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60 let zkušeností v oboru
Bc. Radim Švarc
Výkonný ředitel
společnosti PF PLASTY CZ
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F PLASTY CZ je stabilní prosperující společností s šedesátiletou tradicí v
oblasti vývoje a výroby forem pro termoplasty a výroby plastových dílů technologií vstřikováním. Vstřikovna plastů
vznikla v roce 1951, o deset let později
se PF PLASTY CZ rozrostly o nástrojárnu. Spojením nástrojárny se vstřikovnou
si společnost do dnešních dnů udržuje oproti řadě jiných firem svou konkurenční výhodu.
PF PLASTY CZ svým zákazníkům nabízejí komplexní řešení problematiky, a to
od vývoje a výroby nástrojů přes servis nástrojů, optimalizaci nástrojů včetně procesu vstřikování až po samotnou produkci plastových dílů. Zajišťujeme i montáže,
lepení nebo ultrazvukové svařování plastů. Společnost disponuje vlastní konstrukcí, zkušebnou a moderně vybaveným úsekem kvality a kontroly. „Často pomáháme
našim zákazníkům i s vývojem a optimalizací jejich vlastního výrobku,“ přibližuje výkonný ředitel PF PLASTY CZ Radim
Švarc. V současné době společnost vyrábí
formy až do hmotnosti 8 tun a lisuje výlisky od hmotnosti několika desetin gramů až
po 5 kilogramů. „Naší specialitou je výroba konstrukčně složitých forem pro dvoukomponentní výlisky, což je výlisek tvořený prvostřikem jednoho typu materiálu
s přístřikem dalšího (případně stejného)
materiálu, a provozování těchto forem na
speciálních lisech se dvěma vstřikovacími
jednotkami a otočným stolem. Lisujeme
taktéž dvoukomponentní výlisky formou
překládání robotem z jednoho lisu na druhý,“ vyjmenovává Radim Švarc. Významným mezníkem v životě firmy byla změna
vlastníka. V roce 2002 koupil společnost
PF PLASTY CZ Ing. Bochenek, který je jejím jediným vlastníkem. Od tohoto roku se
začíná psát novodobá a postupně i úspěšná
historie této společnosti, což dokládají jak
její výsledky, tak i rozvoj. „Za to patří díky
pracovníkům, především členům tehdejšího managementu v čele s Ing. Stančíkem,“
říká Radim Švarc.
Ještě minulý rok společnost zaměstnávala 275 pracovníků s obratem ve výši cca
300 mil. Kč. V současné době jich zaměstnává už tři stovky, letos navíc počítá s cca
15 % růstem výkonů. „Jsme spolehlivým
partnerem našich zákazníků s velkým potenciálem dalšího rozvoje a růstu. Nejsme
vázáni prostorem, protože PF PLASTY CZ
se rozkládají na ploše cca 70 000 čtverečních metrů, máme moderní strojní zařízení, podpůrné systémy s moderním soft-

warovým vybavením, měřicí a zkušební
techniku a zatím dostatečné strojní kapacity, které není problém dokoupit a výrobu rozšířit,“ shrnuje výkonný ředitel Radim Švarc.

Auta pro velké i malé
Portfolio výroby PF PLASTY CZ je
opravdu široké. Prim ale hrají především
dodávky do automobilového průmyslu,
tvoří cca 70 % zakázek. „Jedná se po všech
stránkách o velmi náročnou oblast a tvrdě vydělané peníze. S nadsázkou lze říci, že
nejezdí ve světě typ auta, do kterého by společnost PF PLASTY CZ něco nedodávala.
Vyrábíme pro auta světových značek, jako
jsou Škoda, VW, Ford, Opel, Audi, Porsche, Jaguar, Mercedes, Hyundai, Land Rover atd.,“ chlubí se výkonný ředitel s tím, že
se jedná hlavně o díly do světel, vzduchotechniky, pro palivové a zámkové systémy,
reprosoustavy, ale i další interiérové a exteriérové dílce. Další širokou oblastí, kterou
se PF PLASTY CZ zabývají, jsou technické výlisky pro elektrotechnický průmysl,
domácí spotřebiče, elektronika, zahradní
technika, společnost vyrábí i výlisky pro
styk s potravinami a okrajově dodává do
farmaceutického průmyslu. 65 % produkce pak tvoří vývoz především na Slovensko,
do Maďarska, Německa, Francie, Portugalska, Španělska, ale i do Číny a Mexika.
Bezesporu nejznámějším a velice oblíbeným produktem z dílny PF PLASTY CZ je
pak hračka Auto Tatra, kterou firma úspěšně dodává na trh již od 80. let minulého století. „Naše Tatrovka se stala i vítězem testu TEST DNES, kde pokořila nejznámější
testované konkurenční výrobky. Tento výrobek je pro řadu lidí takovou „ikonou“ a
svým způsobem firmu roky dobře reprezentuje, byť jsme dnes výrobním programem úplně jinde. Čtenářům prozradím, že
připravujeme v této oblasti novinku, a jsem
přesvědčen, že to bude opravdu nejpropracovanější a nejlepší produkt ve své kategorii na trhu, a osobně se na to strašně těším,“
nechává nás nahlédnout pod pokličku firemních plánů Radim Švarc.

Hodnocení společnosti
jsou na jedničku
Společnost PF PLASTY CZ je certifikována dle norem ISO 9001 a ISO/TS 16946.

Velkým úspěchem bylo nedávné získání
certifikátu s hodnocením A dle Formel Q
od společnosti Škoda Auto. Tím byla společnost PF PLASTY CZ uvolněna jako přímý dodavatel do koncernu VW. „Toto hodnocení má pro nás opravdu velkou váhu a
jsme na něj patřičně pyšní,“ netají se úspěchy Radim Švarc. Mezi prestižní hodnocení společnosti patří také hodnocení AA
finanční stability CZECH TOP 100 ratingové ocenění Czech Stability Award. Společnost PF PLASTY CZ je tak hodnocena
jako jedna z nejstabilnějších firem v České republice.

Hlavní devízou
jsou zaměstnanci
Obrovskou devízou společnosti jsou
především lidé. „Máme tady opravdu
řadu skvělých odborníků a schopných
lidí průřezově na všech úrovních řízení. Máme lidi, kteří dokážou posunout
firmu dále tím správným směrem, mají
z k u š e - nosti, jsou zdravě agresivní, nebojí se rozumně riskovat a to
se vše projevuje ve výsledcích
posledních let a v
plánech,
které do budoucna
máme. Ve
společnosti
mají schopní
lidé možnost
profesního růstu a toto se snažím maximálně ze
své pozice podporovat a osobně věřím
v návratnost této filosofie,“ vysvětluje Radim Švarc
a dodává: „Zdůraznit bych chtěl
i přínos majitele Ing. Bochenka, který
svým aktivním přístupem, zkušenostmi
a podporou umožňuje společnost budovat a dále rozvíjet. Nové možnosti se jistě otevřou i s vazbou možné spolupráce
a společného strategického rozvoje společností, u kterých se Ing. Bochenek stal
vlastníkem, a to Lucco, a.s., Lanex, a.s.,
a Singing Rock, s.r.o.“ Také díky tomu
mají PF PLASTY CZ ty nejlepší předpoklady být i v dalších letech spolehlivým
partnerem pro zákazníky a po všech
stránkách úspěšnou stabilní společností zaměstnávající řadu pracovníků z našeho regionu.

Radim Švarc se narodil 25. května 1975.
Vyučil se v učebním oboru s maturitou
Mechanik seřizovač obráběcích strojů
a linek. Osobně hodnotí tuto etapu svého života pro svou další profesní kariéru jako velmi důležitou. Získal zde kromě teoretických znalostí také praktické
dovednosti v oblasti obsluhy obráběcích
strojů a programování CNC strojů. Za
toto profesní nasměrování vděčí svým rodičům, především otci. Poté následovalo
bakalářské studium na VŠB-TUO, obor
Strojírenská technologie. Do společnosti
PF PLASTY CZ přišel v roce 2000. Od
roku 2004 do roku 2011 vykonával funkci ředitele kvality, od roku 2011 do roku
2014 pak pracoval na pozici Vedoucí výroby plastů. V září minulého roku se stal
výkonným ředitelem společnosti.
Mezi koníčky Radima Švarce patří tvrdá, nekompromisní, ale emotivní a propracovaná hudba, kterou před léty dělal
i aktivně, rekreačně sport (fotbal, kolo),
procházky v přírodě, pes nebo četba. Intenzivně se zajímá o vojenskou techniku.
Sám sebe charakterizuje jako osobu přímou, čestnou a zásadovou. Jak
sám uvádí, nemá rád zbytečné řeči a
jeho přímost je někdy trošku na škodu
v obchodních jednáních. Svým rodičům
vděčí podle svých slov nejen za profesní
směr, který mu pomohli nalézt, ale především za krásné a bezstarostné dětství,
které se nyní snaží utvářet svému čtyřletému synovi, s nímž aktivně tráví maximum volného času.
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