and production of disposable medical, laboratory and veterinary supplies. The
production profile can currently be divided into three categories: medical devices,
OEM production, and non-medical production.

DEL a.s.

Výrobkové portfolio

Export

DEL a.s.
Česká republika
Praha
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.del.cz
300
288
ostatní průmysl
robotizovaná svařovací pracoviště, jednoúčelová zařízení, automatizace výrobních
linek, softwarové a databázové aplikace,
elektrické rozváděče, nabíjecí stanice
elektromobilů
Německo, Polsko, Maďarsko, Slovensko,
Portugalsko, další země EU atd.

Jsme dynamická společnost s celosvětovou působností, která díky uplatnění
poznatků v oblasti vědy, výzkumu a investic do vzdělávání vytváří technologie splňující nejnovější trendy v oblasti průmyslové automatizace, robotizace
a mechanizace.
Nabízíme komplexní dodávku a montáž technologických celků „na klíč“, a to
včetně uvedení do provozu. Provádíme opravy, prohlídky a revize výrobních
i montážních zařízení. Nabízíme rovněž řešení pro elektromobilitu. Našimi zákazníky jsou významné firmy z oblasti automotive, těžkého i lehkého průmyslu,
energetiky a strojírenství. Společnost DEL je pro ně důvěryhodným partnerem
již 25 let.

Company name
Owner’s country
Registered address
Branch of the company
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio

Export countries

DEL a.s.
Czech Republic
Prague
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.del.cz
300
288
other industries
robotized welding workstations, singlepurpose equipment, production line
automation, software and database
applications, electrical switchboards,
electric vehicle charging stations
Germany, Poland, Hungary, Slovakia,
Portugal and other EU countries, etc.

We are a dynamic company with a global presence which, using science, research
and education investments, creates technologies that meet the latest trends in
industrial automation, robotics and mechanization.
We offer a comprehensive supply and installation of “turnkey” technological
units, including commissioning. We carry out repairs, inspections and revisions
of production and assembly equipment. We also offer solutions for electromobility. Our customers are major companies in the automotive, heavy and light
industries, power engineering and engineering. DEL has been a trusted partner
for 25 years.

Ostatní průmysl / Other industries

Název společnosti
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KÄSTLE CZ, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

KÄSTLE CZ, a.s.
Česká republika
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
www.sporten.cz
198
ostatní zpracovatelský průmysl
lyže, snowboardy
Německo, Norsko, USA, Švýcarsko,
Slovinsko

Ostatní průmysl / Other industries

Tradice výroby lyží na Vysočině je více než 120letá. 1. srpna 1950 vznikl spojením
soukromých dílen národní podnik Sport, který se postupem času přeměnil v dnešní KÄSTLE CZ. V roce 1956 byla mezinárodně zaregistrována značka lyží ARTIS.
Spolu s ní přišly i nové technologie. V roce 1962 byly vyrobeny jako první na světě
laminátové běžky Artis Sapporo s umělohmotnou skluznicí. V roce 1972 se začala rozvíjet nová technologie lyží s polyuretanovým jádrem. Lyže vyrobené v novoměstské fabrice dobyly severní pól i vyhrály zlatou olympijskou medaili. Díky
nejmodernějším technologiím nabízí firma širokou řadu produktů od rekreačních
lyží až po profesionální. Jedná se o kombinaci využití nejmodernějších technologií, špičkových materiálů a v neposlední řadě práce kvalifikovaných a zkušených
zaměstnanců, kteří výrobě lyží zasvětili podstatnou část svého života. Firma mající okolo 200 zaměstnanců vyrobí ročně přes 100 000 párů lyží a snowboardů
nejenom pod svými značkami ARTIS, SPORTEN a KÄSTLE, ale i jako OEM partner
pro jiné značky, mezi něž patří značky jako ÅSNES, Faction, Salomon, Peltonen
a mnoho jiných. V minulosti zde vyráběla většina nejvýznamnějších evropských
a japonských lyžařských značek.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

KÄSTLE CZ, a.s.
Czech Republic
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
www.sporten.cz
198
other manufacturing
skis, snowboards
Germany, Norway, USA, Switzerland,
Slovenia

The tradition of ski production in the Vysočina Region is more than 120 years
old. On 1 August, 1950, the national enterprise Sport was formed by joining
private workshops, which was then transformed into KÄSTLE CZ as we know it
today. In 1956, the ARTIS ski brand was registered internationally. New technologies came along with it. In 1962, the Artis Sapporo first cross-country laminate
skis with a plastic running surface entered the market. In 1972, a new technology of polyurethane core skis began to develop. Skis made in the Nové Město
plant conquered the North Pole and won Olympic gold. Thanks to state-of-the-art
technologies, the company offers a wide range of products from recreational to
professional skis. It combines the use of state-of-the-art technologies, state-ofthe-art materials and, last but not least, qualified and experienced employees
who have devoted a significant part of their lives to ski production. With around
200 employees, the company produces over 100,000 pairs of skis and snowboards annually, not only under its ARTIS, SPORTEN and KÄSTLE brands, but also
as an OEM partner for other brands including ÅSNES, Faction, Salomon, Peltonen
and many others. In the past, most major European and Japanese ski brands
were produced here.

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
Česká republika
Polnička
Žďár nad Sázavou
www.cecho.cz
135
ostatní průmysl
formy, nástroje a výlisky
pro automobilový, xerografický
a stavební průmysl
Slovensko, Polsko, Německo, Mexiko,
Maďarsko

Firma CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o., založená v roce 1995, nabízí komplexní řešení forem na vstřikování plastů od konstrukčního návrhu po dodávku
kompletního nástroje, případně i finální výrobu požadovaných plastových výlisků,
které nachází široké uplatnění v elektrotechnickém, automobilovém či spotřebním průmyslu. Dodáváme kompletní řešení sestavené z certifikovaných normalizovaných dílů a temperovaných vstřikovacích systémů, které sami vyrábíme
a servisujeme.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
Czech Republic
Polnička
Žďár nad Sázavou
www.cecho.cz
135
other industries
moulds, tools and mouldings for the
automotive, xerographic and construction industries
Slovakia, Poland, Germany, Mexico,
Hungary

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o., founded in 1995, offers a comprehensive
solution of molds for the injection molding of plastics, from the design to the
delivery of a complete tool, and also the final production of required plastic moldings, which are widely used in the electrotechnical, automotive and consumer
industries. We supply a complete solution consisting of certified standard parts
and tempered injection systems, which we manufacture and service ourselves.

Ostatní průmysl / Other industries
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Rathgeber, k.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

Rathgeber, k.s.
Česká republika
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.rathgeber.cz
120
polygrafický průmysl
značení pro průmysl, marketing
a techniku
Německo, Polsko, Slovensko

Ostatní průmysl / Other industries

Firma Rathgeber, k.s., se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem je dlouholetým stabilním dodavatelem průmyslových i designových štítků, přístrojových panelů a etiket, souhrnně nazývaných jako značení pro průmysl, marketing a techniku. V Kraji
Vysočina firma působí již 25 let. Celkově je ale historie česko-německé firmy
mnohem delší. Loni oslavila již 70 let působení na evropském trhu a postupně
se stala vůdčím dodavatelem značení v Evropě, dosud již pro více než 23 000
zákazníků. V širokém portfoliu produktů firmy najdeme kovové štítky, ovládací
přístrojové panely, 3D loga, etikety všech běžných i speciálních provedení, a to
včetně inteligentních RFID produktů apod. Svoje produkty firma vyrábí ve dvou
továrnách. Jedna se nachází v Bystřici nad Pernštejnem a druhá v německém Mindelheimu. Celkově zaměstnává více než tři stovky zaměstnanců v České republice,
v Německu a v Polsku. Firma se zapojuje také do programů na ochranu životního
prostředí, například s důrazem na klimaneutrální výrobu.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
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Product portfolio
Export countries

Rathgeber, k.s.
Czech Republic
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.rathgeber.cz
120
printing
industrial, marketing and equipment
labelling
Germany, Poland, Slovakia

Rathgeber, k.s., with its headquarters in Bystřice nad Pernštejnem, has been
a long-term stable supplier of industrial and design labels, instrument panels and
tags, collectively referred to as markings for industry, marketing and technology.
The company has been operating in the Vysočina Region for 25 years. However,
the overall history of this Czech-German company is much longer. Last year, the
company celebrated 70 years on the European market and has gradually become
the leading supplier of labelling in Europe for over 23,000 customers. Among the
company’s wide portfolio of products are metal labels, control panels, 3D logos,
labels of all common and special designs, including intelligent RFID products,
etc. The company manufactures its products in two factories. One is located in
Bystřice nad Pernštejnem and the other is in Mindelheim, Germany. The company
employs more than three hundred employees in the Czech Republic, Germany
and Poland. The company is also involved in environmental programmes, for example those with an emphasis on climate-neutral production.

Compas automatizace, spol. s r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Compas automatizace, spol. s r.o.
Česká republika
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.compas.cz
81
78
průmyslová automatizace
stroje a zařízení pro všeobecné účely,
specializované informační systémy
Slovensko, Německo, Rakousko (zprostředkovaně Čína, Rusko, USA atd.)

Dodáváme řešení průmyslové automatizace a řízení výroby, logistiky, údržby
pro „chytré“ digitální továrny i ve vizi Průmysl 4.0. Skupina Compas založila
firmu Compas robotika, s.r.o., a rozšířila svoje aktivity o konstrukci a dodávky
strojů a implementaci robotů. Jsme jedním z leaderů v oboru řešení průmyslové
automatizace a automatizačním partnerem firem Beckhoff, Siemens, Stäubli aj.
Projektujeme elektrická zařízení, programujeme řídicí systémy Simatic i Beckhoff, aplikujeme roboty Stäubli i jiných výrobců. V automatizaci patří tým našich
téměř 100 specialistů k předním v Evropě. V oboru konstrukce a dodávek strojů
nabízíme dodávky nových i úpravy stávajících zařízení s implementací robotů
předních světových výrobců. Implementujeme výrobní informační MES/MOM
systém COMES a tvoříme komplexní řešení systémové integrace umožňující
detailně plánovat a řídit výrobu, zlepšovat její jakost, efektivitu a řídit interní
logistiku a údržbu. Dodáváme aplikace pro odvětví automotive, plastikářství,
strojírenství i procesní průmysl (šaržové výroby).

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
Industry – category
Product portfolio
Export countries

Compas automatizace, spol. s r.o.
Czech Republic
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
www.compas.cz
81
78
industrial automatization
general purpose machinery and equipment, specialized information systems
Slovakia, Germany, Austria, (indirectly
China, Russia, USA, etc.)

We supply industrial automation and manufacturing, logistics, and maintenance solutions for “smart” digital factories, also in light of the Industry 4.0
vision. The Compas Group founded Compas robotika, s.r.o., and expanded its
activities to design and supply machinery and incorporate robots. We are one
of the leaders in the field of industrial automation solutions and a partner of
Siemens and Beckhoff. We design electrical equipment, program Simatic and
Beckhoff control systems, and utilize robots made by Stäubli and other manufacturers. In respect of automation, our team of almost 100 specialists is one
of the best in Europe. With regard to the supply of machinery, we offer new
deliveries of and modifications to existing equipment through incorporating
robots supplied by leading world producers. To obtain manufacturing information, we employ the MES / MOM and COMES system and we create complex
system integration solutions enabling our clients to better plan and manage
their production in greater detail, improve their product quality and efficiency,
and manage internal logistics and maintenance. We supply applications for the
automotive, plastics, engineering and process industries (batch production).

Ostatní průmysl / Other industries
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ALPA, a.s.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

ALPA, a.s.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.alpa.cz/cs/
75
chemický průmysl
bylinné kosmetické přípravky – Alpa
francovka, Alpa Lesana, bylinné masážní
gely a krémy, masážní emulze, dětská
kosmetika
Slovensko, Polsko, Ukrajina, Velká Británie, Makedonie

Ostatní průmysl / Other industries

ALPA, a.s., je již přes sto let prosperující odborník v oblasti bylinných kosmetických přípravků, masážních krémů, gelů a emulzí, tělové i pleťové kosmetiky
a rovněž léty prověřené dětské kosmetiky.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
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Product portfolio
Export countries

ALPA, a.s.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.alpa.cz/cs/
75
chemical
herbal cosmetics – Alpa rubbing alcohol,
Alpa Lesana, herbal massage gels
and creams, massage emulsions, baby
cosmetics
Slovakia, Poland, Ukraine, Great Britain,
Macedonia

ALPA, a.s., has been a successful expert in the field of herbal cosmetics, massage
creams, gels and emulsions, body and skin cosmetics as well as tried-and-tested
children’s cosmetics for over 100 years.

Acti Bois CZ s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

Acti Bois CZ s.r.o.
Česká republika
Dobrá Voda
Žďár nad Sázavou
www.actibois.cz
55
ostatní zpracovatelský průmysl
zakázková výroba dřevěných hraček
a ostatních dřevěných výrobků
Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko,
Velká Británie

Acti Bois CZ s.r.o. vznikla v roce 1999 jako nástupnická firma společnosti Actibois, spol. s r.o. Výroba dřevěných hraček byla započata již v roce 1990 v tehdejší
přidružené výrobě ZD Křižanovsko. V současné době firma vyrábí většinu svých
výrobků na zakázku v provozovně v Dobré Vodě. Díky technologické a personální
variabilitě je schopna uspokojovat různorodé požadavky a v relativně krátké době
odbavit velkonákladové i málosériové objednávky. Hlavním výrobním sortimentem firmy jsou dřevěné hračky. Jsme však také schopni vyrábět i jiné výrobky
ze dřeva jako například dětský nábytek, zařízení do mateřských škol a jeslí, ptačí budky, stolní společenské hry, ale i různé druhy reklamních předmětů včetně
prezentačních stojanů a skříněk. Při výrobě hraček respektujeme normy EN 71-3
na jejich bezpečnost a kvalitu.
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Acti Bois CZ s.r.o.
Czech Republic
Dobrá Voda
Žďár nad Sázavou
www.actibois.cz
55
other manufacturing
the custom production of wooden toys
and other wooden products
France, Germany, Belgium, Netherlands,
Great Britain

Acti Bois CZ s.r.o. was established in 1999 as the successor company of Actibois,
spol. s r.o. The production of wooden toys was started as early as 1990 in the
then associated production operation ZD Křižanovsko. Today, the company manufactures most of its products in its Dobrá Voda plant. Thanks to technological
and personnel variability, the company is able to satisfy diverse requirements in
a relatively short amount of time to handle high-cost and small-series orders. The
company’s main production portfolio consists of wooden toys. However, we are
also able to produce other wood products such as children’s furniture, nursery
and elementary school equipment, bird houses, board games, as well as various
kinds of promotional items including presentation stands and cabinets. When
producing toys, we respect the EN 71-3 standards for safety and quality.

Ostatní průmysl / Other industries

Název společnosti
Stát vlastníka
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CORMEN s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

CORMEN s.r.o.
Česká republika
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.cormen.cz
52
chemický průmysl
kosmetika, bytová drogerie, průmyslová
chemie, dezinfekce, gastroprodukty,
aplikační technika, úklidové prostředky
Slovensko, Polsko, Island, Ukrajina,
Rumunsko

Ostatní průmysl / Other industries

Společnost CORMEN byla založena v roce 1994 živnostníkem Vladimírem Čížkem. Od počátku své činnosti se zaměřuje na výrobu kosmetiky, bytové a průmyslové drogerie, chemie. První roky činnosti působila především v České republice. Od založení byly výrobky dodávány převážně na profesionální trh, který
klade velký důraz na kvalitu zboží, doprovodných služeb a poradenství. Výrobky
si velmi rychle, díky své vysoké užitné hodnotě, získaly přízeň náročného trhu.
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Product portfolio
Export countries

CORMEN s.r.o.
Czech Republic
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
www.cormen.cz
52
chemical
cosmetics, household chemistry, industrial
chemistry, disinfection, gastroproducts,
application technology, cleaning products
Slovakia, Poland, Iceland, Ukraine,
Romania

CORMEN was founded in 1994 by entrepreneur Vladimír Čížek. Since the beginning of its activities, the company has focused on the production of cosmetics,
household and industrial sundries, and chemical products. The first years of the
company’s activities were mainly conducted in the Czech Republic. Since the
establishment of the company, its products have been supplied mainly to the
professional market, which places great emphasis on the quality of goods, accompanying services and consultancy. Thanks to their high utility value, the products quickly gained popularity on the demanding market.

EFKO - karton, s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

EFKO - karton, s.r.o.
Česká republika
Nové Veselí
Žďár nad Sázavou
www.efko.cz
48
45
ostatní průmysl
hračky, společenské hry, stavebnice,
zakázková výroba z kartonu a lepenek
Německo, Nizozemsko, Španělsko,
Slovensko, Rusko, Itálie, Velká Británie,
Ukrajina, Maďarsko

Jsme tradiční český výrobce kvalitních hraček. Jako jedni z mála můžeme hrdě
prohlásit, že své portfolio stále skutečně vyrábíme v České republice. Hračky vyrábíme zejména pro mladší děti, ale nezapomínáme ani na další věkové skupiny.
Zaměřujeme se zejména na společenské hry, puzzle, karty, dřevěné kostky, domina, dětská razítka. Dále pak vyrábíme špičkovou konstrukční stavebnici ROTO
a v neposlední řadě legendární postavičku Igráček. Rovněž vyrábíme v rámci
zakázkové výroby hry a speciální luxusní obaly pro zahraniční i tuzemské firmy.
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Owner’s country
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Product portfolio
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EFKO - karton, s.r.o.
Czech Republic
Nové Veselí
Žďár nad Sázavou
www.efko.cz
48
45
other industries
toys, party games, kits, custom cardboard
production
Germany, Netherlands, Spain, Slovakia,
Russia, Italy, Great Britain, Ukraine,
Hungary

We are a traditional Czech manufacturer of quality toys. As one of the few, we
can proudly say that we are still producing our portfolio in the Czech Republic.
We produce toys especially for younger children, but we do not ignore other age
groups. We specialize in party games, puzzles, cards, wooden blocks, dominoes,
and children’s stamps. Furthermore, we produce the top construction kit ROTO,
and last but not least, the legendary figure Igráček. We also produce custom
games and special luxury packaging for foreign and domestic companies.

Ostatní průmysl / Other industries
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EURO BAGGING, s.r.o.
Název společnosti
Stát vlastníka
Sídlo
Okres
www
Počet zaměstnanců celkem
Odvětví
Výrobkové portfolio
Export

EURO BAGGING, s.r.o.
Česká republika
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.eurobagging.com
37
ostatní průmysl
silážní vaky a stroje pro zemědělství,
obrábění, zámečnictví, nástrojářství
Slovensko, Francie, Německo, Kanada,
Japonsko, Nový Zéland

Ostatní průmysl / Other industries

Společnost EURO BAGGING, s.r.o., vznikla 7. 10. 1998. Hlavní činností je výroba silážních vaků, výroba strojů pro zemědělství a prodej silážních potřeb.
Nosným programem společnosti jsou silážní technologie - výroba silážních vaků
a výroba silážních lisů pro zpracování a konzervaci krmiv do vaků. Doplňkově
se zabýváme i technologiemi ke zpracování zrna – skladování celého i mačkaného/šrotovaného zrna ve vacích. Součástí programu je prodej veškerých
potřeb pro silážování – prodej silážních folií, konzervantů, síťovin, stretch folií,
motouzů a dalších potřeb.
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Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Industry – category
Product portfolio
Export countries

EURO BAGGING, s.r.o.
Czech Republic
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
www.eurobagging.com
37
other industries
silage bags and machinery for agriculture, machining, locksmithing, tooling
Slovakia, France, Germany, Canada,
Japan, New Zealand

EURO BAGGING, s.r.o., was established on 7 October 1998. The main activity involves the production of silage bags, the production of machinery for agriculture
and the sale of silage equipment. The company’s main programme consists of
silage technology – the production of silage bags and the production of silage
presses for the processing and preservation of feed into bags. We are also engaged in grain processing technologies – the storage of whole and crushed/grit
grain in bags. The programme includes the sale of all silage needs – the sale of
silage foils, preservatives, netting, stretch foils, twine and other needs.

VV SKLO s.r.o.

Výrobkové portfolio
Export

VV SKLO s.r.o.
Česká republika
Křižanov
Žďár nad Sázavou
www.vvsklo.cz
38
37
průmysl sklářský a stavebních hmot
celoskleněné dveře, stěny, sprchy,
obklady, schody a pochozí desky,
zábradlí a další skleněné zástěny
-

Jsme tradiční výrobní společnost zabývající se opracováním skla na míru a realizacemi projektů celoskleněných konstrukcí. Svým zákazníkům poskytujeme detailní
zaměření, technické zpracování výkresů, přesnou výrobu díky širokému strojovému parku a kompletní montáž.

Company name
Owner’s country
Registered address
District
www
Total number of employees
Employees in the Vysočina Region
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Product portfolio
Export countries

VV SKLO s.r.o.
Czech Republic
Křižanov
Žďár nad Sázavou
www.vvsklo.cz
38
37
glass and building materials
all-glass doors, walls, showers, tiles,
stairs and walkable boards, railings
and other glass screens
-

We are a traditional manufacturing company engaged in custom glass processing
and the production of all-glass construction projects. We provide our customers
with detailed focus, technical drawing processing, precise production thanks to
a wide range of machinery and complete assembly.

Ostatní průmysl / Other industries
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ACO
Industries k.s.
87
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
Acti				
Bois CZ s.r.o.
257
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
Adélka
a.s.
159
potravinářský průmysl
food industry
PE – Pelhřimov
				
ADW
FEED, a.s.
166
potravinářský průmysl
food industry
TR – Třebíč
				
Agados,
spol. s r.o.
46
automobilový průmysl
automotive industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
AGRO-Měřín,
obchodní
společnost,
s.r.o.
172
potravinářský
průmysl
food
industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
AGROPODNIK,
a.s., Velké Meziříčí
174
potravinářský průmysl
food industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Agrostroj
Pelhřimov, a.s.
197
strojírenský průmysl
engineering industry
PE – Pelhřimov
				
Agrovýkup,
a.s.
168
potravinářský průmysl
food industry
TR – Třebíč
				
AKCIOVÝ
PIVOVAR
DALEŠICE,
a.s.
167
potravinářský
průmysl
food
industry
TR – Třebíč
				
ALFA
IN a.s.
201
strojírenský průmysl
engineering industry
TR – Třebíč
				
ALKA
HOLDING spol. s r.o.
53
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
HB – Havlíčkův Brod
				
ALPA,
a.s.
256
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
ALTEC
spol.
s
r.o.
190
strojírenský
průmysl
engineering
industry
HB – Havlíčkův Brod
				
ALTREVA
spol. s r.o.
219 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
TR – Třebíč
				
Ammeraal
Beltech s.r.o.
133
plastikářský průmysl
plastics industry
JI – Jihlava
				
Amylon,
a.s.
150
potravinářský průmysl
food industry
HB – Havlíčkův Brod
				
Anita
Moravia
s.r.o.
221
textilní,
oděvní
a
kožedělný
průmysl
textile,
clothing
and
leather
industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
AR-KOVO,
s.r.o.
93
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
ARCÁDE
COLOR s.r.o.
214 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
JI – Jihlava
				
Automatizační
technika s.r.o.
189
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
B E				
M A T E C H, s.r.o.
223 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
ZR – Žďár nad Sázavou
B:TECH,
a.s.
72
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
HB – Havlíčkův Brod
				
BAST
s.r.o.
112
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
				
BJS				
Czech s.r.o.
59
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
PE – Pelhřimov
BOHEMIA
MACHINE
s.r.o.
228
ostatní
průmysl
other
industries
HB – Havlíčkův Brod
				
Bosch
Diesel s.r.o.
34
automobilový průmysl
automotive industry
JI – Jihlava
				
BROKIS
s.r.o. - Sklárna Janštejn, s.r.o.
77
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
JI – Jihlava
				
BUILDING
SHUTTER SYSTEM s.r.o.
128
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
CATUS
spol.
s
r.o.
152
potravinářský
průmysl
food
industry
HB – Havlíčkův Brod
				
CECHO
- BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
253
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
CEREPA,
a. s.
241
ostatní průmysl
other industries
PE – Pelhřimov
				
Chotěbořské
strojírny, a.s.
90
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
Compas
automatizace,
spol.
s
r.o.
255
ostatní
průmysl
other
industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
CONSTRUCT
A&D, a.s.
48
automobilový průmysl
automotive industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
CONTEG,
spol. s r.o.
78
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
PE – Pelhřimov
				
Cooper-Standard
Automotive Česká republika s.r.o.
43
automobilový průmysl
automotive industry
ZR – Žďár nad Sázavou
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CORMEN
s.r.o.
258
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
CRYSTALITE
BOHEMIA
a.s.
227
ostatní
průmysl
other
industries
HB – Havlíčkův Brod
				
CZ 				
LOKO, a.s.
233
ostatní průmysl
other industries
JI – Jihlava
Czech
LANA, s.r.o.
52
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
HB – Havlíčkův Brod
				
ČEZ				
ENERGOSERVIS spol. s r.o.
109
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
DAFE
- PLAST Jihlava, s.r.o.
134
plastikářský průmysl
plastics industry
JI – Jihlava
				
Decoleta,
a.s.
97
kovozpracující průmysl
metalworking industry
JI – Jihlava
				
Deko
Draht s.r.o.
95
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
DEL				
a.s.
251
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
DETAIL
CZ s.r.o.
103
kovozpracující průmysl
metalworking industry
PE – Pelhřimov
				
DH				
Dekor spol. s r.o.
60
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
PE – Pelhřimov
DISTING,
s.r.o.
220 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
TR – Třebíč
				
DITON
s.r.o.
238
ostatní
průmysl
other
industries
JI – Jihlava
				
DOMINART,
spol. s r.o.
246
ostatní průmysl
other industries
TR – Třebíč
				
Draka
Kabely, s.r.o.
82
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Dřevozpracující
družstvo
58
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
PE – Pelhřimov
				
Dřevozpracující
výrobní
družstvo
64
dřevozpracující
a
nábytkářský
wood
processing
and
furniture
industry
TR – Třebíč
				
DUP
- družstvo
240
ostatní průmysl
other industries
PE – Pelhřimov
				
Dürr
Systems Czech Republic a.s.
187
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
DVOŘÁK
- svahové sekačky s.r.o.
183
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
EBERHARD
Automatizace
s.r.o.
192
strojírenský
průmysl
engineering
industry
JI – Jihlava
				
EDSCHA
AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o.
38
automobilový průmysl
automotive industry
PE – Pelhřimov
				
EFKO
- karton, s.r.o.
259
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
ELASTA
- VESTIL, a.s.
212 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
HB – Havlíčkův Brod
				
ENGESER,
s.r.o.
71
elektrotechnický
průmysl
electrotechnical
industry
HB – Havlíčkův Brod
				
ENPEKA
a.s.
170
potravinářský průmysl
food industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
EURO
BAGGING, s.r.o.
260
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Eurotech
Třešť s.r.o.
191
strojírenský průmysl
engineering industry
JI – Jihlava
				
EUROWAGON,
s.r.o.
47
automobilový
průmysl
automotive
industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Extruindustrie
CR s.r.o.
131
plastikářský průmysl
plastics industry
HB – Havlíčkův Brod
				
FEROPLAST
spol. s r.o.
92
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
FERRUM
s.r.o.
113
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
				
FIA				
ProTeam s.r.o.
239
ostatní průmysl
other industries
PE – Pelhřimov
FRAENKISCHE
CZ s.r.o.
142
plastikářský průmysl
plastics industry
TR – Třebíč
				
Futaba
Czech, s.r.o.
33
automobilový průmysl
automotive industry
HB – Havlíčkův Brod
				
GALATEK
a.s.
182
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
GAMA
GROUP
a.s.
250
ostatní
průmysl
other
industries
ZR – Žďár nad Sázavou
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GORDIC
spol. s r.o.
235
ostatní průmysl
other industries
JI – Jihlava
				
Granit
Lipnice,
s.r.o.
229
ostatní
průmysl
other
industries
HB – Havlíčkův Brod
				
H +				
H METAL - CZ, s.r.o.
117
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
Hettich
ČR k.s.
119
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
HOEKO
Automotive
s.r.o.
140
plastikářský
průmysl
plastics
industry
PE – Pelhřimov
				
Horácké
kovodružstvo Třebíč
115
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
				
Houfek
a.s.
180
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
Hranipex
a.s.
135
plastikářský průmysl
plastics industry
PE – Pelhřimov
				
HSE,
spol.
s
r.o.
105
kovozpracující
průmysl
metalworking
industry
PE – Pelhřimov
				
HTP				
s.r.o.
106
kovozpracující průmysl
metalworking industry
PE – Pelhřimov
Huhtamaki
Česká republika, a.s.
242
ostatní průmysl
other industries
TR – Třebíč
				
I P 				
C plast, spol. s r. o.
138
plastikářský průmysl
plastics industry
PE – Pelhřimov
I&C				
Energo a.s.
79
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
TR – Třebíč
IMI				
International s.r.o.
198
strojírenský průmysl
engineering industry
PE – Pelhřimov
INAPA
s.r.o.
244
ostatní průmysl
other industries
TR – Třebíč
				
ISOBAST
s.r.o.
143
plastikářský průmysl
plastics industry
TR – Třebíč
				
ITW				
PRONOVIA, s.r.o.
42
automobilový průmysl
automotive industry
ZR – Žďár nad Sázavou
Jaroměřická
mlékárna,
a.s.
163
potravinářský
průmysl
food
industry
TR – Třebíč
				
JETTI,
a.s.
184
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
JIHLAVAN,
a.s.
232
ostatní průmysl
other industries
JI – Jihlava
				
JITONA
a.s.
63
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
TR – Třebíč
				
JOPP
Automotive
s.r.o.
44
automobilový
průmysl
automotive
industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
KÄSTLE
CZ, a.s.
252
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
KEJVAL
CZ, s.r.o.
153
potravinářský průmysl
food industry
HB – Havlíčkův Brod
				
KOKINETICS
s.r.o.
39
automobilový průmysl
automotive industry
PE – Pelhřimov
				
Kolektor
Tesla
Jihlava
s.r.o.
36
automobilový
průmysl
automotive
industry
JI – Jihlava
				
KOOL
Trading, spol. s r.o.
193
strojírenský průmysl
engineering industry
JI – Jihlava
				
KOPECKY-CHEOPS
s.r.o.
186
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
Kostelecké
uzeniny a.s.
154
potravinářský průmysl
food industry
JI – Jihlava
				
KOSYKA,
s.r.o.
74
elektrotechnický
průmysl
electrotechnical
industry
JI – Jihlava
				
Kovo
HB, s.r.o.
124
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
KOVOFINIŠ
a.s.
179
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
KPS				
Metal a.s.
114
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
KPŽ				
Automotive, a.s.
137
plastikářský průmysl
plastics industry
PE – Pelhřimov
Krahulík-MASOZÁVOD
Krahulčí, a.s.
155
potravinářský průmysl
food industry
JI – Jihlava
				
Krásl
spol. s r.o.
40
automobilový průmysl
automotive industry
PE – Pelhřimov
				
KRONOSPAN
CR, spol. s r.o., KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. 54
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
JI – Jihlava
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LACRUM
Velké Meziříčí, s.r.o.
175
potravinářský průmysl
food industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Lapek,
a.s.
156
potravinářský
průmysl
food
industry
JI
– Jihlava
				
Lisovna
plastů, spol. s r.o.
145
plastikářský průmysl
plastics industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Litobal
s.r.o.
245
ostatní průmysl
other industries
TR – Třebíč
				
LIWA
CZ, s.r.o.
217 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
PE – Pelhřimov
				
MANN+HUMMEL
(CZ)
v.o.s.
41
automobilový
průmysl
automotive
industry
TR – Třebíč
				
Mars
Svratka, a.s.
121
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Masonite
CZ spol. s r.o.
57
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
JI – Jihlava
				
MAXXISAMPLE
s.r.o.
234
ostatní průmysl
other industries
JI – Jihlava
				
MEDIN,
a.s.
249
ostatní
průmysl
other
industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Měšťanský
pivovar Havlíčkův Brod a.s.
151
potravinářský průmysl
food industry
HB – Havlíčkův Brod
				
MICo,
spol. s r.o.
200
strojírenský průmysl
engineering industry
TR – Třebíč
				
MIVOKOR
s.r.o.
98
kovozpracující průmysl
metalworking industry
JI – Jihlava
				
MODETA
STYLE
s.r.o.
215
textilní,
oděvní
a
kožedělný
průmysl
textile,
clothing
and
leather
industry
JI – Jihlava
				
MODIA,
s.r.o.
194
strojírenský průmysl
engineering industry
JI – Jihlava
				
MODUS,
spol. s r.o.
81
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
TR – Třebíč
				
MODYNAS,
s.r.o.
101
kovozpracující průmysl
metalworking industry
JI – Jihlava
				
Moravia
Lacto
a.s.
157
potravinářský
průmysl
food
industry
JI – Jihlava
				
Moravské
kovárny, a.s.
96
kovozpracující průmysl
metalworking industry
JI – Jihlava
				
Motorpal,
a.s.
35
automobilový průmysl
automotive industry
JI – Jihlava
				
NÁBYTEK
POHODA s.r.o.
67
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
NATE
nápojová
technika
a.s.
181
strojírenský
průmysl
engineering
industry
HB – Havlíčkův Brod
				
NEZA
Pelhřimov, spol. s r.o.
61
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
PE – Pelhřimov
				
NPK
Europe Mfg. s.r.o.
206
strojírenský průmysl
engineering industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
NUVIA
a.s.
243
ostatní průmysl
other industries
TR – Třebíč
				
OBALFRUKT,
dřevařská
výroba
spol.
s
r.o.
66
dřevozpracující
a
nábytkářský
wood
processing
and
furniture
industry
TR
– Třebíč
				
OPTOKON,
a.s.
75
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
JI – Jihlava
				
OSMONT,
s.r.o.
76
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
JI – Jihlava
				
Ostendorf
- OSMA s.r.o.
141
plastikářský průmysl
plastics industry
PE – Pelhřimov
				
PACOVSKÉ
STROJÍRNY,
a.s.
104
kovozpracující
průmysl
metalworking
industry
PE – Pelhřimov
				
PBS				
ENERGO, a.s.
126
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
PBS				
INDUSTRY, a.s.
110
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
PBS				
Turbo s.r.o.
203
strojírenský průmysl
engineering industry
ZR – Žďár nad Sázavou
PC				
HELP, a.s.
247
ostatní průmysl
other industries
TR – Třebíč
PETEX
Jihlava s.r.o.
216 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
JI – Jihlava
				
PKS				
okna a.s.
144
plastikářský průmysl
plastics industry
ZR – Žďár nad Sázavou
Plastia
s.r.o.
146
plastikářský průmysl
plastics industry
ZR – Žďár nad Sázavou
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PLASTIKOV,
s.r.o.
132
plastikářský průmysl
plastics industry
JI – Jihlava
				
PLEAS
a.s.
211
textilní,
oděvní
a
kožedělný
průmysl
textile,
clothing
and
leather
industry
HB – Havlíčkův Brod
				
POEX
Velké Meziříčí, a.s.
171
potravinářský průmysl
food industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
PRANTL
Masný průmysl s.r.o.
160
potravinářský průmysl
food industry
PE – Pelhřimov
				
Produktion
Sito s.r.o.
139
plastikářský průmysl
plastics industry
PE – Pelhřimov
				
PROFIL
NÁBYTEK,
a.s.
62
dřevozpracující
a
nábytkářský
wood
processing
and
furniture
industry
PE – Pelhřimov
				
První
brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
248
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
RACOM
s.r.o.
83
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Rathgeber,
k.s.
254
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Rieder
Beton,
spol.
s
r.o.
236
ostatní
průmysl
other
industries
JI – Jihlava
				
ROBOTERM
spol. s r.o.
185
strojírenský průmysl
engineering industry
HB – Havlíčkův Brod
				
ROTANA
a.s.
127
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
SANBORN
a.s.
122
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
SAPELI,
a.s.
55
dřevozpracující
a
nábytkářský
wood
processing
and
furniture
industry
JI
– Jihlava
				
Savencia
Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.
149
potravinářský průmysl
food industry
HB – Havlíčkův Brod
				
SC 				
Metal, s.r.o.
91
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
Schäfer
- Sudex s.r.o.
88
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
SCHURTER
Electronics
spol.
s
r.
o.
73
elektrotechnický
průmysl
electrotechnical
industry
JI – Jihlava
				
SEPOS,
spol. s r. o.
56
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
JI – Jihlava
				
Slévárna
a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
89
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
Spojené
kartáčovny a.s.
136
plastikářský průmysl
plastics industry
PE – Pelhřimov
				
Stora
Enso
Wood
Products
Ždírec
s.r.o.
51
dřevozpracující
a
nábytkářský
wood
processing
and
furniture
industry
HB – Havlíčkův Brod
				
SWN
Moravia, s.r.o.
65
dřevozpracující a nábytkářský
wood processing and furniture industry
TR – Třebíč
				
Swoboda
- Stamping, s.r.o.
231
ostatní průmysl
other industries
JI – Jihlava
				
SWR
JIHLAVA, spol. s r.o.
99
kovozpracující průmysl
metalworking industry
JI – Jihlava
				
Škrobárny
Pelhřimov,
a.s.
162
potravinářský
průmysl
food
industry
PE – Pelhřimov
				
Tata				
Global Beverages Czech Republic a.s.
165
potravinářský průmysl
food industry
TR – Třebíč
TECHNOCON,
s.r.o.
94
kovozpracující průmysl
metalworking industry
HB – Havlíčkův Brod
				
TEDOM
a.s.
199
strojírenský průmysl
engineering industry
TR – Třebíč
				
TES				
s.r.o.
80
elektrotechnický průmysl
electrotechnical industry
TR – Třebíč
TIPAFROST,
a.s.
164
potravinářský průmysl
food industry
TR – Třebíč
				
TIRAD,
s.r.o.
111
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
				
Tiskárny
Havlíčkův Brod a.s.
230
ostatní průmysl
other industries
HB – Havlíčkův Brod
				
TKZ				
Polná, spol. s r.o.
102
kovozpracující průmysl
metalworking industry
JI – Jihlava
TOKOZ
a.s.
120
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
TRADEKO,
s.r.o.
107
kovozpracující průmysl
metalworking industry
PE – Pelhřimov
				
UNICON,
spol. s r.o.
116
kovozpracující průmysl
metalworking industry
TR – Třebíč
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UNIMAN
s.r.o.
207
strojírenský průmysl
engineering industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Uzenářství
a
lahůdky
Sláma
s.r.o.
173
potravinářský
průmysl
food
industry
ZR
– Žďár nad Sázavou
				
V-tom
Engineering s.r.o.
196
strojírenský průmysl
engineering industry
JI – Jihlava
				
Valeo
Compressor Europe s.r.o.
37
automobilový průmysl
automotive industry
PE – Pelhřimov
				
VAMAFIL,
spol. s r.o.
222 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Vanad
2000
a.s.
188
strojírenský
průmysl
engineering
industry
HB – Havlíčkův Brod
				
VEZEKO
s.r.o.
45
automobilový průmysl
automotive industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
VMV,
spol. s r. o.
100
kovozpracující průmysl
metalworking industry
JI – Jihlava
				
VSP-KOVO
s.r.o.
195
strojírenský průmysl
engineering industry
JI – Jihlava
				
VV				
SKLO s.r.o.
261
ostatní průmysl
other industries
ZR – Žďár nad Sázavou
VÝTAHY,
s.r.o.
204
strojírenský průmysl
engineering industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
VÝVOJ,
oděvní družstvo v Třešti
213 textilní, oděvní a kožedělný průmysl
textile, clothing and leather industry
JI – Jihlava
				
Wera
Werk s.r.o.
118
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Wiegel
CZ
žárové
zinkování
s.r.o.
125
kovozpracující
průmysl
metalworking
industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Wöhler
Bohemia s.r.o.
108
kovozpracující průmysl
metalworking industry
PE – Pelhřimov
				
’’ZON“
spol. s r.o.
169
potravinářský průmysl
food industry
TR – Třebíč
				
Zall				
JIHLAVAN airplanes, s.r.o.
237
ostatní průmysl
other industries
JI – Jihlava
Zdeněk
Rendl
s.r.o.
218
textilní,
oděvní
a
kožedělný
průmysl
textile,
clothing
and
leather
industry
PE – Pelhřimov
				
Zemědělská
a dopravní technika, spol. s r.o.
205
strojírenský průmysl
engineering industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
ZZN				
Jihlava a.s.
158
potravinářský průmysl
food industry
JI – Jihlava
ZZN				
Pelhřimov a. s.
161
potravinářský průmysl
food industry
PE – Pelhřimov
ŽĎAS,
a.s.
202
strojírenský
průmysl
engineering
industry
ZR – Žďár nad Sázavou
				
Železárny
Štěpánov, spol. s r.o.
123
kovozpracující průmysl
metalworking industry
ZR – Žďár nad Sázavou
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