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Před dvěma lety tato v  našem regionu známá strojírenská firma otevřela v  Mokrých 
Lazcích u Opavy kromě sídla firmy také svoji další pobočku. Důvodem tehdy bylo rozšíření 
nabídky o nový sortiment – hydraulické komponenty. V nové hale kromě skladu a prodejny 
hydraulických komponentů vznikla také kovoobráběcí dílna. 

Někteří z vás si teď možná všimli, že po dvou letech se v Mokrých Lazcích opět staví, a sice rozšiřuje 
se právě nová provozovna na ul. Sokolská (výjezd směr Háj ve Slezsku). Jaký je důvod tentokrát?

Firmě, která aktuálně zaměstnává téměř 200 zaměstnanců a za prvních pět měsíců letošního roku 
dosáhla obrat ve výši 287,6 mil. Kč, se daří – úspěšně zvyšuje tržní podíl ve všech svých sortimen-
tech, všechny produktové divize jsou ziskové a daří se i rozšiřovat nabízený sortiment. Je tedy logické, 
že s růstem firmy přichází i potřeba rozšíření skladových, výrobních a kancelářských prostor. 

Rozšíření haly v Mokrých Lazcích

 
 
 
 
 
 
 

Nejúspěšnější produktovou divizí firmy jsou Stavebnicové systémy, tedy 
sortiment stavebnicového systému hliníkových profilů (slouží pro konstruk-
ce jednoúčelových strojů, dopravníků, pracovních stolů atd.) a  ocelových 
ochranných oplocení. Právě v oblasti oplocení (kde je firma výhradním zá-
stupcem švédské značky AXELENT) se v posledních letech daří významně 
posilovat pozici a je tedy potřeba více prostoru pro skladování i montáž. Celé 
oddělení oplocení se  proto na  podzim letošního roku přestěhuje do  nově 
rozšířené haly v Mokrých Lazcích a v původní hale tak vznikne více prostoru 
naopak pro ostatní sortiment této divize.

Své aktivity rozšiřuje i  druhá nejúspěšnější produktová divize, a  to Strojní 
elementy. Významně se zde daří hlavně kovoobráběcí dílně na Sokolské ulici, 
která se zaměřuje zejména na lehčí výrobní operace - výrobu a úpravy ozu-
bených řemenic a řetězových kol (výroba ozubení, soustružení děr a nábojů, 
obrážení drážek, řezání závitů atd.). Aktuálně se zde pracuje ve 2směnném 
provozu (ranní + odpolední směna) a  tým pracovníků by se měl v nejbližší 
době dále rozšiřovat.

Třetí produktovou divizí je Hydraulika, která je v nabídce firmy nejkratší dobu. 
Sklad a zázemí pro tento sortiment se nachází právě v nově vystavěné hale 
v Mokrých Lazcích. Také v  této oblasti se firma rozhodla pro  rozšíření na-
bídky, a to o oblast průmyslových hadic. Důvodem pro toto rozhodnutí byla 
skutečnost, že rakouská centrála je největším prodejcem tohoto sortimentu 
na  rakouském trhu vůbec. Průmyslové hadice mají široké použití ve strojí-
renství a ve stavebnictví a s jejich skladováním je počítáno právě v aktuálně 
rozšiřovaných prostorách v Mokrých Lazcích.

Za zmínku stojí i poslední produktová divize. Málokdo ví, že společnost má 
v nabídce kompletní sortiment ochranných pracovních prostředků. Na léto si 
navíc pro své zákazníky připravila celou řadu zajímavých akcí a zvýhodně-
ných nabídek.

Stěhování již na konci prázdnin
Pokud vše půjde podle plánu, měla by se stavba v Mokrých Lazcích kolau-
dovat koncem srpna.  Využití nových prostor se pak předpokládá od 15. září 
tohoto roku. Dokončením přístavby dojde k rozšíření zastavěné plochy této 
provozovny ze  současných 1.700 m2 na  plánovaných 3.880 m2. Součástí 
rozšíření je i moderní logistický sklad s rozměry 30 x 15 m a výškou 12 m.

Nová hala v Liberci
O tom, že se firmě daří, svědčí i skutečnost, že svou pozici posiluje i v dal-
ších regionech. Má totiž pobočky ve  Dvoře Králové n. Labem, Českých 
Budějovicích (zde byla postavena nová hala v  r. 2014) a  Liberci. Právě 
v Liberci se aktuálně také staví nová hala, která má vytvořit dostatečné záze-
mí pro rozvíjející se obchodní aktivity. Hala se zastavěnou plochou 1.185 m2 
by měla být otevřena od 1. ledna 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posilujeme náš tým
S rozšiřováním zázemí a obchodních aktivit souvisí také posilování pracovního 
týmu.  Společnost patří k významným zaměstnavatelům nejen v tomto regionu 
a svým zaměstnancům poskytuje kvalitní pracovní zázemí. Kromě perspek-
tivní práce v moderní, dynamické a prosperující nadnárodní společnosti nabí-
zí stabilitu, práci v příjemném prostředí a mladém kolektivu, zajímavé finanční 
ohodnocení, příležitost k seberealizaci a zajímavé zaměstnanecké výhody.  
Aktuální pracovní nabídku sledujte na www.haberkorn.cz/kariera.

AKTUÁLNÍ  
PRACOVNÍ NABÍDKA 
V NAŠEM REGIONU:

• TECHNOLOG KOVOOBRÁBĚNÍ 
(divize Strojní elementy)

• IT SPECIALISTA 
(oddělení IT & Řízení procesů)

• PRACOVNÍK NA DÍLNU 
(divize Stavebnicové systémy)

Více informací na  
www.haberkorn.cz/kariera/

Součástí rozšířené stavby v Mokrých Lazcích je i moderní logistický sklad

Nová hala v Liberci by měla být zprovozněna od 1. ledna 2017

Se sortimentem dynamických a statických lan, která 
prodáváme pod značkou Tendon, se nám podařilo vstoupit 
do známého mezinárodního outdoorového řetězce Inter-
sport. Zákazníky z řad armád a záchranných složek jsme 
v tomto sortimentu rozšířili o hasiče z Nového Zélandu. 
Do německého Bundeswehru jsme dodali fast rope, lano, 
které znáte z akčních záběrů, kdy vojáci nebo policie sla-

ňuje z vrtulníku. Dvě lana zn. Tendon se pyšní prestižním 
oceněním: jedno uspělo u American Alpine Institut, další 
pak jako vítěz testu prestižního časopisu Magazine Alpi-
ne. V sortimentu dynamických a statických lan patříme 
mezi 5 největších výrobců na světě. 

Se sortimentem papírenských zaváděcích lan se nám 
daří jít proti proudu, a zatímco Čína dodává čím dál víc 
do Evropy, nám se lana čím dál víc daří prodávat i v této 
vzdálené zemi. V loňském roce jsme vyhráli velký tendr 
pro dodávky do řetězců čínských papíren, a tak lana, která 
v papírenském stroji pohánějí obrovské válce s papírem, 

Se speciálními lany, která pro jachting a lodní průmysl 
vyrábíme už mnoho let, ačkoli jsme bez moře, jsme pro-
razili do námořnictva izraelské armády (jachtingová lana) 
a mezi těžaře ropy (lodní lana), kteří speciálně upravená 
lana používají na tzv. offshorech, což jsou plošiny, na kte-
rých se těží ropa na otevřeném moři. 

budou v mnoha čínských papírnách z Bolatic.

I když jsme převážně velkovýrobce lan a šňůr, stále více 
pozornosti věnujeme výrobkům, které můžeme prodávat 
přímo koncovým spotřebitelům, jako v případě posilova-
cích lan Stroper. Nejen kvůli lanům pro fitness a prodeji 
koncovým zákazníkům, ale zejména pro stále zvyšující se 
oblibu nákupu přes internet, jsme se zaměřili na moder-
nizaci našeho eshopu.

V Maďarsku a Skandinávii máme primát: většina ohrad-
níků, které tamní chovatelé převážně krav a koní používa-
jí, jsou naše a to zejména proto, že se nám podařilo najít 
zákazníky, kteří oceňují naši kvalitu a stabilitu na trhu.

V sortimentu polypropylenového vlákna, které my sami 
používáme jako vstupní materiál, jsme na německém vele-
trhu Techtextil uvedli novinku svítícího vlákna, které fun-
guje na principu dobíjení denním světlem.

Celkově byly tržby LANEXu v roce 2013 o 6,1 % vyšší než 
v předchozím roce, počet nových zákazníků se rozrostl
a jejich celkový počet tak už dosahuje téměř 3000. Do roz-
voje společnosti jsme investovali 26 miliónů Kč. 

Vypadá to velmi jednoduše, ale jsme si vědomi toho, že 
těchto skvělých výsledků bychom bez našich více než 360 
zaměstnanců nedosáhli. Díky nim jsme a díky nim se už 
léta nic nemění na našem sloganu „You can be sure“.

LANEX a.s. , Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice,Česká republika, TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: lanex@lanex.cz, www.lanex.cz  • eshop.lanex.cz

Před rokem jsme na těchto stránkách prezentovali LANEX a.s. jako stabilní společnost, která se bez větších 
výkyvů úspěšně rozvíjí už 23 let, počítáme-li její novodobou historii od roku 1991.
Abychom se stále neopakovali se všeobecnými údaji, představujeme tentokrát všechno podstatné, co se LANEXu 
podařilo od doby, kdy se v této příloze prezentoval naposledy, respektive za loňský rok. Jelikož stále platí, že 
vyvážíme přes 80 % produkce do více než 85 zemí světa, jsou i naše zkušenosti a úspěchy celosvětové. 
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Vítejte u firmy LABORTECH. Jsme eská firma, která se dv desetiletí podílí na evropském a
celosv tovým trhu p i výrob zkušebních stroj a za ízení.

Díky vlastnímu inovativnímu vývoji produkt , komplexnímu portfoliu výrobk a p edevším služeb
našich aplika ních technik poskytuje našim zákazník m komplexní služby od A až po Z a to jak v
oblasti výzkumu a vývoje, tak i p i zajiš ování 100% kvality ve více než 15 pr myslových odv tvích, a
to vše podle standard ISO 9001.

LABORTECH rovn ž dodává speciální zkušební stroje, zkušební automaty a stroje ešené na míru, a to
hlavn do automobilového pr myslu, které jsou sou ástí výrobní linek a jsou na n kladeny ty
nejvyšší nároky na p esnost, opakovatelnost a spolehlivost výsledk . Touto specializací se odlišujeme
od našich konkurent v oboru mechanického zkoušení materiál a jdeme tak vlastní cestou, která je
rozhodující pro úsp ch v podnikání u našich zákazník .

Sou ástí firmy LABORTECH je divize Balancing, která se zabývá výrobou systém pro dynamické
vyvažování, p edevším pro automobilový pr mysl.

LABORTECH nabízí širokou škálu služeb: možnost kalibrace zkušebních za ízení, technickou podporu,
školení, servis do 24 hodin prost ednictvím LABWebservisu a pomoc se servisem starších zkušebních
a laboratorních za ízení.

LABORTECH, to je záruka nejvyšší kvality výrobk a služeb.

PARTNERY TOHOTO TÝDNE JSOU: FERRAM STROJíRNA, s. r. o., ERDRICH UMFORMTECHNIk s.r.o. a OkRESNí HOSPODáŘSká kOMORA

AXIS TECH s.r.o. 

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p. o.
Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava
tel.: 555 538 100, www.sst.opava.cz, info@sst.opava.cz

POŘÁDÁ PRO ABSOLVENTY 
A BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE UČILIŠTĚ OSTROJ, 

SOU STROJÍRENSKÉHO, ISŠ-COP A SŠT

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZAHÁJENÍ 23. 6. 2016 V 15.30 HODIN V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY

příběh

Otec řekl, budeš strojař!!!

Je třeba  
přemýšlet 
a stále bádat

Pochopitelně na jiné úro-
vni je spolupráce s ostra-

vskou Vysokou školou 
báňskou – Technickou unive-
rzitou, konkrétně s centrem 
IT4Inovations národní super-
počítačové centrum.
„V  současné  době  spolupra-

cujeme  na  vývoji  nového  Water 
Quenche,  který  by  měl  vyřešit 
problém  chlazení  složitých  hli-
níkových  profilů  pro  automobi-
lový průmysl. V dnešní době jsou 
nové technologie výroby produk-
tů jak z oceli, tak z hliníku napro-
stou nezbytností. Hlavní důraz je 
kladen  na  pevnost,  drsnost  po-
vrchu  a  geometrické  vlastnosti 
produktu,  a  pro  získání  požado-
vaných  hodnot  je  nutno  pořád 
vyvíjet nové a nové technologie,“ 
tvrdí  O.  Tůma.  Situace  je  podle 
něj podobná jako u informačních 
technologií.  „Už  ve  chvíli,  kdy 
něco vznikne a začne se vyrábět, 
už  v  tomto  momentu  je  to  za-
staralé a nevyhovující. A  je třeba 
přemýšlet  a  bádat  znovu,“  míní 
odborník. Firma FERRAM  je drži-
telem řady českých  i mezinárod-
ních  certifikátů  včetně  Off  Sho-
re,  což  znamená  oprávnění  pro 
výrobu  zařízení  „mimo  pobřeží“, 
tedy pro lodě, vrtné plošiny a da-
lší. Firma rovněž získala certifikát 
NORSOK – standard, který je ještě 
o úroveň výš.

Jaké profese 
ferraM stroJírna 

shání?

Obráběče, Svářeče

Zámečníky

FERRAM STROJÍRNA, s. r. o.
Vávrovická 275/89, Opava

  tel.:  +420 553 608 608
 e-mail:  info@ferram.cz
  
    www.ferram.cz

„Od malička jsem chtěl být kuchařem - číšní-
kem. Během základní školy jsem rád vařil, a to 
někdy i na rodinných oslavách. Když jsme dosta-
li v osmé třídě formulář k vyplnění přihlášky na 
střední školu, byla to pro mne jasná volba... Ta 
ovšem téhož dne byla radikálně změněna. Dora-
zil jsem domů a mé nadšení stát se profesionál-
ním kuchařem rychle opadlo.

Otec vzal mou přihlášku a řekl: „Ty budeš stroja-
řem!“ A do přihlášky vepsal Střední průmyslovou 
školu strojnickou a jako druhou volbu tehdejší uči-
liště Ostroje. To byl pro mne dost velký šok,“ vzpo-
míná dnešní jednatel společnosti FERRAM Ondřej 
Tůma. Jak se ukázalo, protože měl na základní ško-
le dobrý prospěch, nakonec se dostal na opavskou 

průmku bez přijímaček. První dva roky na střed-
ní škole prý sice uvažoval, kdy se školou sekne a za-
čne se učit kuchařem – číšníkem na hotelové ško-
le. „Naštěstí jsem k tomu nikdy nedostal odvahu 
a dnes toho nelituji. Nakonec jsem dostal možnost 
studovat také vysokou školu, konkrétně Technic-
kou univerzitu v Ostravě, kterou jsem zdárně vy-
studoval za řádných pět let. Již v polovině čtvrtého 
ročníku jsem začal pracovat na částečný úvazek ve 
firmě zabývající se hydraulikou. Zajímá vás, proč 
ne ve FERRAMU? „Jelikož mi otec dal jasnou pod-
mínku - do FERRAMU mohu nastoupit, až budu 
mít minimálně čtyři roky praxe jinde. A tak se na-
konec i stalo,“ s úsměvem se poohlíží za svými za-
čátky Tůma junior. Když se rozhodl nakonec pře-

jít do FERRAMU, jehož spoluzakladatelem byl jeho 
otec, Břetislav Tůma, měl už pět a půl roku praxe 
v Hydraulice. Odcházel z pozice vedoucího inže-
nýringu, kde měl cca 15 podřízených, a nastupo-
val na pozici „jen“ kostruktéra do již zmíněného  
FERRAMU. „Ihned jsem začal pracovat s nor-
skými partnery na projektech „linek na výrobu 
hliníkových profilů“. Což mne velice bavilo a baví 
dodnes. Postupně jsem se v naší společnosti vypra-
coval na pozici ředitele a dnes zastávám funkci jed-
natele společnosti. Samozřejmě, že mým největším 
koníčkem, vedle rodiny, je stále vaření, a to hla-
vně grilování. Kde bych asi dnes byl, kdyby mi otec 
ve čtrnácti nevytrhl přihlášku z ruky? Tati, díky!“ 
optimisticky uzavírá svůj „příběh“ Ondřej Tůma.

Také FERRAM potřebuje mladé odborníky

Z Opavy na hladiny moří i do dolů

Společnost zaměstnává na 130 
pracovníků, z nichž dvě třetiny 

jsou zaměstnanci ve výrobě. Dobří 
pracovníci však ve firmě stále ješ-
tě scházejí, podle vedení by společ-
nost ve výrobě uvítala nejméně dvě 
desítky nových zaměstnanců.

FERRAM spolu s mnoha jinými stro-
jírenskými firmami Opavska už pěknou 
řádku let upozorňuje na prohlubující se 

nedostatek kvalifikovaných a odborně 
zdatných řemeslníků, z čehož se může 
vyvinout závažný problém. Zakladatel 
této prestižní strojírenské firmy Břeti-
slav Tůma vyjadřuje za ostatní zaměst-
navatele potřebu nových mladých, od-
borně připravených pracovníků stručně 
a výstižně: „Za zkušenými pracovníky 
ve věku 50 a více let je mezera a nedo-
statek kvalitních strojařů. S ubývajícím 

počtem žáků na odborných školách se 
bude tato mezera zvětšovat. Strojírenské 
řemeslo má svá specifika, rekvalifikace 
typu „zahradník – soustružník“ nejsou 
možné. Už se to zkoušelo a nedopadlo 
to dobře,“ tvrdí Břetislav Tůma. Jak pra-
xe a běh času prokázaly, měl již před de-
seti lety B. Tůma pravdu. K nejčastěji 
poptávaným profesím na trhu práce pa-
tří již několik let nástrojaři, zámečníci 

a obráběči kovů. Pro rodiče a tím pádem 
i pro vycházející žáky základních škol se 
však tyto žádané a perspektivní profe-
se dlouho jevily málo přitažlivě. Situ-
ace se naštěstí mění k lepšímu. Nema-
lou zásluhu na tom mají firmy, které se 
rozhodly poskytnout studujícím těchto 
oborů finanční příspěvky ve formě sti-
pendií. A FERRAM mezi nimi pocho-
pitelně neschází.

Zářným příkladem toho, že i ti 
nejmenší mohou pracovat s 

technikou, jsou žáci šesti opavských 
škol, na kterých funguje kroužek 
robotiky. Do projektu se zapojilo 
šest škol – ZŠ Otická, ZŠ Mařád-
kova, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ a MŠ 
Kobeřice, ZŠ a MŠ Velké Heraltice 
a ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ 
Štítina.

Kroužek robotiky vznikl v rám-
ci projektu „Partnerská ZŠ“. Žáci zde 
využívají stavebnice LEGO Educati-
on EV3, které jsou určeny k sestavo-
vání a programování robotů. Na ZŠ T. 
G. Masaryka dostali z grantu tři sady 
robotů, nadšení žáků ale bylo tak ob-

rovské, že se škola rozhodla přikoupit 
ještě další sady. „Ve škole máme de-
vět robotických sad. Kroužek roboti-
ky funguje jednou týdně pro zájemce 
druhého stupně, a skutečnost, že klu-
ci ve věku 12-16 let jsou ochotni zů-
stat ve škole v pátek odpoledne a já je 
musím vyhazovat, svědčí o tom, že je 
skutečně baví,“ říká vedoucí kroužku 
Libuše Kovářová. Děti se učí pracovat 
v týmu, řešit zapeklité problémy, prá-
ce s robotickými sadami navíc může 
rozvíjet jejich technické schopnos-
ti. Zpočátku žáci staví podle návo-
dů, ke kterým si stáhnou odpovída-
jící program, aby robota oživili. Tím 
pochopí, jak systém funguje. „Pak 

Robotika je fascinující zážitek

Opracování velkých svařenců na stroji WRD 130Q CNC.

Firma, která má již dlouho velmi dobrou a pevnou pozici na 
domácím i zahraničním trhu. Firma, jejíž strojírenské výrob-

ky slouží lidem a podnikům v mnoha zemích světa. Firma, která 
letos v létě oslavila 25. výročí svého trvání a jejíž roční obrat činí 
průměrně 270 miliónů korun. To vše a ještě mnohem více v sobě 
sdružuje název společnosti FERRAM STROJÍRNA, s. r. o.

Z firmy, původně zaměřené na domácí strojírenský trh, se stala 
společnost, orientující se od roku 2010 na zahraniční. Pro mnohé 
to může znít jako splněné klukovské sny. Pod značkou FERRAM 
její zaměstnanci například vyrábějí záchranné kontejnery pro vrt-
né plošiny, nosné části lanových drah či obslužné plošiny letišť, ale 
také méně romantické, avšak velmi užitečné věci. Dále to jsou eko-
logické spalovny odpadu, části důlních strojů, drtičů uhlí i důlních 
výztuží. To vše a mnoho jiných speciálních strojů, zařízení a jejich 
částí vymyslí, vyprojektují, podle vlastní i dodané dokumentace 
vyrobí a smontují odborníci z opavské firmy FERRAM.

Romanticky znějí také jména zemí, kam výsledky jejich práce 
směřují: Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, ale také Anglie, Polsko 
či Německo. Mezi zákazníky FERRAMu jsou pochopitelně rovněž 
významné firmy z Česka, doma zůstává 15 procent výroby, zby-
tek však míří do ciziny. Velmi úspěšné jsou aktivity značky SMI-
TH-FERRAM, zaměřené na výrobu hliníkových profilů. Značka 
je od roku 2008 důsledkem spojení dvou významných společností 
na trhu s technologií pro zpracování a manipulaci hliníku – nor-
ské SMITH Aluminium a české FERRAM. Ve většině případů jde 
o nové, jedinečné technologie, navržené na míru pro potřeby ka-
ždého zákazníka.

Ondřej Tůma

Břetislav Tůma

se dostávají do fáze, kdy mohou za-
čít řešit samostatně úkoly. Robotič-
tí odchovanci, kteří míří na střední 
školu strojní, vůbec nemusí uvažo-
vat, na který obor se hlásit - ví přes-
ně, co který obor obnáší a mají jasno 
v tom, čemu se právě oni chtějí věno-

vat,“ dodává Kovářová. Sestavit robo-
ta, který skutečně i něco umí, je časo-
vě náročné, složitější roboti zaberou 
i 8 hodin. „Žáci mají ve dvou až tří-
členných skupinkách svou vlastní ro-
botickou sadu, kterou používají celý 
rok a jsou za ni zodpovědní. Rozdě-
lanou práci mají vlastně permanent-
ně. Dokončí jednoho robota, ukážou 
ji ostatním, 10 minut se kochají, pří-
padně si udělají na nástěnce křížek za 
splněný úkol, a pak ji hned zase rozdě-
lají a začínají s něčím jiným,“ pochva-
luje si Kovářová a doplňuje, že roboti-
ka je pro školy zajímavá i tím, že se o 
ní snadno mluví i s jinými nadšenci. 
 (tep)


