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Firma WAPA v příštím roce 
oslaví třicáté výročí na trhu. 

Zeptali jsme se majitele fi rmy 
Antonína Neubauera, jakých 
bylo těch uplynulých 29 let.

Dva roky tvrdé práce
Začátky nejsou nikdy snadné a ani 

v případě společnosti Wapa tomu 
nebylo jinak. 

„Mám-li se vrátit zpět o celých 29 let, 
tak to byla odvaha nebo šílenost. Firmu 
jsme založili s mým dlouholetým kama-
rádem.  Žádný z nás neměl nějakou 
výraznou fi nanční hotovost. Banky nám 
nechtěly půjčit. Neměli jsme nic do zásta-
vy,“ vzpomíná Neubauer.

Když fi rma PTV, která dodnes dodá-
vá zařízení na dělení materiálu vodním 
paprskem, viděla houževnatost obou 
majitelů a jejich snahu, nabídla jim 
fi nanční částku, která jim dopomoh-
la k jednání se Záruční a rozvojovou 
bankou. 

Po dlouhém úsilí situace dopad-
la dobře, a tak fi rma WAPA pronajala 
prostory, pořídila řezací stroj a tlakovou 
technologii a mohla začít plnit svůj sen. 

Pracovníci začali dělit veškerý mate-
riál vodním paprskem. Nebylo však 
nic tak jednoduché, jak se mohlo 
zdát. Každý měsíc bylo potřeba posí-
lat nemalou částku na leasing a dva 
roky tak pan Neubauer se svým kole-
gou pracovali od rána do večera včetně 
sobot. 

„Nás to bavilo. Po uplynutí těchto 
náročných dvou let jsme si řekli: tak toto 
asi nepůjde, buď seženeme zaměstnan-
ce, anebo sami skončíme vyčerpáním,“ 
popisuje majitel fi rmy dobu, kdy s teh-
dejším společníkem přijali prvního 
zaměstnance.

Uběhlo několik let, a jak se občas stá-
vá, cesty pana Neubauera a jeho spo-
lečníka se rozešly. 

Firmě se podařilo sehnat vlastní pro-
story, kde se nachází i v současnosti, 
kdy má fi rma osm zaměstnanců.

Všichni pracovníci jsou ve společ-
nosti zaměstnáni už více než patnáct 
let. Tento fakt dokazuje jednak velkou 
stabilitu společnosti, ale hlavně také 
vysokou míru profesionality a erudi-
ce jejích pracovníků a jejich mimořád-
ně bohaté zkušenosti v oblasti řezání 
prakticky jakýchkoliv materiálů.

Pomáhat těm, kteří potřebují
Pan Neubauer vzpomíná i na to, jak 

ještě v počátku fi rmy byli osloveni jed-
natelem jednoho sportovního klubu se 
žádostí o fi nanční podporu. 

„Nemohli jsme mu tehdy bohužel vyho-
vět. Sami jsme měli hodně práce a úsi-
lí se splácením měsíčních splátek,“ říká 
současný jediný majitel společnosti a 
dodává, „tenkrát mě to docela mrzelo, že 
jsme žádosti nevyhověli.“

Po nějaké době, když se fi rma začala 
pohybovat v plusových číslech a zlepši-
ly se její hospodářské výsledky, věnova-
li sponzorské dary mnoha institucím. 

„Mám názor, že když má fi rma dobrá 
čísla, je přínosné pomáhat těm, kteří to 
potřebují,“ říká Neubauer.

Důvěra mezi zaměstnanci 
a zaměstnavatelem

Firma WAPA postavila svůj úspěch 
na dlouhodobé péči o zákazníky. Ti 
mohou kdykoliv očekávat stoprocent-

ně profesionální přístup k řešení jejich 
problémů a požadavků. 

„Vždy mě potěší, když slyším od zákaz-
níků chválu na zaměstnance a jejich 
příjemné jednání, profesionální přístup 
a snahu vždy vyhovět požadavkům,“ 
říká spokojeně majitel WAPY.

Jak on sám říká, všechno je vždy o 
přístupu nejen ke klientům, ale i k 
vlastním zaměstnancům. 

Ve fi rmě WAPA je samozřejmá 
důvěra mezi zaměstnanci a zaměst-
navatelem. „Jsem rád, že se podařilo 
sestavit takový tým, že sami zaměst-
nanci si vyhovují i v osobní rovině. 
Nikdy jsem neměl pocit, že bych měl 
své zaměstnance kontrolovat, jest-
li dodržují pracovní dobu a podobné 
věci,“ pochvaluje si Neubauer vzta-
hy ve fi rmě a dodává, že co se týče 
například bezpečnosti práce, tak tam 
je důsledný. 

Dle jeho slov požaduje po zaměst-
nancích, aby byli sami zodpovědní 
za svoji práci a za chod celé fi rmy, za 
což jsou pochopitelně náležitě oce-
něni, a to nejen penězi. 

K tomuto benefi tu se váže také již 
zmíněné třicetileté výročí fi rmy. 

„Nejsem příznivec velkých rautů. 
Volím raději osobní poděkování. Kaž-
dé páté výročí jsme oslavili společným 
výjezdem do zahraničí, a v této tradici, 
pokud to bude možné, bych rád pokra-
čoval i v příštím roce,“ popisuje Neu-
bauer svou představu o oslavě jubi-
lea.

Výletem by rád poděkoval svým 
zaměstnancům za dosavadní práci. 

Dobrým vztahům na pracovišti, ale 
i mezi obchodními partnery napo-
máhají různé akce mimo pracoviště. 

Například jednou za půl roku spo-
lečnost pořádá víkendové sportov-
ní setkání společně s fi rmou PTV, se 
kterou spolupracuje celé roky.

Konkurence je v oboru, kterému 
se společnost WAPA věnuje, veliká. 
Nicméně fi rma se sídlem v Novém 
Městě na Moravě zaujala na trhu 
svoje místo a o zakázky nemá nouzi.

„Věřím, že tomu tak bude i v následu-
jících letech,“ dodává optimisticky na 
závěr Antonín Neubauer.

Firmu WAPA čeká třicáté výročí

Kontakt:
WAPA spol. s r.o

Nové Město na Moravě
Nádražní 206

e-mail: antneub@seznam.cz
web: www.wapa.cz
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