
V setínska M&V pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov. Vďaka boha-
tým skladovým zásobám náradia a nástrojov na obrábanie kovu 
a dreva, upínacieho náradia či meracích prístrojov nielen od čes-

kých producentov, ale aj z celého sveta, sa postupne vypracovala na najväč-
šiu obchodnú spoločnosť v segmente v Českej republike. Pred tromi rokmi 
sa stala odkúpením spoločnosti StimZet, a. s., aj výrobcom vysoko kvalit-
ných nástrojov na obrábanie otvorov. Práve prezentácia výrobnej divízie 
bola cieľom nedávneho Dňa otvorených dverí.
Partneri M&V si mohli prezrieť všetky operácie pri výrobe rezných ná-
strojov od delenia materiálu, až po značenie a balenie hotových výrobkov 
vo výrobných priestoroch divízie v areáli bývalej Zbrojovky Vsetín. „Chce-
me našim stávajícím partnerům ukázat, že výroba tady skutečně fungu-
je. Protože po naší dvacetileté historii jako obchodní firmy, nám často 
nevěří, že jsme také výrobci. My si myslíme, že je to škoda. Díky výrobní 
divizi totiž dokážeme nabídnout i nestandardní řešení, speciální vrtáky, 
stupňovité vrtáky a mnoho dalších nástrojů. Naše technologie přináše-
jí zákazníkům zvýšení produktivity, zkrácení časů a zkvalitnění celé pro-
dukce,“ vysvetľuje Josef Velešík, konateľ spoločnosti.
Vo výrobe vrtákov dnes využívajú tri známe a overené technológie. Jed-
nou z najstarších, ale ekonomicky veľmi zaujímavých, je tvárnenie vrtá-
kov za tepla. Druhou technológiou je vybrusovanie a nakoniec je to tech-
niku frézovania. Špecialitou je výroba mikrovrtákov. „Nejmenší vrták, 
který dokážeme standardně vyrobit, má průměr 0,25 mm,“ ocenil zruč-
nosť svojich zamestnancov Josef Velešík. Mimochodom, vo výrobe ich 
aktuálne pracuje viac ako sto. Ďalšiu stovku pridáva materská obchod-
ná spoločnosť. M&V sa tak stáva významným zamestnávateľom v regióne.

ZLOŽITÉ ZAČIATKY, SVETLEJŠIE ZAJTRAJŠKY
Tradíciu značky STIM ZET M&V zveľaďuje už viac ako tri roky. Začiatky 
však boli zložité. Pôvodný STIM ZET bol v konkurze, výroba ukončená. 
„Museli jsme investovat jak do obnovy nemovitostí, jejich zateplení a po-
dobně, tak i do technologií,“ pokračuje Josef Velešík.

V niekoľkých etapách plánu rozvoja boli uskutočnené projekty, realizo-
vané v spolupráci s EÚ, ktorých cieľom je jednak zvýšenie produktivity, 
ako aj úspora nákladov na prevádzku. Jedným z prvých bol projekt zame-
raný na úsporu energií a zníženie tepelných strát v starých budovách. In-
vestície dosiahli 40 miliónov českých korún s polovičným podielom do-
tácií EÚ. Ďalšie úspory energií spoločnosť dosahuje zavádzaním nových 
výrobných a prevádzkových technológií. Výstavbou novej neutralizačnej 
stanice na čistenie odpadových vôd z kaliarne sa podarilo naplniť dnes 
nesmierne dôležitý environmentálny aspekt výroby.
V  rámci ďalšieho projektu Rozvoj  I. bolo obnovené technické zariade-
nie v  celkovej hodnote 40  miliónov korún. Išlo predovšetkým o  nové 
brúsky, ostričky, sústružnícke automaty, tryskacie zariadenia, dva vyso-
ko výkonné laserové popisovacie stroje a nové kontrolné a metalografické 
pracovisko. Aktuálne je spoločnosti schválený projekt Rozvoj II. Po jeho 
ukončení, v  roku 2014, pribudne vo fabrike osem nových strojov, pre-
dovšetkým na výrobu vybrusovaných nástrojov. Vlajkovou loďou projek-
tu bude bezhrotová brúska na priechodzie brúsenie vrtákov. Modernizá-
cia sa však neobmedzuje len na nákup nových strojov. Firma pracuje aj na 
modernizáciách existujúcich zariadení.
Ako nás pri exkurzii vo výrobných priestoroch modernizovanej fabriky 
v areáli bývalej Zbrojovky Vsetín informoval obchodný riaditeľ výrobnej 
divízie Oldřich Ohryzek, spoločnosť sa pustila aj do zriadenia nového 
výskumného a vývojového strediska. V rámci projektu Potenciál tu bu-
de vybudované stredisko slúžiace na vývoj nových výrobkov a  zvyšova-
nie kvality už vyrábaných nástrojov. Úlohou centra bude optimalizovanie 
geometrie nástrojov a ich rezných podmienok. Stredisko má na výskume 
spolupracovať s akademickou obcou. Výsledky technologického rozvoja 
sa ukazujú už teraz. Na trh boli uvedené dve nové rady vybrusovaných vr-
tákov STIM ZET a rozšírené rozsahy priemerov nástrojov. 
Produkcia STIM ZET bola nedávno odprezentovaná aj na prestížnom 
veľtrhu EMO Hannover. Pre českých a slovenských záujemcov bude vy-
stavovaná na strojárskom veľtrhu v Brne.  •

CEZ OBCHOD 
K VÝROBE
Spoločnosť M&V, spol. s r. o., Vsetín pozná väčšina 
strojárov ako jeden z najväčších veľkoobchodov 
s nástrojmi, náradím a strojmi v regióne. Málokto 
však vie, že už niekoľko rokov je súčasťou 
spoločnosti aj výrobná divízia, ktorá dodáva na trh 
produkty celosvetovo známej značky STIM ZET. 
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Výrobná hala divízie PROSTIM ZET PLUS

Výroba mikrovrtákov vyžaduje ostrý zrak a cit v rukách Modernizačné projekty zvyšujú technologickú úroveň výroby
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