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Informace o aktivitě – Exkurze do firem

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s organizací Kyjovské
Slovácko v pohybu, z.s. chce podpořit spolupráci významných firem v regionu s
jednotlivými ZŠ a SŠ.

Žáci vaší školy si budou moci prohlédnout pracoviště vyžádané firmy. Budou moci
zjistit, jak probíhá výroba v dané společnosti, jaké mají výrobky, jakou vyznávají
firemní kulturu a další.

V této prezentaci naleznete firmy, které jsou ochotny nabídnout exkurze do jejich
firem.

Kontaktní osoba za OHK Hodonín
Bc. Tomáš Synek, 724 613 020, info@ohkhodonin.cz

Kontaktní osoba za Kyjovské Slovácko v pohybu
Marcela Ingrová, DiS – 776 579 485, marcelaingrova@kyjovske-slovacko.com

Období realizace exkurzí: září 2020 – červen 2021

www.ohkhodonin.cz
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Air Technology, s. r. o.

www.ohkhodonin.cz

• Sídlo: Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín

• Firma dodává moderní klimatizační systémy, zdroje chladu či tepla a také řídící 
systémy, které přispívají k práci a životu v příjemnějším a zdravějším prostředí. Tyto 
zařízení také instaluje a provádí i opravní servis.

• Kontakt na zaměstnance:

Bc. Zdeňka Ořeská, oreska@airtechnology.cz, 774 017 139 www.airtechnology.cz

• Co se dozvíte: Způsob uvažování firmy, od představy přes projekt, ukázka výroby 
malosériových zařízení, fotoexkurze realizovaného díla a další

• Požadavek firmy: 
Skupinka max. 15 učastníků naráz, pod dobu cca 2 hodin v jednom dni

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

mailto:oreska@airtechnology.cz
http://www.airtechnology.cz/


Vetropack Moravia Glass, a.s.

www.ohkhodonin.cz

• Sídlo: Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov

• Společnost vyrábí, prodává a šíří skleněné obaly v ČR. Patří k hlavním dodavatelům
skleněných obalů domácímu, potravinářskému a nápojovému průmyslu.

• Kontaktní osoba:

• Ing. Lenka Křížková, lenka.krizkova@vetropack.com, www.vetropack.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

mailto:lenka.krizkova@vetropack.com
http://www.vetropack.cz/


www.ohkhodonin.cz

• Sídlo: Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín

• Firma podniká ve stavebním průmyslu. Rozšířila své působení o svářečské a 
zámečnické práce.

• Kontaktní osoba:

Bc. Dušan Richvalský, richvalsky@almark.cz, www.almark.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

Almark Group, s. r. o.

mailto:richvalsky@almark.cz
http://www.almark.cz/
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• Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

• Firma se zabývá výrobou prvotřídních oken a dveří pro všechny typy rodinných,
komerčních i bytových staveb, která zhotovují z různých druhů materiálů, např. plast,
hliník, dřevo

• Kontaktní osoba:

Jana Sýkorová, 518 389 566, jana.sykorova@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

RI OKNA, a. s.

mailto:jana.sykorova@ri-okna.cz
http://www.ri-okna.cz/
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• Sídlo: Velkomoravská 4052/87a, 695 01 Hodonín

• Firma se zabývá výrobou kvalitních reklamních nosičů podle přání zákazníka a 
plachtové krytí na všechny typy vozidel či návěsů

• Kontaktní osoba:

Lubor Dubšík, 602 522  668, tirex@tirex.cz, www.tirex.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

TIREX AUTOPLACHTY, s. r. o.

mailto:tirex@tirex.cz
http://www.tirex.cz/
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• Sídlo: Tovární 1237/35, 696 01 Rohatec

• Firma se zabývá výrobou výsekových nástrojů pro výsek obalů z plné a vlnité lepenky, samolepících 
etiket a nástrojů pro výsek gumy.

• Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Tesaříková, 778 111 688, radka.tesarikova@kanakcz.com, www.kanakcz.com

• Požadavky firmy: Firma má zájem o ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia 
(ideálně technické obory)

Karel Kaňák, s. r. o.

www.kanakcz.com

mailto:radka.tesarikova@kanakcz.com
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• Sídlo: Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice

• Firma se zabývá řezáním a opracováním kovů

• Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Tesaříková, 778 111 688, radka.tesarikova@kanakcz.com

• Požadavky firmy: Firma má zájem o ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia 
(ideálně technické obory)

Kaňák Revestr, s. r. o.

www.kanakcz.com

mailto:radka.tesarikova@kanakcz.com
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• Sídlo: Vlkoš 343. 696 41 Vlkoš

• Firma je českým výrobcem lamelových roštů, matrací a polštářů. Nabízí široké 
portfolio výrobků. Ročně vyrobí cca 180 000 ks roštů

• Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, eliska.tvarogova@ahorn.cz, www.ahorn.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

AHORN CZ, s. r. o. 

mailto:eliska.tvarogova@ahorn.cz
http://www.ahorn.cz/
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• Sídlo: Kelčany č.p. 64

• Společnost se zabývá výrobou plastových výlisků, uplatnitelných v automobilovém 
průmyslu, technickém průmyslu, výrobním či spotřebním průmyslu. 

• Kontaktní osoba:

Vladimír Cuták, 603 423 404, cutak@luve-plast.cz, www.luve-plast.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

Luve – Plast, s. r. o.

mailto:cutak@luve-plast.cz
http://www.luve-plast.cz/


www.ohkhodonin.cz

• Sídlo: Přístav Petrov 525, 696 65

• Přístav Petrov byl vybudován v roce 2015 a v současné době se jedná o největší, 
nejmodernější a nejlépe vybavený přístav na Baťově kanále. V přístavu se nachází 47 
míst pro kotvení plavidel, plovoucích kaváren, půjčovna kol a mnoho dalších aktivit. 

• Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Wagner, 774 408 943, info@batuvkanalpetrov.cz, www.batuvkanalpetrov.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

Půjčovna lodí Petrov

mailto:info@batuvkanalpetrov.cz
http://www.batuvkanalpetrov.cz/
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• Sídlo: U Plavebního kanálu 1326

• Po stopách Bati – školní výlet s plavbou po Baťově kanálu

Dovolujeme si Vám nabídnou výlet po stopách jednoho z největšího podnikatelů na 
světě, pana Tomáše Bati. 

• Školní program pro děti obsahuje komentovanou plavbu lodí po Baťově kanálu s 
kapitánem, kvíz Tomáše Bati o ceny, houpačky, ping-pong, trampolína, fotbálek, 
skluzavky a další

• Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Wagner, 774 408 943, info@uvelicky.cz, www.uvelicky.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

Baťovský domeček – Penzion a bistro u Veličky ve Strážnici

mailto:info@uvelicky.cz
http://www.uvelicky.cz/
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• Sídlo: Čajkovského 39, 695 01 Hodonín

• Český výrobce interiérových dveří a zárubní, tomuto oboru se firma věnuje od 
roku 2003. Firma zaměstnává 50 pracovníků. 

• Kontaktní osoba:

Martin Zlomek, 606 234 163, martin@zlomek.cz, www.zlomek.cz

• Firma má zájem o žáky SOŠ, SOU (ideálně obor: truhlář)

ZLOMEK, s.r.o.

mailto:martin@zlomek.cz
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• Sídlo: Nádražní 1290/44, 696 04 Svatobořice

• Tradiční český výrobce elektrických svítidel s více než stoletou tradicí. 

• Kontaktní osoba:

Robin Rajsigl, 725 920 835, rajsigl@elektrosvit.cz, www.elektrosvit.cz

• Firma má zájem o žáky SOŠ, SOU (ideálně technické obory: strojní, elektro)

• Firma má zájem se finančně podílet na dopravě.

ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s.

mailto:rajsigl@elektrosvit.cz
http://www.elektrosvit.cz/
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• Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

• Firma byla založena v roce 1993, zabývá se stavební činností, která provádí komplexní 
dodávky, opravy a demolice bytových, občanských a průmyslových objektů. 

• Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Flora, 777 740 111, flora@msos.cz, www.msos.cz

• Firma má zájem o žáky SOŠ, SOU (stavebnictví, stavební řemesla, řidiče)

• Firma má zájem se finančně podílet na dopravě.

MSO servis, spol. s.r.o.

mailto:flora@msos.cz
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• Sídlo: Brněnská 3585/50b, 695 01 Hodonín

• Komplexní řešení pro těžbu a zpracování ropy a plynu

• Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Masaryková, 725 978 597, masarykova@montpetrol.com,     
www.montpetrol.com

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia

MONTPETROL, spol. s.r.o.

mailto:masarykova@montpetrol.com
http://www.montpetrol.com/


Vinařství Maňák Štěpán
• Sídlo: Žádovice 276, PSČ: 696 49

• Firma rodinného typu, která veškeré vinice udržuje v souladu s Integrovanou 

produkcí, což je něco mezi BIO produkcí a konvenčním hospodařením.

• Kontaktní osoba: 

Štěpán Maňák, 603 275 122, vinomanak@vinomanak.cz

• Firma má zájem o žáky ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázií (ideálně obory zemědělství, 

potravinářství, ekonomika)

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz

mailto:vinomanak@vinomanak.cz


Animal Help veterinární ordinace Kyjov

• Sídlo: třída Komenského 558, 697 01 Kyjov

• Profesionální veterinární péče o zvířata. Nabízí komplexní preventivní 
vyšetření. Chirurgické zákroky. Stomatologii. Ultrazvukové vyšetření. 
Hospitalizace. Rentgen se špičkovou bezdrátovou přímou digitalizací.

• Kontaktní osoba:

MVDr. Martina Vašíčková, 773 893 667, vasickovadr@gmail.com

• Firma má zájem o žáky ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázií (ideálně obory 
přírodovědné)

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz
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Slovácká moštárna

• Sídlo: Strážovice 206, PSČ: 696 38  

• Firma se zaměřuje na zpracování vinné révy, především do podoby vinných 
moštů, zemských a přívlastkových vín a delikates. V České republice 
je jedinou firmou specializující se na výrobu odrůdových vinných moštů. 

• Kontaktní osoba:

Magdaléna Válková, 603 171 690, valkovamagdalena@seznam.cz

• Firma má zájem o žáky ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia (ideálně obory vinaři, 
zahradníci)

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz
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Farma Žádovice s.r.o.

• Sídlo: Žádovice č.p. 40, PSČ: 696 49

• Farma se zabývá chovem kuřat, kachen, hus a následným prodejem 
očištěné vykuchané drůbeže. Drůbež je chována volně na podestýlce. 

• Kontaktní osoba:

Pavlína Kopecká, 608 710 643, pkkopecka@seznam.cz

• Firma má zájem o žáky ZŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia (všeobecné obory)

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz

mailto:pkkopecka@seznam.cz


Autopark Kyjov s.r.o.

• Sídlo: Václava Bzeneckého 1391/3, 697 01 Kyjov

• Firma nabízí služby autoservisu, pneuservisu, autopůjčovny, prodej nových i 
ojetých automobilů, ale také lakovnu a odtah vozidel.

• Kontaktní osoba:

Karla Penčáková, 777 191 051, info@autoparkkyjov.cz

• Firma má zájem o žáky ZŠ (VIII. a IX. tříd)

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz

mailto:info@autoparkkyjov.cz


Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

• Sídlo: Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov

• Firma byla založena v roce 1950 a od té doby získala pozici významného výrobce 
spojovacího materiálu a výkovků pro automobilový průmysl. Nejvýznamnější část 
činnosti představuje výroba pražcových, svěrkových a konstrukčních šroubů, matic a 
součástí pro speciální použití, jako jsou nýty, kotevní šrouby, izolátorové háky příp. jiné. 
Přibližně pětinový podíl pak reprezentují výkovky pro automobilový průmysl a přesně 
obráběné díly, především pro výrobu ložisek.

• Kontaktní osoba:
Miroslav Macháč, 518 604 111, machac@sroubk.cz, info@sroubk.cz

• Firma má zájem o žáky SOŠ, SOU (ideálně technický obor strojírenství)

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz

mailto:machac@sroubk.cz


Centrum zdraví Kyjov s.r.o.

• Sídlo: třída Komenského 616/16, 697 01 Kyjov

• Centrum zdraví je soukromé zařízení sdružující zkušený tým odborníků, 
kteří se specializují především na komplexní péči v oblasti estetické 
stomatologie. Dále poskytují také služby v oblastech obličejové chirurgie, 
stomatologie, ORL, plastické chirurgie a kosmetologie.

• Kontaktní osoba:

MUDr. Pavel Krejzlík, 725 404 045, pavel.krejzlik@eczk.cz

• Firma má zájem o žáky Gymnázií.

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz



Moravia Systems a.s.

• Sídlo: Plucárna 1, 695 01 Hodonín

• Firma je nejznámějším dodavatelem průmyslových armatur, potrubí 
a potrubního uložení v České republice.

• Kontaktní osoba:
Ing. Jan Toman, 775 877 154, jan.toman@moraviasystems.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOU, SŠ, Gymnázia

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz
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Wiky, spol. s.r.o.

• Sídlo: Svatoborská 395, 697 01 Kyjov

• Specialisté na hračky a papírnictví. 

• Kontaktní osoba:
Ing. Petr Rivola, 602 620 871, rivola@wiky.cz

• Firma má zájem o žáky ZŠ, Gymnázia

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz



Ekofarma Sečkových – Moravský Písek

• Sídlo: Horní baráky 123, 696 85 Moravský Písek

• Ekofarma Sečkových se věnuje zakládáním ekologicky a esteticky
hodnotných částí krajiny. Pěstované rostliny: oves, pšenice, ovocné stromy.
Produkty: bio mošt, med, ovoce, hovězí maso

• Kontaktní osoba:
Zdeněk Sečka, 776 676 975, seckazde@seznam.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOU, SŠ, 

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz
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T – Machinery, a.s.

• Sídlo: Baťovka 1285, 696 02 Ratíškovice

• Významná společnost, která se zaměřuje v oblasti důlní techniky a
současně jediný výrobce v ČR, který je schopen navrhnout, vyrobit, 
dodat a spustit do provozu celý dobývací komplex.

• Kontaktní osoba:
Markéta Kotásková, 725 862 968, kotaskova@tmachinery.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOU, SŠ

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

• ZŠ – 8. a 9 třídy, obory zaměřené na strojírenství a elektrotechniku
studijní obory zaměřené na strojírenství a elektrotechniku

www.ohkhodonin.cz



ÚSPORNÉ BYDLENÍ, s.r.o.

• Sídlo: Nádražní 1000, Dubňany – exkurze v hale v Hodoníně

• Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti stavebnictví se
zaměřením na energeticky úspornou výstavbu s důrazem na zdravé 
bydlení.

• Kontaktní osoba:
Zdeněk Kaňa, 608 380 100, uspornebydleni@email.cz

• Firma má zájem o žáky – ZŠ, SOU, SŠ, Gymnázia

• Firma nemá zájem se finančně podílet na dopravě.

www.ohkhodonin.cz


