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Firma PF PLASTY CZ z Chuchelné na Opavsku rozšiřuje 
portfolio svých zákazníků i mimo sektor automotive. Na začátku 
roku 2020 finalizuje přípravy na podpis smluv se zákazníkem 
z oblasti nápojového segmentu, pro kterého bude vyrábět zcela 
nové a unikátní nápojové přepravky. Dále probíhají intenzivní jed-
nání s dodavatelem v oblasti nábytkářského průmyslu o dodáv-
kách dílů plastových židliček určených pro řetězec Ikea. Výrobní 
investice firmě navíc umožní nabízet výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou, ať již se jedná o montované celky nebo díly s dodateč-
nou povrchovou úpravou. Cílem firmy je nejen v roce 2020, ale i 
v následujících letech investovat zejména do rozvoje technologií 
a lidského potenciálu. 

„Musíme zákazníkovi nabídnout vedle ceny, termínu a kvality 
výrobku také vynikající servis a know-how, tedy odlišit se od mož-
né konkurence,“ řekl výrobně-technický ředitel společnosti Zdeněk 
Indrák. 

Druhá největší společnost skupiny BR Group s 350 zaměstnan-
ci měla v roce 2019 obrat ve výši 23 milionů eur. Ten přitom od roku 
2004, s výjimkou let 2009 a 2014, meziročně roste. 

„Výše ročních tržeb se zákazníky z automotive loni činil více 
než 19 miliónů eur z celkového obratu společnosti. Z důvodu mož-
ného rizika vysoké finanční závislosti na tomto sektoru jsme v roce 
2019 začali intenzivně pracovat na postupné diverzifikaci portfolia 
i v jiných segmentech výroby, ať již v potravinářství nebo nábyt-
kářství, tak nyní i v oblasti zdravotnictví,“ vysvětlil výkonný ředitel 
společnosti Adam Drastich.

V roce 2019 firma PF PLASTY CZ prošla zdárně několika ná-
ročnými audity. „V červenci loňského roku jsme úspěšně zvládli 
zákaznický audit jednoho z našich největších zákazníků firmy 
Varroc Lighting Systems. V průběhu auditu nebyly shledány žád-
né závažné nedostatky auditovaného výrobního procesu. Zástupci 
společnosti Varroc ohodnotili naši společnost dle normy VDA 6.3 
konečným výsledkem 95 procent. V únoru 2020 čeká společnost 
re-certifikační audit IATF, na který se v současnosti intenzivně při-
pravujeme,“ zmínil ředitel kvality Jan Grossmann. 

Na trhu PF PLASTY CZ nabízejí také méně tradiční výrobek, který 
ale zná hlavně široká veřejnost. Oblíbená tatrovka, se kterou si hrají 
děti už od roku 1985, se nově prodává i na e-shopu www.pfpalsty.cz/
eshop aktuálně se slevou 25 procent. 

Společnost PF PLASTY CZ v  současnosti nabízí takzvaný 
uzavřený cyklus výroby. To znamená, že je schopna realizovat vše 
potřebné od technologické studie proveditelnosti, konstrukčního 
návrhu formy, přes výrobu formy až po samotné vstřikování. „Toto 
je velice důležitý argument v jednání s potencionálními zákazníky,“ 
uvedl obchodní ředitel Michal Večeřa. 

Výroba forem a následné vstřikování plastů se v Chuchelné 
provozuje už od roku 1951. Nyní je společnost schopna vyrobit 
vstřikovací formy o maximálních rozměrech 900 x 1200 x 800 mili-
metrů a do hmotnosti 8 tun. „Naše nástrojárna je vybavena tříosými 
vertikálními centry CNC, tříosými centry CNC pro výrobu grafito-
vých elektrod, elektroerozivními hloubičkami, elektroerozivními drá-
tovými řezačkami a propalovačkami, navařovacími a gravírovacími 
lasery, 3D souřadnicovým měřícím strojem, optickým 3D skenerem, 
tušírovacím lisem Reiss,“ shrnul vedoucí střediska nástrojárny Ma-
rek Zajíček.  

V roce 2018 firma zásadně investovala do modernizace pod-
tlakového nasávání materiálu v hlavní výrobní hale plastikářské 
výroby a také do nákupu ekologičtějších elektrických vozíků, což 
zdaleka není jediný příklad společensky zodpovědného přístupu. 
Část prostor v areálu od loňského prosince vyčlenila pro chráněnou 
dílnu, kde v současnosti pracuje jedenáct zaměstnanců zařazených 
na chráněný trh práce, a přijímat se budou další. 

Společnost PF PLASTY CZ je součástí silné, výhradně české 
skupiny BR Group, která působí na mezinárodním trhu především 
v oblasti textilního průmyslu, výroby dílů pro automotiv a strojírenství. 
Patří do ní také firmy Lanex, Conrop, Komas, Singing Rock, Lucco, 
Spojmont Ostrava a polská Stradom. Mimo Českou republiku fun-
gují dceřiné firmy Conrop SK v Brezně a Trebišově, Conrop RUS 
v Moskvě a Lanex Kanat v ruském Orlu. Skupina zaměstnává více 
než 2 tisíce lidí, její obrat činil v roce 2019 celkem 3,1 miliardy korun. 


