KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

„POZNÁVÁME FIRMY
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH“

Soutěž 2019/2020

Vážení objevovatelé a příznivci středních Čech!
Krajská hospodářská komora Střední Čechy pro vás připravila v rámci
projektu Implementace Krajského akčního plánu (IKAP) soutěž o zajímavé
ceny. Máte zájem poznat něco nového, chcete poznat firmy ve vašem okolí,
chcete vědět, jaké profese firmy potřebují a jaké podmínky zaměstnancům
nabízí. Chcete vědět jak významné firmy ve vašem okolí jsou a co vyrábí?
Rádi byste tyto podniky osobně navštívili a možná si i nějakou drobnou
činnost vyzkoušeli, třeba i s doprovodem rodičů, prarodičů, přátel a nebo
kamarádů ze školy? Přihlaste se do naší soutěže: „Poznáváme firmy ve
středních Čechách“ a dostanete tak příležitost nahlédnout pod pokličku
středočeských podniků. Dozvíte se o jejich historii a zajímavých událostech.
Mimo jiné budete mít možnost vybrat firmu, která se vám nejvíce líbila
a tím ji zviditelnit. Jak se do soutěže zapojit? Je to prostřednictvím vámi
zaslané a vyplněné Hrací karty, kterou zašlete do slosování nejpozději do
12.3.2020. Losování o lákavé ceny proběhne dne 13. března 2020.

Hraje se podle pravidel – bez nich to opravdu nejde
1.

2.

3.

4.
5.

Do soutěže se přihlásíte tím, že si stáhnete z webu
www.khkstrednicechy.cz Hrací kartu, vyplníte své identifikační
údaje, které vyloučí použití Hrací karty jinou osobou. Hrací kartu
můžete také vyžádat u každé zapojené firmy na kontaktu, který je
uvedený na Hrací kartě. Zúčastnit se soutěže mohou žáci ZŠ a SŠ.,
v průběhu prázdnin i se svými rodiči a prarodiči.
Úkolem soutěže je nasbírat v termínu od 1.srpna 2019
do 28. února 2020 potvrzení Vaší návštěvy ve firmách uvedených
na Hrací kartě. Seznam firem a informace o jejich termínech
návštěvy a kontaktní údaje naleznete v Návštěvní knížce a na
Hrací kartě. Návštěvu firmy je třeba si předem objednat na
uvedeném kontaktu.
Vaši návštěvu v dané firmě si necháte potvrdit tamějším
pověřeným pracovníkem, který Vám orazítkuje hrací kartu
a uvede datum uskutečněné prohlídky.
Podrobnější informace o firmách včetně adres najdete na dalších
stránkách této Návštěvní knížky.
Příležitost získat odměnu mají první 3 vylosovaní. Do slosování
bude zařazen každý, kdo navštíví alespoň jednu firmu.

2

6.

Hrací kartu z webu www.khkstrednicechy.cz nebo poskytnutou
od firmy s Vašimi identifikačními údaji a razítky od firem zašlete
na adresu úřadu Krajské hospodářské komory Střední Čechy
nejpozději do 12.března 2020.
7. Vyhodnocení a losování odměn proběhne dne 13. března 2020
za účasti komise.
8. Celkem budou vylosováni 3 návštěvníci. První vylosovaný získá
tablet, druhý fotoaparát a třetí dárkovou poukázku.
9. Ceny budou předány osobně výhercům za přítomnosti
významných osobností z firem, které se soutěže účastnili a za
přítomnosti zástupců města, popř. Krajského úřadu. Přesný
termín bude uveden na webových stránkách komory a bude
příslušným oceněným sdělen i písemně (poštou či e-mailem).
10. Na Hrací kartě ve spodní části je kolonka pro vyhodnocení nejlepší
exkurze pod názvem „Nejzajímavější návštěva ve firmě“. Vyplňte
tedy také tuto kolonku a vyzvedněte tímto firmu, která si exkurzi
nejlépe připravila a byla pro vás nejzajímavější.
11. Podrobnosti o soutěži naleznete na webových stránkách
www.khkstrednicechy.cz
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Vědět o činnostech Krajské hospodářské komory
Střední Čechy se může vyplatit
Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále jen KHK Střední Čechy)
vznikla v roce 1993 jako zájmové sdružení okresních hospodářských komor
působících ve Středočeském kraji na základě zákona. Je složkou
Hospodářské komory České republiky.
KHK Střední Čechy je subjekt, který zastupuje podnikatelskou veřejnost,
podporuje podnikatelské aktivity. Snaží se přispívat k rozvoji Středočeského
kraje.

Kam doručit potvrzení o návštěvách
Doručovací adresa Krajské hospodářské komory Střední Čechy:
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: +420 702 020 489
e-mail: sizlingova@komora.cz
www.khkstrednicechy.cz

Termín uzávěrky:
Doručit na uvedenou adresu nejpozději do 12.3.2020 do 08:00 hodin.
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Jakou firmu navštívit?
Ateliér 6tej smysl , Maxe Švabinského 117/29,
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav; www.atelier6tejsmysl.cz
Ateliér byl založen v r. 2011 jako výtvarně keramická dílna pro lidi
s mentálním nebo jiným postižením. V současnosti nabízí terapeutické dílny
zaměřené na keramiku, tkalcovské techniky, linorytové tisky, výrobu šperků
a v neposlední řadě specialitu ateliéru-zpracování ovčího rouna od stříhání,
praní, barvení, plstění, spřádání až k hotovým výrobkům. Firma zřídila tři
chráněná pracovní místa , v ateliéru je zaměstnáno šest pracovníků
s handicapem na částečné úvazky. Pro návštěvníky je připravena
ochutnávka-možnost vyzkoušet si některou ze zmíněných technik.
Kontakt: + 420 736 710 047, Email: dolejsovairena@seznam.cz

BAEST Machines & Structures, a.s., Černoleská 1930, 256 01 Benešov,
www.baest.cz
BAEST Machines & Structures, a.s. Benešov je středně velký výrobní
a obchodní strojírenský podnik se širokým výrobním programem. Firma
zaujímá strategickou polohu nedaleko hlavních dopravních komunikací E55
a E50 (D1) a disponuje železniční přípojkou. BAEST Machines & Structures,
a.s. je soukromou společností s výrobním programem zaměřeným na
výrobu svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení pro stavebnictví,
strojírenství, energetiku, ekologii, zemědělství, chemický, petrochemický
a potravinářský průmysl, zaměstnávající cca 240 pracovníků. Společnost
hospodaří v areálu o rozloze 17 ha, kde jsou umístěny výrobní haly o rozloze
30.000 m2 a skladovací plochy o rozloze 10.000 m2 vybavené nezbytnou
zdvihací a manipulační technikou s nosností až 50t. Výrobní program je
zaměřen nejen na opakovanou výrobu, ale také na zakázkovou
(malosériovou, popř. kusovou) výrobu. Vzhledem k univerzálnímu
technologickému vybavení a kvalifikovanému týmu pracovníků je
umožněno flexibilní a široké rozpětí vyráběné produkce. Využívá moderních
systémů CAD i CAD/CAM pro zpracování výrobní dokumentace (Autocad,
Autodesk Inventor 3D, etc.) a její využití ve výrobě. V posledních letech se
ustálil na úrovni 85 % a směřuje do 20 zemí světa. Hlavními zahraničními
zákazníky jsou firmy z EU, východní a západní Evropy.
https://www.linkedin.com/company/baest-machines-&-structures-a-s-/
https://www.facebook.com/BAEST-Machines-Structures-as-207698163062121/

Kontakt: +420 725 782 080, Email: veronika.novakova@baest.cz
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Crystal Bohemia, a.s., Jiráskova 223, 290 01 Poděbrady
www.crystal-bohemia.com
Český olovnatý křišťál-krása, která neublíží!
Návštěva skláren nejen zpestří vhodně volný čas, ale i obohatí
o nezapomenutelné zážitky. Návštěvníci odhalí tajemství zrodu křehké
krásy skla, shlédnou výrobu skla ve sklářských pecích a stanou se svědky
vzniku neobyčejných dekorů v rukách zručných brusičů. Prohlídka také
umožní nákup dárků z českého křišťálu za výhodnější velkoobchodní ceny
než v běžných prodejnách.
Kontakt: + 420 739 488 926, Email: klara.zbrankova@crystal-bohemia.com

Čokoládovna a Svíčkárna RODAS s.r,o., Na Balkáně 211, 250 92 Šestajovice
www.rodas.cz
1.Výroba svíček, kosmetiky a voskových pastelek od roku 1990. Můžete si
vyrábět různé druhy svíček, mýdel a voskových pastelek.
2.Čokoládu vyrábíme pouze z kvalitní belgické čokolády značky Barry
Callebaut, která je bez palmového tuku a bez mouky a škrobu-bezlepková.
V areálu firmy je také minifarma s hospodářskými zvířaty.
Kontakt: +420 603 229 436 E-mail: rodas@rodas.cz

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad
Jizerou
www.dzd.cz , www.nibe.cz
Společnost Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., člen švédské skupiny
NIBE Industrier AB je stabilní a expandující výrobní podnik s více než
čtyřicetiletou tradicí. Základní činností společnosti je výroba a prodej
ohřívačů vody. Jedná se o modely v provedení svislém, vodorovném,
stacionárním, elektrickém a kombinovaném v objemech od 5 l do 1000 l.
Neméně důležitým předmětem činnosti je i výroba zásobníků vody s
nepřímým ohřevem pro výrobce plynových kotlů. Firma vyváží své výrobky
do 25i zemí celého světa. Ohřívače vody značky Dražice jsou zákazníky velmi
žádané, o čemž svědčí i dominantní podíl na českém trhu více než 50 %.
Součástí DZ Dražice je také divize pro prodej tepelných čerpadel NIBE na
českém a slovenském trhu.
Kontakt: +420 777 166 476, E-mail: prace@dzd.cz

DHL Solutions k.s., Nádražní 2967/93, 702 00 Ostrava –
provozovna: Poděbradská 603, 250 90 Jirny,
http://www.dhl.com
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DHL Supply Chain je moderní logistická firma s 25 letou tradicí na českém
trhu. Skladujeme a přepravujeme zboží pro řadu známých značek. Je nás
2400 v 16 pobočkách po celé ČR. Staráme se o bezpečí na pracovišti, máme
lidský a férový přístup. Chcete to zažít? Neváhejte a přijďte se podívat na
naší největší pobočku v Jirnech u Prahy. Těšíme se na Vás!
Kontakt: + 420 739 547 794, Email: ivana.mala@dhl.com

Eberspächer spol. s r.o., Kuštova 2530, Rakovník,
www.eberspaecher.com
Skupina Eberspächer je jedním z předních světových vývojářů systémů a
dodavatelů výfukových technologií, nezávislých topení a ochlazovací
techniky pro automobilový průmysl. Eberspächer je také profesionálním
inovačním partnerem. Celosvětově zaměstnává přibližně 10 000
zaměstnanců v 80 závodech ve 29 zemích. Firma Eberspächer působí
aktivně v České republice od roku 1992. Výroba započala v Rakovníku v
pronajaté hale, přičemž v roce 1995 byla postavena na „zelené louce“
vlastní výrobní hala. V současné době zaměstnáváme přibližně 700
zaměstnanců a výrobky z rakovnického závodu jsou určené pro všechny
přední světové výrobce automobilového průmyslu jako např. VW, BMW,
Renault atd. Do svých řad ve výrobním závodě v Rakovníku průběžně
hledáme technicky zaměřené profese zejména do oddělení Výroby,
Technologie, Kvality a Logistiky.
Kontakt: + 420 313 281 128
Email: magdalena.fiserova@eberspaecher.com
POUZE: pro SŠ a 9. třídy ZŠ
Erwin Junker Grinding Technology a.s., Řípská 863, 276 01 Mělník
www.junker-group.com
Skupina JUNKER Group je předním světovým výrobcem CBNvysokorychlostních brousicích strojů. Nabízíme řešení, odpovídající
individuálním potřebám zákazníků, od jednotlivých strojů až k zařízením
zhotoveným tzv. na klíč pro téměř všechny druhy přesného broušení.
Pro každé zadání broušení nabízíme vyhovující stroj: vícevřetenové brousící
stroje, stroje pro kombinaci broušení a soustružení tvrdých povrchů, stroje
na broušení profilů, stroj na broušení drážek, brusky na broušení průměrů,
stroje na broušení řezných nástrojů, stroje na broušení nástrojů, bezhroté
brousicí stroje, stroje na broušení nekruhových profilů.
JUNKER může kromě toho nabídnout bohaté reference z projektů a realizací
výrobních linek a vývoje speciálních brousicích strojů, sestavených na míru
dle konkrétních požadavků zákazníka.
Kontakt: + 420 778 400 662, Email: jana.vajnerova@junker.cz
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Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o., Hořátev 104, 289 13 Hořátev,
www.fresenius-kabi.com/cz/
Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o. je součástí mezinárodního koncernu
Fresenius SE a má vedoucí postavení v oblasti infuzní terapie a klinické
výživy v Evropě. V našem závodě se zabýváme výrobou transfuzních setů
především pro evropské trhy, ale dodáváme i do zámoří. V České republice
jsme jedinou firmou, která transfuzní sety vyrábí a počtem zaměstnanců se
řadíme mezi klíčové zaměstnavatele v okrese Nymburk, kam se k nám za
prací sjíždí celé rodiny z blízkého kraje. Firmou Vás provede zkušený
průvodce, který Vás seznámí s celým procesem výroby setů na odběr a
zpracování krve. Uvidíte kompletační haly včetně představení používaných
posledních trendů v automatizaci a robotizaci. Zároveň se dozvíte i
informace o darování a zpracování krve na transfúzní stanici a jak naše
výrobky zachraňují lidské životy. Jsme stabilní společností, která je díky
neustálému rozvoji a trvalé poptávce odběratelů z celého světa schopná
svým zaměstnancům garantovat dlouhodobě jistotu zaměstnání.
Prohlídky vhodné pro SŠ a 9. třídy ZŠ
Kontakt: + 420 724 511 556, Email: vit.lazar@fresenius-kabi.com

Gebrüder Weiss, spol.s r.o., Průmyslová 477, 252 61 Jeneč
www.gw-world.cz
S cca 6 500 pracovníky, 150 vlastními firemními pobočkami a předběžným
ročním obratem 1,36 miliardy EUR (předběžně 2016) se společnost
Gebrüder Weiss řadí k vedoucím přepravním a logistickým poskytovatelům
v Evropě. Pod hlavičkou Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v Lauterachu
(Vorarlbersko) sdružuje společnost vedle svých hlavních oborů činnosti
pozemní přepravy, letecké a námořní dopravy a logistiky i řadu efektivních
speciálních řešení a dceřiných společností – mimo jiné logistické
poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech podniky),
inet-logistics (softwarová řešení managementu přepravy TMS), dicall
(telefonní služby, consulting, telemarketing), Railcargo (železniční přeprava)
a balíkovou službu Gebrüder Weiss, společníka rakouské DPD. Toto spojení
nám umožňuje rychle a pružně reagovat na potřeby zákazníků.
Kontakt: +420 724 068 193, Email: lenka.prohaskova@gw-world.com

HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna, U Bažantnice 983, 290 01 Poděbrady
(vjezd z ulice U struhy)
www.hitcz.cz
Firma HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna je výrobní společnost v oboru
kartonáže. Nabízíme kompletní služby i subdodávky v oblasti reklamní

8

kartonážní výroby a balení. Jsme výrobci POS/POP, reklamních poutačů,
obalů, kašírovaných obalů, prodejních displejů, zpracovatelem ofsetových
tisků, šanonů, karet, krabic, ale také přepravních a potravinářských krabic.
Nabízíme služby od návrhu konstrukcí přes tisk, kompletaci až po dopravu.
Kontakt: +420 731 502 045 E-mail: jaksch@hitcz.cz

KAVALIERGLASS, a.s., Sklářská 359, 285 06 Sázava, www.kavalier.cz;
Přední výrobce se 180 letou tradicí ve výrobě borosilikátového skla.
Nabízí široký sortiment domácenského, průmyslového, laboratorního
a technického skla, trubic a průmyslových aparatur. Výrobky distribuuje pod
vlastními značkami Simax® a Kavalier®. Exportuje do více než 90 zemí
světa, jedním z nejvýznamnějších trhů je Německo.
Kontakt: +420 327 550 111, Email: kavalier@kavalier.cz

Kofola a.s., Černá Silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradiště
www.kofola.cz
Kofola ČeskoSlovensko vyrábí nealkoholické nápoje s péčí a láskou, a to
hned v devíti závodech na pěti trzích střední a východní Evropy. Do naší
rodiny patří přes 1 800 Kofoláků, kteří nám pomáhají měnit svět k lepšímu,
žít zdravě a stále hledat nové cesty. Jsme pyšní na to, že vyrábíme Kofolu,
tradiční československý kolový nápoj s originální recepturou. Pod křídla
Kofoly ČeskoSlovensko patří také pramenitá voda Rajec, sirupy Jupí a dětské
nápoje Jupík, hroznová Vinea, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy UGO,
energetický nápoj Semtex a další tradiční československé značky, které
najdete tady. Adriatický region zásobujeme slovinskou minerální vodou
Radenska a chorvatskou minerální vodou Studenac. V roce 2017 společnost
koupila polského výrobce ovocných a bylinných produktů Premium Rosa.
Mezi naše poslední akvizice patří i společnost LEROS, tradiční český výrobce
směsí z léčivých rostlin a slovenská minerální voda Kláštorná. V licenci
vyrábíme a distribuujeme RC Colu a Oranginu. Máme radost, že jsme
výhradním distributorem značek Evian, Badoit a Rauch pro Českou a
Slovenskou republiku a také oficiálním distributorem léčivé Vincentky.
Kontakt: +420 725 586 493 E-mail: zaneta.rybarova@kofola.cz
K-PROTOS, a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou (areál
společnosti Synthos)
www.k-protos.cz

9

K-PROTOS,a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Neratovicích, Kolíně a
Lovosicích je TRADIČNÍ VÝROBCE SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO CHEMICKÝ,
RAFINÉRSKÝ, POTRAVINÁŘSKÝ A ENERGETICKÝ PRŮMYSL.
Máme bohaté zkušenosti s výrobou tlakových aparátů, nádob, trubkových
výměníků tepla, reaktorů, kolon, filtrů, zásobníků, ocelových konstrukcí,
potrubí a dalších zařízení, které si sami navrhneme, konstrukčně
rozkreslíme, vyrobíme, namontujeme a následně zajistíme údržbu, servis i
opravy nejen námi vyrobených zařízení. Zajišťujeme rovněž činnosti v oboru
elektro a MaR.
Kontakt: +420 737 217 156 E-mail: ivana.nohejlova@k-protos.cz

Lach-Ner, s.r.o., Tovární 157, 277 11 Neratovice
www.lach-ner.cz/
Lach-Ner je výrobce a dodavatel čistých a laboratorních chemikálií se silnou
distribuční sítí, zejména v oblasti střední a východní Evropy. Náš široký
výrobní sortiment základních chemikálií a laboratorních přípravků
doplňujeme o speciální chemikálie a standardy špičkových značek – Acros
Organics, Fisher Chemicals, Alfa Aesar, CPAchem či Biosolve.
Naším posláním je pomáhat zákazníkům dosahovat nejlepších výsledků v
jejich obchodních, analytických a výzkumných aktivitách. Disponujeme
vlastní laboratoří kontroly kvality, výrobními a skladovacími prostory a
veškerou potřebnou certifikací. Díky certifikátům Správné výrobní a
distribuční praxe můžeme dodávat i farmaceutickým firmám.
Podílíme se na výzkumných projektech s řadou výzkumných ústavů a
univerzit. Aktivně podporujeme chemické vzdělávání na školách a různé
vzdělávací projekty.
Kontakt: +420 602 715 414 E-mail: kudrna@lach-ner.com
LINET spol. s.r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný
www.linet.com/cs
LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a
pečovatelských lůžek. V oblasti výroby zdravotnických lůžek si LINET
dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí
výrobky a služby s nejmodernějšími vlastnostmi a funkcemi, které
významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují poskytovanou
péči a zvyšují pohodlí pacienta. Na jejich vývoji LINET intenzivně
spolupracuje se zdravotníky i předními odborníky z různých vědních oborů,
což firmě umožňuje držet krok s novými trendy v oblasti lékařské péče.
LINET sídlí od svého založení v roce 1990 v Želevčicích u Slaného, kde
rovněž provozuje svůj závod. Ten ročně vyrobí okolo 100 tisíc lůžek.
Naprostá většina produkce je určena na export, a to do více než stovky zemí
na celém světě. Ve společnosti pracuje okolo 1600 zaměstnanců. Od roku
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2011 je LINET spol. s r.o. součástí nadnárodního holdingu LINET Group SE se
sídlem v Nizozemí.
Kontakt: +420 000 E-mail: barbora.prajzlerova@linet.cz

Mubea, spol. s r,o,, Mubea Transmission Components s.r.o., Za Dálnicí
510, 267 53 Žebrák
www.mubea.com/cz/
Mubea je mezinárodní strojírenský koncern a je jedním z nejvýznamějších
celosvětových automobilových dodavatelů. V Mubee Žebrák se např. vyrábí
různé druhy napínáků, řemenů, různé lisované a svařované díly, součásti
pro připojení stabilizátorů, části hlavových opěrek, rámů sedadel, díly z
karbonových vláken aj. Je zde také moderní nástrojárna.
Kontakt: +420 602 228 375 E-mail: lubomir.janda@mubea.com

Rückl, Lánská 141, 26705 Nižbor www.ruckl.com/cs
Rodinná sklárna Rückl je synonymem prvotřídního broušeného křišťálu od
roku 1846. Tradice tavení skla se v rodině předává z generace na generaci
již po tři sta let. Nová kolekce pod vedením uměleckého ředitele Ronyho
Plesla vzdává hold tradici českého sklářství a ikonám české historie. Bere si
to nejlepší ze staletími prověřených sklářských postupů a posouvá je na
další úroveň. Historické dekory z rodinného archivu tak ožívají v krajinách
moderních tvarů a pastelových odstínů a vyprávějí příběh dávného
sklářského rodu Rücklů, který u nás nemá obdoby.
Kontakt: ++420 605 229 205, +420 311 696 248
Email: marketa@ruckl.cz

SPOLANA s.r.o., ul. Práce 657, 277 11, Neratovice www.spolana.cz
Výrobní podnik SPOLANA a.s. je jediným výrobcem PVC (které se prodává
pod obchodní značkou Neralit) a kaprolaktomu v ČR. Dále vyrábí hydroxid
sodný, kyselinu chlorovodíkovou, oleum a kyselinu sírovou. Vyrábí také
průmyslové hnojivo Spolsan obsahující dusík a síru. Od června 2016
je součástí skupiny Unipetrol, která paří do skupiny ORLEN.
Kontakt: +420 736 506 556, Email: martina.lehka@spolana.cz

Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice
www.dobrovickamuzea.cz
Jsme největším výrobcem cukru a lihu v České republice. Ročně v našich
dvou cukrovarech a třech lihovarech vyrobíme více než 370 000 tun bílého
krystalického cukru a 1 400 000 hektolitrů lihu, ať už pitného nebo
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bezvodého. Vyrábíme také pelety – krmivo pro hospodářská zvířata – a
lihovarnické výpalky a vápennou šámu jako hnojiva, která se vrací zpět na
pole. Historie společnosti sahá až do roku 1831, kdy kníže Karel Anselm
Thurn-Taxis nechal přebudovat zámek v Dobrovici na cukrovar. Cukr se v
Dobrovici od té doby vyrábí nepřetržitě, což je evropský unikát. Od roku
1992 je společnost v rukou francouzského kapitálu (dnešní skupina Tereos)
a navazuje na to nejlepší z bohaté české cukrovarnické tradice. Jedinou
základní surovinou pro naši produkci je cukrová řepa. Pěstuje ji pro nás více
než 500 pěstitelů na ploše přesahující 38 000 hektarů. Průměrný výnos,
který dosahuje 80 tun cukrové řepy z jednoho hektaru, řadí naše pěstitele
na úroveň těch nejvyspělejších cukrovarnických zemí v Evropě.
Kontakt: +420 326 374 211 E-mail: muzeum@tereos.com

UNIPETROL RPA, s.r.o., O. Wichterleho 809, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.unipetrol.cz
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností
v Česku. Zaměřujeme se na zpracovávání ropy a na výrobu, distribuci a
prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a
hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i
středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní
závody v Litvínově, Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou
Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě
výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích
stanic Benzina, která je s počtem 412 čerpacích stanic největším řetězcem
v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska
obratu. Za loňský rok utržila přes 130 miliard. Kč a zaměstnává více než
4 700 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je
největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
Kontakt: +420 736 507 861 E-mail: miroslav.zavrel@unipetrol.cz

VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA, s.r.o., Skandinávská 992, 267 53 Žebrák,
www.valeo.com
Valeo v Žebráku je moderní výrobní závod, který vznikl v roce 2001 a patří
do obchodní skupiny Termální systémy, která se soustředí na technologie
přispívající k většímu komfortu v jízdní kabině (chlad, teplo). Je výrobcem
výparníků určených pro montáž do klimatizací osobních a nákladních
automobilů. Zákazníky společnosti jsou především závody patřící do
obchodní skupiny Termální systémy, které montují výparníky jako součásti
klimatizačních jednotek a ty se následně dodávají společnostem jako jsou
Škoda Auto, Audi, VW, BMW, Nissan, Opel, Renault, TPCA, Mazda,
Mercedes Benz a mnoho dalších. V celosvětovém měřítku společnost patří
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mezi největší dodavatele automobilového průmyslu. Valeo vyvíjí hi-tech
produkty, které dělají řízení automobilů pohodlnější, zábavnější,
bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí. Technologie společnosti Valeo
jsou unikátní, produkty inovativní a udává směr, kterým se budou ubírat
nové technologie automobilového průmyslu. Výsledek práce společnosti
Valeo je výroba výparníků klimatizace a chladičů EGR
Kontakt: + 420 703 190 339, Email: tereza.tyburcova@valeo.com

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY
Kontaktní osoba: Vladislava Šizlingová
E-mail: sizlingova@komora.cz; Tel. +420 702 020 489
www.khkstrednicechy.cz

PROJEKT:
Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Registrační číslo projektu:
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