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Den otevřených dveří spoji-
la okříšská fi rma Fränkische s 
dětským dnem.  

 Antonín Zvěřina

Den otevřených   dveří ve společ-
nosti FRÄNKISCHE pořadatelé 
i v letošním roce spojili s dětským 
dnem. Ten nabídl opravdu pestrý 
program   a    naštěstí se  v   sobo-
tu  4. června odpoledne umoudřilo i 
počasí a déšť se brzy z areálu vytratil.

FRÄNKISCHE je inovativ-
ní, středně velká, ale stále rostou-
cí rodinná fi rma. Zaujímá vedoucí 
postavení v oblasti vývoje, výroby a 
prodeje plastových trubek, inspekč-
ních šachet a systémových kom-
ponentů z umělých hmot a nabí-
zí řešení pro pozemní stavitelství a 
inženýrské sítě, sanitární rozvody, 
potrubí k instalaci topení a vedení 
plynu a další systémy jak pro prů-
myslové aplikace, tak pro automobi-
lový průmysl.

V současnosti společnost zaměst-
nává přibližně 3000 spolupracovní-
ků po celém světě, z toho více než 
890 v pobočce v Okříškách.

Nový závod
V létě roku 2007 byl vybudován 

výrobní závod v Okříškách, který 
nahradil příliš malé prostory v Jihla-
vě. Pouhých pět let poté si narůstající 
objem výroby vyžádal opětovné roz-
šíření kapacit. Začátkem roku 2012 
proto padlo rozhodnutí o výstavbě 
nové haly a v srpnu 2012 byly zahá-
jeny pozemní práce.

V rekordním tempu vyrostla hala, 
která přímo navazuje na stávající 
prostory. Na ploše o rozloze 19 tisíc 
metrů čtverečních výrobní a sklado-
vací plochy vyrábí FRÄNKISCHE 
plastové trubky a hadičky pro auto-
mobilový průmysl a bílou domácí 
techniku.

To se dozvídáme z ofi ciálního we-
bu fi rmy. Ale nic míň či nic víc ji 
nemůže přiblížit jak osobní prohlíd-
ka prostor. Slova se ujímá vedoucí 
montáže Jan Lojek a hned v úvodu 
se kasá, že není lepšího průvodce 
nad něj. 

To ovšem tvrdí průvodci všichni. 
Připomíná, že letos fi rma slaví 110. 
narozeniny. „Máme čtyři výrobní úse-
ky a my se nacházíme u prvního z nich. 
Firma je největším výrobcem vlnitých 
trubek co do počtu exkrudérů,“ říká. 

Exkrudér, to je vlastně stroj, který 
trubky vyrábí a fi rma jich má přes tři 
sta, v Okříškách je jich čtyřiadvacet. 
Dále si prohlížíme materiál, ze které-
ho se trubky vyrábějí. Na pohled je 
to hmota jak rozdrcený polysterén.

„Do této směsi se samozřejmě přimí-
chávají další suroviny,“ dozvídáme se 
od průvodce. Jedná se komponen-
ty, které zamezují, aby trubky hoře-
ly, což je u automobilů velice pod-
statné. 

Umění obsluhy
Dalším přesunem se dostáváme do 

centrálního skladu. Sledujeme umě-
ní obsluhy vysokozdvižného vozí-
ku, sundat materiál z nejvrchnější-
ho patra není žádná legrace. Denně 
jeden pracovník zpracovává až 200 
objednávek. 

„Všechen materiál a zboží má hod-
notu přes 200 milionů korun, proto se 
jedná o přísně střežený objekt,“ upo-
zorňuje Lojek. Netají, že pro fi rmu 
je nejvýhodnější, když suroviny míří 
brzy do výroby a hotové výrobky co 
nejrychleji k zákazníkovi.

Průvodce nám konkrétně ukazuje, 
co fi rma pro automobilový průmy-
sl vyrábí. Veškeré rozvody k ostřiko-
vačům, k brzdám a vlastně ke vše-
mu, kde jsou tyto věci v automobilu 
potřeba. „A protože jsme německá fi r-
ma, máme blízko k tamním automo-
bilkám,“ naznačuje Lojek. Ale samo-
zřejmě nejen k nim. 

Druhý výrobní úsek se zabývá 
tepelným tvarováním trubek. Výro-
bek po zpracování má většinou 
datum výroby a logo automobilky, 
kam zamíří. „Vyrábíme až pětivrst-
vé trubky, což je požadavek zákazní-
ků. Pak je ovšem nejtěžší jejich tepelné 
tvarování, protože každá vrstva se dá 
zpracovat za jiné teploty,“ poukazuje 
Lojek. 

I barevností trubek se fi rma přizpů-
sobuje přání zákazníka, stejně tak při 
tvarování, aby přesně odpovídaly 
požadavkům odběratele. „Je to vlast-
ně strategická záležitost,“ podotýká 
Lojek. 

Důležité porady
Prohlížíme si i nejmodernější zaří-

zení, které fi rma instalovala letos 
v únoru. Opět se ukazuje, jak rych-
le se podmínky výroby mění a jak 
dokáže nová technologie urychlit 
práci.

A to už přecházíme do haly otevře-
né v roce 2013. Jedná se o montážní 
halu. Lojek v ní prozrazuje, že fi rma 
není konečným dodavatelem kom-
ponentů pro automobilky, ale větši-
nou ke konečnému produktu je tře-
ba učinit další krok. 

Dostáváme se i do míst, kde se 
každodenně konají porady. „Začí-
nám s mistry poradu o půl deváté 
ráno. Informují mě o stavu ve výro-

bě za posledních čtyřiadvacet hodin,“ 
vysvětluje Lojek.  

Následně má poradu se svým šéfem 
a vše končí nejzávažnějšími problé-
my u ředitele, například ohrožením 
dodávek zákazníkovi. „Ředitel má 
v deset hodin přehled, co se ve fi rmě dě-
je,“ poznamenává průvodce.  

Ten nám například ukazuje u sto-
lových pracovišť možnost nastavení 
jejich výše, což se přizpůsobuje výš-
ce pracovníka. Důležitá je ale pro 
fi rmu kvalita výrobků. Ty prochá-
zejí testy na těsnost, aby se všechny 
výrobky řádně prověřily. Pokud to 
zákazník požaduje, prověřené trub-
ky se značí, a tím se odbourává mož-
nost reklamace. Což je ovšem pro 
něj dražší.

Prohlížíme si i komponent do vel-
mi drahého auta Porsche Panamera, 
které stojí 4,5 milionů korun. „Těch-
to kousků děláme asi tisíc měsíčně, tak 
drahé auto si každý nemůže dovolit,“ 
podotýká Lojek.   

Navštěvujeme poslední provoz, 
kde se vyrábějí ochrany na trub-
ky. Ten se sem přestěhoval nedáv-
no ze Švýcarska a nabídl zhruba 20 
pracovních míst. Tím naše prohlíd-
ka končí. Musíme jen upozornit, že 
jsme posbírali jen některé střípky 
z více než hodinové prohlídky. 

Nešetřili uznáním  
„Během odpoledne prošlo branami 

závodu více než 600 návštěvníků, kteří 

byli zvědaví na to, v jakých prostorách 
a na jakých strojích se vyrábí úspěšný 
plastový program pro automobilový 
průmysl,“ informovala Daniela Vil-
helmová.

Po prohlídce výrobních prostor fi r-
my nešetřili návštěvníci slovy uzná-
ní, zejména oceňovali uspořádání 
pracovišť, pořádek a čistotu, automa-
tizaci, organizaci toku materiálu, sys-
tém řízení skladů a viditelnou snahu 
o co nejlepší pracovní prostředí. 

Pro děti bylo připraveno zábavné 
odpoledne plné soutěží a her, nechy-
běl dětmi oblíbený skákací hrad a 
ukázky práce dobrovolných hasičů. 

Cílem společnosti FRÄNKIS-
CHE, která Den otevřených dveří 
pro veřejnost realizuje opakovaně, 
je zvýšení povědomí o společnosti a 
její podnikatelské činnosti, a samo-
zřejmě upozornění na skutečnost, 
že společnost i nadále hledá nové 
zaměstnance. V současné chvíli ve 
výrobním závodě pracuje téměř 900 
zaměstnanců, důsledkem prudké 
výrobní expanze však vznikl požada-
vek na další zhruba padesátku pra-
covních míst.  

„Velmi rádi dáme prostor každému, 
kdo se nebojí práce a pracovat oprav-
du chce. Práci u nás naleznou muži i 
ženy, neustále hledáme nové pracovní-
ky do výroby i pracovníky na obsluhu 
montážních či impregnačních linek,“ 
nastínil Martin Klusáček, personální 
ředitel společnosti.  

Firma ukázala moderní prostory

JAN LOJEK ukazuje návštěvníkům vylisované trubky. Foto: Antonín Zvěřina 

ZÁJEMCI o prohlídku viděli pracovníky přímo v akci.  Foto: Antonín Zvěřina

TENHLE stůl se dá nastavit podle výš-
ky pracovníka. Foto: Antonín Zvěřina

TADY se tvarují trubky do potřebných 
tvarů. Foto: Antonín Zvěřina


