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téma: Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

„Zvládneme vyrobit téměř vše!” 
Zní motto Strojírny olšovec
V obci Olšovec, jen několik kilometrů od města Hranice, disponuje areálem ryze česká výrobní 
společnost Strojírny Olšovec, zabývající se již 23 let zakázkovou strojírenskou výrobou. Na 
svém kontě má velké množství různorodých zakázek nejen pro strojírenské odvětví.

FV obci Olšovec, jen několik kilometrů od města 
Hranice, disponuje areálem ryze česká výrobní 
společnost Strojírny Olšovec, zabývající se již 23 let 
zakázkovou strojírenskou výrobou. Na svém kontě 
má velké množství různorodých zakázek nejen pro 
strojírenské odvětví.
Firma má k dispozici výrobní areál o rozloze cca 10 
000 m2 zaměřený na strojírenskou výrobu různoro-
dého charakteru. V nově zrekonstruované výrobní 

hale jsou nyní dva provozy, jeden představuje ob-
robnu s těžkými obráběcími stroji pro obrábění 
polotovarů ve formě svařenců, výkovků a odlitků. 
Na manipulaci s těmito obrobky je k dispozici mo-
stový jeřáb s nosností 8000 kg. Druhý provoz je 
zámečnický pro výrobu rozměrných strojů a sva-
řenců, i tento provoz disponuje mostovým jeřábem 
tentokrát s nosností 10 000 kg. 
Firma vlastní jak konvenční stroje pro jednodušší 
práce, tak i nejmodernější víceúčelové CNC stroje 
pro náročné zakázky. V zámečnickém provoze se za-
měřuje na výrobu svařenců a kompletních strojů dle 
dokumentace od zákazníka. Běžně vyrábí svařence 
a stroje až do hmotnosti 10 000 kg. K výrobě strojů 
a svařenců disponuje komplexními technologiemi, 
jako jsou: řezání, pálení, střihání, ohýbání, skružování 
a svařování. Firma může doložit kvalitu svarů NDT 
zkouškami od VT, MT a PT až po UT a RTG. 

Přehled strojního vybavení:
Horizontální vyvrtávání/frézování: 
stroje HCB 110 CNC (x = 2000, y = 1500, 
z = 1500 mm), WH 13.8 CNC (x = 3500, y = 2000, 
z = 1250 mm) a WH 13 (x = 1900, y = 1900, 
z = 1250 mm).
Vertikální frézování: 
FP-16 (x = 3500, y = 1500 mm), 
FSS 80 CNC (x = 2000, y = 800, z = 850 mm), 
MCFV 1260 CNC (x = 1270, y = 610, z = 760 mm)
Svislé soustružení: SK 25 (d = 2700, l = 1600 mm), 
SK 12 (d = 1420, l = 1000 mm), 
VL-125VM CNC (d = 1600, l = 1250 mm). 
Soustružení mezi hroty: PL45XLM CNC s točným 
průměrem nad suportem 620 mm a točnou dél-
kou 3000 mm, PL45LY CNC s točným průměrem 
620 mm a točnou délkou 2140 mm, TCA POREBA 

s točným průměrem  900 mm 
a točnou délkou 4500 mm, 
a stroji SU 100 a 90 (s točným 
průměrem nad suportem 
730/600 mm a točnou délkou 
2000/2500 mm).
Zajímavostí je zakružovací lis 
umožňující za studena zakru-
žovat plechy tloušťky 30 až 
100 mm. Zakružovat lze od Ø 
300 do Ø 3000 mm.
Díky zavedenému certifikova-
nému systému řízení podniku 
dle norem ISO 9001:2008 
(certifikovaný systém manage-
mentu podniku), EN ISO 3834-
3:2005 (požadavky na jakost 
při tavném svařování kovových 
materiálů), a nově od roku 2015 
EN 1090-1:2009 / EXC2 (vý-
roba a oprava kovových staveb-
ních konstrukcí) přináší Strojírny 
Olšovec zákazníkům jistotu 
kvalitních služeb. A že se spo-
lečnosti kvalitní služby vyplácí, 
dokazuje rekordní obrat za rok 
2015 až 109 423 000 Kč. Jak 
nám sdělil ředitel společnosti, 
Ing. Pavel Stupárek, jistý podíl 
na obratu má i tradiční účast 
firmy na MSV v Brně.

MSV Brno
S Mezinárodním strojírenským 
veletrhem jsou Strojírny Olšo-
vec, které patří mezi tradiční 
vystavovatele, spjaty už od 
roku 1994. Každým rokem je 
najdete na stejném místě na 
volné ploše vedle pavilonu 
G1, kde nabízí návštěvníkům 
kromě nových ukázek práce 
a technických možností také 
poradenství a vlídné přijetí. 
Bližší informace na: 
www.strojirny.com

V září 1931 posílá zemský úřad do lomu 37 trestanců z donucovací pracovny 
v Brně. Tito trestanci si pro svůj pobyt stavějí budovu nedaleko lomu u cesty 
do Stříteže nad Ludinou, která se mezi lidmi začala nazývat „dolní budova“
a nyní tvoří nejstarší část společnosti.  V době druhé světové války slouží 
kamenolom jako donucovací pracovna.

V roce 1948 přechází lom pod státní správu. Dolní budova slouží v tuto dobu 
jako opravárenské dílny pro lomy na severní Moravě a je součástí Severomo-
ravského průmyslu 
kamene Jeseník, jako samostatná provozovna č. 923. Tato provozovna 
zaměstnává v roce 1961 celkem 27 pracovníků a hodnota výroby a dodávek 
služeb činí 5.600.000,- Kč.

V roce 1964 je lom, z důvodu zhoršující se kvality kamene, uzavřen. Dolní 
budova, jako samostatná provozovna, však úspěšně pokračuje ve své činnos-
ti jako odborný opravárenský závod.
V dalším období je tento provoz začleněn do národního podniku Olomoucké 
štěrkovny a pískovny.

V roce 1992 kupuje provozovnu od státního podniku Štěrkovny a pískovny 
olomouc ve velké privatizaci formou veřejné soutěže společnost nynějšího 
majitele. Účetní hodnota provozovny v tomto roce činí 2.200.000,- Kč
a obrat provozovny v roce předcházejícím činil 5.000.000,- Kč. Provoz 
zaměstnává 25 zaměstnanců.

Po řadě změn které postupně probíhaly došlo v roce 2000 ke změně názvu 
společnosti na STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o. , přičemž obrat v tomto roce činil  
54.179.000,- Kč. Společnost se dále intenzivně rozvíjí a investuje do rozšíření 
výrobních prostor nových produktivních obráběcích strojů a zvýšení odbor-
nosti svých zaměstnanců.

V roce 2010 tj. rok po krizi, která postihla celý trh měla společnost obrat 
77.156.000,- Kč což dokazovalo stabilní postavení společnosti na trhu.

V roce 2015 se podařilo společnosti navýšit obrat až na 109.423.000,- Kč, 
který činil dosud rekordní hodnotu. Jistý podíl na tom má i tradiční účast 
společnosti na MSV v Brně.
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