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Prošková: Prádelna a čistírna prosperuje
Prádelna a čistírna Jihlava (PaČ)

je fi rmou, o které se mnoho ne-
mluví, ale stojí za to se o ni zajímat. 
V dnešní tvrdé konkurenci si sto-
jí velmi dobře, a nemalý podíl na 
tomto stavu má jednatelka společ-
nosti Martina Prošková.

Paní jednatelko, v PaČ jste přes 
deset let a poslední 4 roky fi rmu 
řídíte s výbornými výsledky. To 
stojí za krátké představení…

Do PaČ Jihlava jsem nastupova-
la jako manažer kvality, a to téměř 
před 10 lety. Co obnáší jednotli-
vé pozice v prádelně vím, jedná se 
o práci fyzicky náročnou (zaměst-
nancům tímto vzdávám svůj hold), 
osobně jsem se v rámci poznávání 
jednotlivých pracovních procesů 
aktivně zapojila.

Mám 2 děti (syn Šimon – 4 roky, dce-
ra Julie – 6 měsíců) a mé záliby – v létě 
kolo, v zimě lyže, mé děti a jejich svět.

Představte prosím i společnost…
PaČ je jedna z moderních průmys-

lových velkokapacitních prádelen 
v ČR, která je schopna plně uspoko-
jit požadavky  zákazníků.

Prádlo pereme na moderní konti-
nuální prací lince za použití optimál-
ní technologie a tekutých pracích 
prostředků renomovaných fi rem. 
Základním strojním vybavením pro 
žehlení jsou tři žehlicí linky, každá 
specifi cká pro zpracování určitého 
druhu prádla.

Úpravě prací vody je věnována ma-
ximální pozornost. Každodenní mě-
ření kvality prací vody je samozřej-
mostí. Oděvy čistíme na moderních 
strojích (kompletní strojní obměna 
v roce 2013 a 2014).

PaČ vznikla před 40 roky, jako 
s. r. o. existuje od r. 1998. Proč 
právě toto období je charakterizo-
váno jako doba největšího rozma-
chu fi rmy?

Prádelna se začala postupně měnit 
z fi rmy místního významu na jednu 
z největších v oboru. Rozšířením  
a modernizací technologického vy-
bavení jsme dosáhli výrazného zvý-
šení kapacity prádelny, což si v roce 
2001 vyžádalo vybudování nové 
expedice. Rozšíření prostor pro 
kompletaci zakázek umožnilo plný 
přechod na kontejnerovou dopravu 
prádla. 

Zároveň jsme se v tomto období 
začali významně zabývat i zvyšová-
ním kvality práce a toto naše úsilí 

bylo završeno získáním 
certifi kátu kvality v roce 
2002. V letech 2005, 2008 
a 2011 jsme tento certifi -
kát úspěšně obhájili. Sou-
částí tohoto procesu bylo 
i zavedení plnohodnotné 
počítačové evidence za-
kázek.

A současnost?
PaČ je nyní samostat-

ně hospodařící obchodní 
společnost ve 100% vlast-
nictví Města Jihlavy. Firmu 
zastupuje jediný statutární 
zástupce – jednatel. 

Díky výhodné polo-
ze Jihlavy  naše prádelna 
dlouhodobě obsluhuje 
svými službami rozsáhlou 
oblast, daleko přesahující 
kraj Vysočina, včetně Prahy a Brna.

Jaké služby pokrýváte?
Oblast praní a půjčování prádla, 

čištění šatstva a pracovních oděvů. 
Poskytujeme služby širokému 

spektru zákazníků. Veškeré druhy 
prádla pereme nejen pro velké ho-
tely, ale i pro všechny ostatní druhy 
ubytovacích a stravovacích zařízení, 
průmyslové podniky i armádu. 

Služby prádelny a čistírny jsou sa-
mozřejmě k dispozici i malým živ-
nostníkům a občanům, kteří mohou 
předat své prádlo a šatstvo ke zpra-
cování prostřednictvím podnikové 
sběrny.

Jsme připraveni poskytnout naše 
služby i v oblasti dlouhodobého pro-
nájmu nebo krátkodobého zapůjče-
ní ložního a froté prádla i pracovních 
oděvů.

Poradíme také s nákupem prádla, 
zájemcům můžeme  nákup kvalitní-
ho prádla zprostředkovat u prověře-
ných a spolehlivých dodavatelů.

Nedílnou součástí našich služeb je 
i doprava prádla a šatstva od zákazníka 
do prádelny a zpět. Dopravu zajišťuje-
me skříňovými automobily určenými 
a uzpůsobenými výhradně pro tento 
účel. Naše vozidla jsou vybavena zve-
dacími čely, která usnadňují manipula-
ci. Prádlo dopravujeme ve speciálních 
přepravních kontejnerech, které chrání 
prádlo během dopravy před znečiště-
ním nebo poškozením.

Hovoříte o půjčování prádla. Co 
všechno si lze u vás půjčit?

Naše společnost je připravena za-
půjčit svým zákazníkům v případě 

potřeby prádlo i pro mimořádné si-
tuace (stolové prádlo na svatby, ložní 
i froté při nečekaném zvýšení počtu 
hostů, popř. i pracovní oděvy pro ná-
vštěvy podniků, brigádníky apod.) 

Kolik zaměstnáváte lidí v součas-
nosti? 

PaČ zaměstnává v současné době 
kolem 85 pracovníků.

Pojďme k těm obdivovaným 
výsledkům. Pochlubte se…

Co se týká hospodaření, každým 
rokem je zisk společnosti, vyšší 
a vyšší, v současné době je jeho část 
vyplácena vlastníkovi spolu s ná-
jmem z budov a pozemků. 

Větší část je smysluplně investo-
vána zpět do společnosti, a to do 
strojního vybavení a rozvoje, neboť 
konkurenční prostředí v ČR v oblasti 
prádelenství je velice těsné. Bez mo-
dernizace by společnost stagnovala 
a velice dobré jméno, které má ne-
jen v Praze, by brzy ztratila, spolu se 
svým podílem na trhu.

V loňském roce, díky proaktivní ob-
chodní politice, vzrostl objem praného 
prádla o 20 % v celoročním průměru 
a předpoklad v roce 2014 je dalších 
cca 30 % nárůst (od 1. 5. 2014 hotel 
Diplomat v Praze). Jedná se o nové zá-
kazníky nejen na pronájem prádla, ale 
i o ty, kteří našich služeb přestali vyu-
žívat kvůli vyšším cenám oproti kon-
kurenci, avšak rádi se vrátili za kvalitou 
a bezproblémovou službou zpět. 

Copak tomu napomohlo?
Toto velké navýšení objemu je 

spjato s velice dobrým jménem, 
zaručujícím kvalitní služby – kom-
binace, kterou zákazník vyhledává. 
Tím pádem bylo nutné se zaobírat 
myšlenkou, jak tento velký nárůst 
zpracovat co nejefektivněji. Pro-
to dal vlastník požehnání k nákupu 
nové žehlící linky (polovina května 
2014). Jedná se o vysoce moderní 
4stanicový zakladač, žehlič skládájí-
cí se ze 3 válů a rychlý skladač, díky 

němuž bychom objem prádla, který 
nás čeká, měli zvládnout bez pro-
blémů. Souvisí s tím i navýšení za-
městnanosti, neboť obsluha stroje 
se zvýší z 5 zaměstnanců na 8.

Kdo jsou tedy vaši hlavní zákaz-
níci?

Jako velice pozitivní lze ohodnotit 
uzavření nových smluv na pronájem 
prádla se stávajícími (Crowna Plaza, 
Majestic Plaza) i novými subjekty 
( Jurys Inn, Adalbert, Parkhotel Ho-
lešovice), a to s prodlouženým trvá-
ním smluv (3 a více let). Také dlou-
hodobější výpůjčky přepronajatého 
prádla, které je k dispozici po ob-
měně u smluvních zákazníků, jsou 
velkým plusem při vykrytí potřeb 
našich zákazníků (TOP hotel, Park-
hotel Holešovice po dobu rekon-
strukce apod.)

Při navýšeném množství prádla 
se podařilo udržet některé zákazní-
ky snížením cen (Aquapalace, Spe-
cial Tours Prague apod.), které sice 
snižují fakturační cenu, ale zároveň 
rozmělňují režijní náklady, tzn. roz-
díl mezi fakturační a nákladovou 
cenou je podobný. I přes zostřující 
se tlak konkurence (nová prádel-
na Kralovice, 2014 – výstavba další 
prádelny Kyselý) je podíl na trhu, 
který se podařilo obhájit a rozšířit, 
velice pěkný. 

Prozradíte cíle na rok 2014? 
Ano, jsou čtyři.
1 )Navýšení produktivity – organi-

zace práce, obměna zastaralého žeh-
lícího vybavení.

2) Navýšení objemu prádla pro 
půjčovny – nové zakázky s větším 
objemem půjčovaného prádla (pře-
vážně 4násobek lůžkové kapacity), 
praní do 48 h.

3) Navýšení obratu fi rmy – zvýšení 
ceníků, větší množství prádla i jen na 
praní za příznivé ceny.

4) Úspora vstupních nákladů – 
touto cestou jsme se již vloni vydali. 
Nákup zařízení spořícího el. ener-
gii o 21 %, pořízení nové sušičky 
místo 2 zastaralých s abnormální 
spotřebou plynu, účinnější tepelný 
výměník na přenos tepla z odpadní 
teplé na vstupní studenou vodu, vy-
užití odpadní vody z prací linky pro 
předpírku na malých pračkách, ná-
kup přívěsu za nákladní automobil 
apod…

A jak vypadá profi l úspěšného 
manažera ve vašem podání?

Jsem max. spokojený člověk, neboť 
jak v pracovním, tak i v soukromém 
životě mám kolem sebe lidi, o které 
se můžu opřít…

Pak kromě zdraví a štěstí nepotře-
buji k pozitivnímu přístupu a po-
hledu na svět nic. A to, jak se na svět 
díváte vy, to je odraz v zrcadle, jak 
okolí pohlíží na vás… -lm-

MARTINA Prošková, jednatelka společnosti Prádel-
na a čistírna Jihlava. Foto: Lubomír Maštera


