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Vážené dámy, pánové, spolupracovníci, 
obchodní partneři a přátelé,
 
dovolte mi, abych vás pozdravil při příležitosti  
25. výročí vzniku B-Projektingu, Zlín. Čas je ne-
úprosný a v roce 2017 pracujeme ve společnosti 
již 25 let. Tento časový interval dovoluje provést 
zhodnocení, ohlédnout se za historií a cestou 
vedoucí od vzniku společnosti až po součas-
nost. Také umožňuje prezentovat další možnosti  
a předpokládaný rozvoj v příštím období. Spo-
lečnost byla založena v roce 1992 a v první fázi 
zaměstnávala až 70 projektantů a specialistů. 
Výchozí základnou pro činnost nové společnos-
ti byly kontakty a spolupráce vytvářené v prů-
běhu celé historie a to především v období, kdy 
firma, dříve Barumprojekt, patřila do VHJ ČZGP,  
která soustřeďovala všechny továrny v  Česko-
slovensku z oblasti gumárenského, plastikář-
ského průmyslu a dalších vybraných oborů. Toto 
uskupení mělo 17 výrobních závodů a Barumpro-
jekt byl účelovou organizací, která zajišťovala  
podporu jednotlivým výrobním podnikům i kom-
pletní projektovou přípravu pro gumárenské  
a plastikářské závody na Slovensku (Slovchemie). 

Činnost Barumprojektu pro VHJ ČZGP měla vel-
ký význam pro všechny závody, protože součástí 
činnosti byla příprava, zpracování a projednává- 
ní koncepce řešení rozvoje závodů (vytváření 
tzv. Master Site Plan). Takto zpracované doku-
menty sloužily pro přípravu všech rozhodujících 
investic v  jednotlivých závodech a umožňovaly 
racionálně a efektivně navrhovat tyto záměry  
a to plně v  souladu s  rozvojovými plány. Z  po-
hledu současné praxe chci upozornit, že v dnešní 
době se ve většině případů už takto nepostupuje  
a investice jsou velmi komplikovaně a vícekrát  
měněny právě v  důsledku nevyjasněnosti výrob-
ních, logistických a rozvojových záměrů. B-Pro-
jekting proto při zahájení činnosti navazoval na  
tradice a také kontakty z předchozích let. Hlavní  
činností této společnosti se stala poradenská  
činnost, kompletní projektová příprava projektů,  
realizace projektů a inženýrská činnost při pří- 
pravě i realizaci projektů. V 90. letech se spo- 
lečnost začala dynamicky rozvíjet. V průběhu 90. 
let minulého století a začátkem 21. století zaji- 
šťovala projektovou a inženýrskou činnost v Čes-
ké republice, na Slovensku a postupně získala  
řadu projektů v jiných zemích (Rusko, Španělsko, 
Lucembursko, Irán atd.).

ÚVOD

POZDRAV JEDNATELE 

SPOLEČNOSTI
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Chtěl bych zdůraznit, že rozhodující projekty jsou 
zpracovávány po celou dobu trvání společnosti do 
oblastí, které nejvíce ovládáme, a to je průmysl. 
Projektujeme především pro tyto hlavní oblasti:

Chemický průmysl
Gumárenský průmysl
Zpracování technické pryže
Zpracování plastů
Výroba kompozit 
Výroba technických tkanin
Strojírenská výroba
Automobilový průmysl 
Energetika
Segmenty týkající se občanské vybavenosti

Rozhodujícím kritériem pro zajištění práce pro 
projektovou a inženýrskou firmu bylo zavedení vý-
početní techniky do všech činností oboru. Jednalo 
se zejména o segment projektování, kde v průbě-
hu posledních 25 let došlo k obrovskému vývoji,  
a to od standardních metod projektování ve 2D ke 
komplexnímu projektování ve 3D. Tyto skutečnosti 
podstatnou měrou změnily náplň a metody práce. 
V současné době jsou rozhodující projekty připra-
vovány kompletně ve 3D. To je podle mého názoru 
jediná cesta, jak se za současných podmínek prosa-
dit a vytvářet příznivou situaci i do příštího období. 

Pro přípravu a realizaci projektů vlastníme 
následující SW pro 3D projektování: 

Revit Architecture
Cadmatic, Autoplant
Concrete – armování
Advance Steel – ocelové konstrukce
Idea Statica
Microstation
Catia – automobilový průmysl
Navis Work

Pomocí těchto nástrojů jsme již schopni v součas-
nosti připravovat kompletní dokumentaci projek-
tů ve 3D a v rozhodujících případech ze 3D modelů 
po dopracování generovat výrobní dokumentaci. 
Tyto činnosti jsou dnes velmi žádané a v budoucnu 
bude nutné připravovat kompletní projekty ve 3D 
a také kompletní výrobní dokumentaci. Výhodou 
3D projektování je to, že je možné připravit kom-
pletní projekt ve všech profesích, vše navzájem 

propojit a pomocí Navis Work a Clash systému 
zajistit 100% koordinaci bez jakýchkoliv kolizí. 
V oblasti řízení projektů a řízení projektových pra-
cí využíváme MS Project jako velmi účinný nástroj 
při přípravě a také vedení a realizaci jednotlivých 
projektů a také MS Project jako tzv. multiproject 
pro řízení projektových prací. Rozhodujícím krité-
riem pro rozvoj společnosti v příštím období bude 
zásadní nárůst všech projektových prací realizova-
ných ve 3D. Bez zvládnutí této technologie v plném 
rozsahu není možné do budoucna udržet společ-
nost v dobré kondici, zajistit tak potřebné množ-
ství zakázek, poradenskou a expertizní činnost. 

Nedílnou součástí strategie společnosti musí být 
příprava nových pracovníků zejména v oblastech:

Legislativa
3D projektování
Logistika
MS Project
Jazykové znalosti (znalost dvou až tří cizích jazyků)
Team Work (one company – one way)
Asertivita - významná při jednání a řešení sporů

Naší progresivní a intenzivní prací tak navazu-
jeme na historii a genezi první projektové složky 
z  roku 1957, to je před 60ti lety. Na základě tra-
dic a zkušeností firmy Baťa, která se již od 30. 
let minulého století zabývala zpracováním pry-
že, plastů a speciálních materiálů, vznikla prv-
ní projektová kancelář. Připravovala projekty 
týkající se navrhování provozů a závodů na vý-
robu pneumatik, zpracování technické pryže, 
termosetů, technických tkanin a plastů. Společ-
nost se postupem doby modifikovala, přetvářela  
a z projektové kanceláře vznikly postupně organi-
zace PIK – Barumprojekt – IMC. V roce 1992 vznikl 
B-Projekting jako nástupce výše uvedených.

Rozhodující milníky v 60-leté historii 
společnosti zabývající se přípravou a realizací 
projektů souvisejících hlavně s gumárenským 
a plastikářským průmyslem:

1957                     Vznik projektové kanceláře
1966                     Přejmenování na PIK
1976                      Přejmenování na Barumprojekt
1990  I  1992       Privatizace, (IMC)
1992                     B-Projekting



Dovolte mi ještě několik poznámek týkajících 
se procesu projektování v podmínkách 
České republiky i v zahraničí: 

V  dnešní době je standardem, že všechny vel-
mi významné technologické projekty jsou při-
pravovány a vedeny architektonickými ateliéry. 
Na základě naší praxe je možné konstatovat, 
že příprava velkých technologických projektů 
vyžaduje velmi intenzivní a soustavné nasa-
zení specialistů z  oblasti technologie, logistiky  
a energetiky. Máme v této oblasti řadu zkušeností  
a musím potvrdit, že ve většině případů tomu tak 
není a až do úrovně dokumentace pro stavební 
povolení jsou takto významné projekty připra-
vovány pouze těmito vybranými architektonic-
kými ateliéry, které podporuje tuzemský nebo 
zahraniční investor. Vzhledem k tomu, že územní 
rozhodnutí a především stavební povolení sta-
novuje všechny závazné podmínky pro budou-
cí realizaci a také kolaudaci, dochází ve většině 
případů k  nutnosti přepracovat výše uvedené 
stupně dokumentace a to způsobuje velké ča-
sové prodlevy a zpoždění. V návaznosti na před-
chozí poznámku chci v této tématice pokračovat  
a to zjištěním, že je český stát ochoten poskyt-
nout zahraničním investorům veškerou podpo-
ru týkající se vybraného území pro nový projekt 
mnoha dotacemi a vytvořením optimálních pod-
mínek pro přípravu a realizaci projektu. Jedná se 
o miliardy korun, které vynaloží na přípravu vel-
kých investic. Je proto pro mě těžko pochopitelné, 
že na straně jedné jsou poskytovány ty nejlepší 
podmínky pro budoucího zahraničního inves-
tora a na straně druhé není český stát schopen 
ani ochoten v  rámci přípravy smluvních vztahů  
s investorem zajistit to základní a to je, aby do-
kumentace a engineering byly zajišťovány certi-
fikovanými českými projektovými a inženýrskými 
společnostmi, ty mají pro přípravu těchto projek-
tů ty nejlepší podmínky. Je těžko uchopitelné, aby 
projekty v desítkách miliard korun byly připravo-
vány kompletně zahraničními architektonickými 
a inženýrskými společnostmi, které nemají ani 
základní vědomosti týkající se platných předpisů 
(stavební zákon a navazující předpisy). Přesto ve 
většině případů takový postup existuje a při zís-
kávání rozhodujících povolení (územní rozhodnu-
tí a stavební povolení) často takto připravované 
projekty narážejí na skutečnost, že jejich úroveň 
neodpovídá standardům CZ a standardům EU. 

Proto následně je nutné tuto velmi rozsáhlou 
dokumentaci pracně dopracovávat a doplňovat. 
To všechno má za následek ztrátu času a peněz.  

Vážené dámy, pánové, spolupracovníci, 
obchodní partneři a přátelé,

závěrem chci všem poděkovat za dosavadní spo-
lupráci, za velmi korektní jednání a celkový přístup 
při přípravě a realizaci jednotlivých projektů. Pro-
jektování je v  současné době multidisciplinární 
obor a příprava každého projektu je v  prvé řadě 
závislá na vytvoření partnerství mezi zákazníkem 
a projektantem a také na vytvoření pracovního 
týmu, který je schopen a ochoten účinně spolupra-
covat v průběhu celého procesu. Pouze za těchto 
podmínek je možné připravit a následně úspěšně  
realizovat projekt. To jsou pro mě základní kritéria, 
která rozhodují o bytí či nebytí každého projektu. 
Je možné konstatovat, že pokud je postupováno 
v souladu s výše uvedenými podmínkami, jsou vý-
sledky realizovaných projektů vždy dobré a mnoh-
dy velmi dobré. Stejně tak je nutné zdůraznit, že 
projekty, které nejsou založeny na partnerství  
a jsou v  průběhu přípravy i realizace mnohokrát 
měněny, přinášejí ve většině případů pouze ne-
gativa, zejména v prodloužení termínů přípravy  
a realizace projektu, nárůstu rozpočtových nákla-
dů (ceny projektu) a ve většině případů dochází 
ke snížení kvality a funkčnosti celého projektu. 
Je určitým paradoxem, že i v dnešní době, kdy na 
složitých projektech pracuje 30 až 60 specialistů, 
je hlavním a mnohdy jediným kritériem při výběru 
generálního projektanta cena. K  této záležitosti 
je možné pouze konstatovat, že disciplína zvaná 
projektování je velmi specifickou a náročnou čin-
ností, která vyžaduje speciální vzdělání, znalosti  
a zkušenosti na straně jedné a také umění dosáh-
nout dohody se zákazníky. Není samozřejmě prav-
dou to, že za nízký honorář je možné získat velmi 
kvalitní a bezchybný projekt. Věřím, že i v budouc-
nu najdeme společnou cestu při přípravě a realiza-
ci nových projektů, v našem případě většinou spo-
jených s  investiční výstavbou a návrhem továren  
a provozů pro průmysl. Ještě jednou děkuji všem za 
dosavadní spolupráci a přeji vše dobré, hodně zdra-
ví a štěstí a také řadu podnikatelských úspěchů. 

Milan Skopalík
Jednatel společnosti
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Dear ladies, gentlemen, co-workers, business 
partners and friends,
 
let me greet you on the occasion of 25 years of B-
Projekting, Zlín. The time is inexorable and in the 
year 2017 we have been working in the company 
for 25 years. This time period allows performing 
of the evaluation, looking back at history and the 
way leading from company foundation to the pre-
sent. It also allows presenting other possibilities 
and expected development in the next period. 
The company was founded in 1992 and during 1st 
phase employed 70 designers and specialist. The 
initial base for activity of new company has been 
contacts and co-operation created during whole 
history and especial in period, when the company, 
earlier Barumprojekt, belonged to VHJ ČZGP (group 
of manufacturing and service companies on behalf 
of the Czech rubber and plastic factories), which 
collected all factories in Czechoslovakia from area 
of rubber and plastics industry and other select 
fields. This group had 17 production plants and 
Barumprojekt was purpose organization, which 
ensured design services to particular production 
plants and also design services for rubber and 

plastics plants in Slovakia (Slovchemie). The ac-
tivity of Barumprojekt for VHJ ČZGP had great im-
portance for all plants, because the part of activity 
was preparation, processing and negotiation of 
solution of the development of the plants (crea-
tion of so called Master Site Plan). Thus prepared 
documents served for preparation of all crucial in-
vestments in particular plants and they allowed 
rationally and efficiently design these ideas fully 
in compliance with development plans. From the 
view of current experience I would like to warn 
that nowadays in most cases it is not acted in such  
a way; and the investments are very complicated 
and several times changed due to non-clarifica-
tion of manufacturing, logistics and development 
plans. B-Projekting therefore has taken up tradi-
tion and contacts from previous years. The main 
activity has become consultancy, complete design 
services, implementation of projects and engineer-
ing during preparation and realization of projects. In 
the 90s the company started to evolve dynamically. 
During the 90s of last century and at the beginning 
of 21st century it ensured design and engineering 
activity in Czech Republic, Slovakia; and it sub-
sequently obtained a number of project in other 
countries (Russia, Spain, Luxembourg, Iran, etc.). 

PROLOGUE

GREETING OF 

THE CEO



 
I would like to point out, that the crucial projects 
have been being prepared during whole existing 
of our company to the areas, which 
we are familiar the most, namely the industry. 
We design especially for these main areas:

Chemical industry
Rubber industry
Technical rubber processing
Plastics processing
Production of composites 
Production of technical fabrics
Automotive industry 
Engineering
Energy industry
Segments relating to civic amenities

Decisive criterion for ensuring the work for design 
and engineering company has been implementation 
of computer technology into all activities of the field. 
It has been especially the segment of designing, 
where during last 25 years came to huge develop-
ment, namely from standard methods of designing 
in 2D to integrated designing in 3D. These facts have 
significantly changed scope and methods of work. 
Presently the crucial projects are completely pre-
pared in 3D. In my opinion this is the only way, how 
to achieve and create the favourable position also 
for the next period under the current conditions. 

For preparation and realization of the projects 
we own the following SW for 3D designing: 

Revit Architecture
Cadmatic, Autoplant
Concrete – rebar drawings
Advance Steel – steel structures – 
manufacturing drawings
Idea Statica
Microstation
Catia – automotive
Navis Work

Thanks to these tools we are presently able to pre-
pare the complete project documentation in 3D and 
in crucial cases from 3D models after finishing to 
generate the manufacturing drawings. These activ-
ities are very required today and in the future it will 
be necessary to prepare the complete projects in 
3D and also the complete manufacturing drawings. 

The advantage of 3D designing is the possibility 
to prepare the complete project at all professions 
(MEP), all mutually connect and by Navis Work and 
Clash system to ensure 100% coordination without 
any clashes. In area of project control and project 
work control MS Project is used as very efficient tool 
for preparation and also leading and implementa-
tion of particular projects and also MS Project as so 
called multiproject for control of project works. The 
crucial criterion for development of the company in 
next period will be essential growth of all design 
works realised in 3D. Without managing of this 
technology in full range it is not possible to keep 
the company in good condition, to ensure the need-
ed number of orders, advisory and expert activity. 

Integral part of a company strategy must be the 
preparation of new workers especially in areas:

Legislation
3D designing 
Logistics
MS Project
Language knowledge (knowledge of minimally 
two – three foreign languages)
Team Work (one company – one way)
Assertivity – significant aspect during 
negotiation and settlement of disputes

By our progressive and intensive work thus we fol-
low the history and genesis of the 1st designing 
office from y. 1957 that is more than 60 years ago. 
On the basis of tradition and experience of Baťa 
company, which was concerned with processing of 
rubber, plastics and special materials, the 1st de-
sign office was found. It prepared projects relating 
to design of premises and plants for tires produc-
tion, processing of technical rubber, thermosets, 
technical fabrics and plastics. Over time the com-
pany was modified, reformed and from project of-
fice the organizations PIK – Barumprojekt – IMC 
were subsequently found. In 1992 B-Projekting 
was found as successor of the above mentioned. 

Decisive milestones of 60 years history of 
the company concerned with preparation and 
implementation of projects mainly relating to 
rubber and plastics industry:

1957                     Foundation of designing office
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1966                     Rename to PIK
1976                      Rename to Barumprojekt
1990  I  1992       Privatization
1992                     B-Projekting

Let me say some other notes relating to process 
of designing in Czech Republic and abroad: 

Presently the standard is to prepare and to lead 
all very significant technological projects by ar-
chitectural offices. On the basis of our practice it 
is possible to state that the preparation of large 
technological projects requires very intensive and 
systematic appointment of specialists from area of 
technology, logistics and energy industry. We have 
lots of experience in this area and I must confirm, 
that in most cases it is not like this, and until the 
level of documentation for building permit such  
a significant projects are prepared only by these 
selected architectural offices, which are supported 
by domestic or foreign investor. Whereas the ter-
ritorial decision and especially the building permit 
determine all obligatory conditions for future imple-
mentation and also project final certificate, in most 
cases it is necessary to rework above-mention levels 
of documentation and this causes the big time outs 
and delays. In sequence of previous not I would like to 
continue in this topics namely with finding, that the 
Czech state is willing to provide to foreign investors 
all support relating to chosen territory for new pro-
ject with lots of grants and creation of optimum con-
ditions for preparation and implementation of the 
project. It means billions of CZK, which are expended 
on preparation of large investments. Because of this 
it is hardly to understand for me, that on one side 
there are provided the best conditions for the fu-
ture investor and on the other side the Czech state 
is not able nor willing to ensure within the prepara-
tion of contractual relations with investor the basic, 
that the documentation and engineering would be 
ensured by the certified Czech designing and engi-
neering companies, which have the best conditions 
for preparation of these projects. It is hardly seiz-
able to prepare the projects in tens of billions CZK 
completely by foreign architectural and engineering 
companies, which have not neither the basic knowl-
edge concerning to valid regulations (Building Act, 
Acts for the environment, SHE, EU standards and re-
lating regulations). Nevertheless in most cases this 
procedure exists and during obtaining the crucial 
permissions (zoning and building permit) thus pre-

pared project often interfere with the fact that their 
level does not correspond to CZ and EU standards. 
Therefore it is necessary subsequently to be hard 
finished and complete this very large documenta-
tion. These all involve the loss of time and money.  

Dear ladies, gentlemen, co-workers, business 
partners and friends,

at the end I would like to thank you all for present 
cooperation, for correct negotiation and for overall 
approach to preparation and realization of the par-
ticular projects. Designing is presently multidisci-
plinary field and the preparation of each project is 
primarily dependent on creating of partnership be-
tween customer and designer and also on creating 
the working team, which is able and willing to effi-
ciently cooperate during whole process. Only under 
these conditions it is possible to prepare and subse-
quently successfully realized the project. It is possi-
ble to state, if it is acted in compliance with above-
mentioned conditions, the results of realized project 
are always good and many times very good. As well 
it is nessecary to point out that the projects, which 
are not based on partnership and they are many 
times changed during preparation and realization, 
bring in most cases only negatives, especially in 
prolongation of terms of preparation and realization 
of the project, increase of budgeted costs (project 
price) and in the most cases the decreasing of qual-
ity and functionality of whole project happen. It is  
a paradox, that even today, when 30 – 60 specialists 
work on complicated projects, the main and many 
times the only one criterion for general designer se-
lection is the price. To this matter it is only possible 
to state, that the branch called designing is very 
specific and difficult activity, which requires spe-
cial education, knowledge and experience on one 
side and also the art of reach agreement with the 
customers. Of course, it is not true, that for the low 
fee it is possible to obtain high quality and fault-
less project. I believe, in future we will find common 
way during preparation and implementation of new 
projects, in our case mostly connected with invest-
ment and design of factories and workshops for 
industry. Once again thank you all for present coop-
eration and wish you all the best, good health and 
happiness, and also number of business success. 

Milan Skopalík
CEO
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60 let projektování a engineeringu továren na 
pneumatiky, technickou pryž, zpracování plastů 
a technických tkanin 
60 years of designing and engineering of rubber 
and plastic plants in the Czechoslovak Republic 
and in the Czech Republic

1957    I    2017



HISTORIE PROJEKTOVÁNÍ 

GUMÁRENSKÝCH A PLASTIKÁŘSKÝCH 

ZÁVODŮ V PODMÍNKÁCH 

ČESKOSLOVENSKA 1957 — 1992
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Rozhodující význam pro vznik a další vývoj pro-
jektových a inženýrských činností v  segmentu 
průmyslu týkajícího se zpracování pryže, plastů, 
termosetů a technických tkanin mělo založení gu-
márenského závodu společností Baťa ve Zlíně po-
čátkem 30-tých let minulého století. Pod značkou 
BARUM (Baťa – Rubena – Matador) se vyrábí v ČR 
i v  zahraničí gumárenské výrobky, pneumatiky, 
technická pryž i v současné době.

Již před rokem 1939 se spolu s  výrobou ve Zlí-
ně rozvíjela i nezbytná výzkumná a konstrukční 
pracoviště. Ta byla v  50. letech minulého sto- 
letí umístěna do „organizačního oddělení gu-
máren“. Vznikly zde postupně VÚGT a VÚVPH  
a jejich sloučením v roce 1956 VÚGPT – Výzkum-
ný ústav gumárenské a plastikářské techno- 
logie. V  té době byly soustředěny výrobní zá-
vody v  Čechách do ČZG Náchod, na Moravě pak  
gumárny pod podnik Rudý říjen Otrokovice,  
plastikáři pod Fatru Napajedla. 

Celý komplex následně vytvořil VHJ ČZGP – České 
závody gumárenské a plastikářské. Jeho ředitel-
ství, a také VÚGPT, byl v té době situován v areá-
lu Svit v Gottwaldově.

Konsolidace navázala na dosavadní práci skupiny 
konstruktérů v rámci VÚGPT a od 1. 1. 1957 zahá-
jilo činnost SPS (Společné projektové středisko). 
Středisko se rychle rozrostlo do multiprofesní or-
ganizace schopné komplexní projektové činnosti 
a brzy zahrnulo i vlastní realizační složku pro vý-
stavbu nových provozů GŘ ČZGP a VÚGPT v Lou-
kách. Kromě závodů ČZGP byly v SPS zpracová-
vány i projekty pro některé slovenské podniky  
a také v řadě případů do zahraničí. 



Již v průběhu roku 1966 byla činnost PIKu rozšířena 
o úsek realizace. Jeho náplní bylo řízení, koordina-
ce a kontrola významných projektů VHJ. Zpočát-
ku zajišťoval úsek hlavně výstavbu NPO – Nové 
pneumatikárny v Otrokovicích, po r. 1970 pak PKH 
– Nové provozy výroby Barexu – Plastické kůže 
hygienické v Chropyni. Pobočná realizační středis-
ka PIKu vznikla také v Osinku Kostelec nad Orlicí  
a v závodě Plastika Nitra.

Následně pokračoval Barumprojekt ve své činnosti 
podle požadavků VHJ, zejména jako generální pro-
jektant staveb pro ČZGP a také několik vybraných 
slovenských podniků v  rámci Slovchemie. Hlavní 
činností se stalo projektování. Z počátku činnos-
ti SPS byla zpracována dokumentace pro podniky 
v  rámci ČZGP, zejména pro Rubenu Náchod, Vul-
kan Hrádek nad Nisou a Osinek v Kostelci nad Orli-
cí. Pokračovala také spolupráce na projektové do-
kumentaci a přípravě stavby NPO podniku Barum 
– Rudý říjen Otrokovice, na Slovensku pro G1M Pú-
chov, Matador Bratislava a Plastika Nitra, v zahra-
ničí např. návrhy závodů na zpracování technické 
pryže pro Egypt, Irák a Barmu, dále projektová do-
kumentace pro zavedení nových výrob v plastikář-
ských závodech Technoplast Chropyně (akce PKH), 

Gumotex Břeclav (Blokový PUR), Granitol Morav-
ský Beroun (Mikroten). V gumárenském průmys-
lu byly postupně zpracovávány projekty rozšíření 
výroby v Gumárnách Zubří, Optimit Odry stavbou 
nové výroby hadic, a modernizace Kordárny Velká 
nad Veličkou. 

Další novou činností pro Barumprojekt bylo zřízení 
odboru vývozu investičních celků (VIC). To sjed-
notilo vedení dříve izolovaných pracovišť v  rámci 
VHJ. Projektování zahraničních akcí ve spolupráci 
s příslušným PZO mělo za dobu existence podniku 
mnohaletou tradici. Skupina VIC v 80-tých letech 
spolupracovala zejména na výstavbě pneumatiká-
ren Thaton – Barma a Petlas v Turecku.
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Vznik projektového 
střediska 
ve Výzkumném 
ústavu gumárenské 
a  plastikářské 
technologie (VÚGPT) 
v Gottwaldově vydáním 
organizačního řádu

Projekčně-inženýrská 
kancelář (PIK)  
Gottwaldov 
účelový závod 
oborového podniku 
Československé 
závody gumárenské 
a plastikářské 
technologie 
v Gottwaldově

PIK - projekční, 
inženýrská  
a konzultační 
organizace 
Gottwaldov 
účelová hospodářská 
organizace, podřízená 
generálnímu ředitelství 
Českých závodů  
gumárenských 
a plastikářských 
v Gottwaldově

Barumprojekt   
projektová a inženýrská 
organizace Gottwaldov 
změna názvu

01.05.1957 01.01.1966 01.01.1969 01.07.1976

Vývoj projektové složky byl od roku 1957 následující:



HISTORY OF DESIGNING 

OF RUBBER 

AND PLASTIC PLANTS IN 

CZECHOSLOVAKIA 1957 — 1992

The decisive importance for formation and next 
development of designing and engineering acti-
vities in the area of industry concerning the pro-
cessing of technical rubber, plastics, thermosets 
and technical fabrics had foundation of rubber 
factory of company Baťa in Zlín early in 30th 
years of last century. Presently the rubber pro-
ducts, tires, technical rubber under mark BARUM 
(Baťa – Rubena – Matador) are manufactured in 
the Czech Republic as well as abroad.

Together with production in Zlin also the nessa-
cary research and design workplaces were already 
developed before y. 1939. These were placed into 
“organization department of ruber factories” in 
50th years of last century. Subsequently VÚGT 
and VÚVPH were found here and VÚGPT – Re-
search Institute of Rubber and Plastics Technolo-
gy was found by their consolidation. At that time 
the production plants were localized in Bohemia 
in ČZG Náchod, in Moravia then rubber factories 
under the company Rudý říjen Otrokovice, plastics 
factories under Fatra Napajedla. Whole complex 
subsequently found VHJ ČZGP – Czech Factories 
Rubber and Plastics. Its head office, and also VÚ-
GPT, was situated in Svit premises in Gottwaldov. 

Consolidation took up the actual work of de-
signers’ group within VÚGPT and 1. 1. 1957 SPS 
(design centre) began its activity. The centre ex-
panded quickly into the multi-professional orga-
nization capable of complex design activity and 
soon it included also own realization branch for 
build-up of new plants GŘ ČZGP and VÚGPT in 
Louky. In SPS there were proceeded except the 
plants ČZGP also projects for some Slovak plants 
and in number of cases abroad, too. 



14    I    15

Development of project branch from y. 1957 was following:

During year 1955 the activity of PIK was extended 
realization section. Its scope was control, coor-
dination and checking of significant projects of 
VHJ. At the beginning the section ensured mainly 
the build-up of NPO project – New tires factory in 
Otrokovice, after y. 1970 then PKH – New plants 
of Barex production – Plastic leather hygienic in 
Chropyně. Branch realization centres of PIK were 
found also in Osinek Kostelec nad Orlicí and in 
plant Plastika Nitra.

Barumprojekt subsequently continued to its acti-
vity according to VHJ requirements, especially as 
a general designer of projects for ČZGP and also 
some other chosen Slovak plants within Slovche-
mie. The designing became the main activity. At 
the beginning of SPS activity the documentation 
was prepared for plants within ČZGP, especially 
for Rubena Náchod, Vulkan Hrádek nad Nisou and 
Osinek in Kostelec nad Orlicí. The cooperation on 
project documentation and preparation of NPO 
structure of company Barum – Rudý říjen Otroko-
vice also continued, in Slovakia for G1M Púchov, 
Matador Bratislava and Plastika Nitra, abroad 
e.g. designs of plants for processing of technical 
rubber for Egypt, Irak and Barma, further project 

documentation for implementation of new pro-
duction in plastics plants Technoplast Chropyně 
(action PKH), Gumotex Břeclav (Block PUR), Gra-
nitol Moravský Beroun (Mikroten). In rubber indu-
stry there were subsequently elaborated design 
services for extension of production in Gumárny 
Zubří, Optimit Odry with structure of new produc-
tion site of hoses, and renovation of Kordárna Vel-
ká nad Veličkou. 

Next new activity for Barumprojekt was esta-
blishment of export division of investment units 
(VIC). This consolidated the leading of earlier iso-
lated workplaces within VHJ. Designing of fore-
ign projects in cooperation with appropriate PZO 
(foreign trade enterprise) had multiyear tradition 
during existing of company. VIC group cooperated 
especially on build-up or tire factories Thaton – 
Barma and Petlas in Turkey.

Foundation of project 
centre 
in the Research 
Institute of Rubber  
and Plastics 
Technology (VÚGPT) 
by the issue of 
organization rules

Design-engineering 
office (PIK) 
Gottwaldov 
purpose plant of 
professional plant 
Czechoslovak plants 
of rubber and plastics 
technology in 
Gottwaldov

PIK – design, 
engineering and 
consultancy 
organization 
Gottwaldov 
purpose economic 
organization, 
subordinated to the 
general head office  
of Czech plants rubber 
and plastics  
in Gottwaldov

Barumprojekt   
designing and 
engineering 
organization 
Gottwaldov – change 
of the name

01.05.1957 01.01.1966 01.01.1969 01.07.1976



MATADOR Bratislava

Je jedním z nejstarších gumárenských podniků. Byl 
založen už v r. 1905. Během naší spolupráce byla 
navržena řada modernizačních projektů.  Rozsáhlé 
stavby – Dostavba závodu Matador I. a II. etapa 
zahrnuly nový komplex výroby hladkých hadic vč. 
nových skladů surovin, 2. přípravny směsí a skladů 
HV, dále nové provozy technického rozvoje a dílny 
hlavního mechanika.

It is the one of the oldest rubber factories. It 
was already found in y. 1905. During our coop-
eration the number of renovation projects was 
designed. Large structures – Finishing of plant 

Matador I. and II. phase included new complex 
of production of smooth hoses including new 
warehouses of raw material, 2. mixing room 
and warehouses of final products, further new 
workshops of technical research and works of 
mechanical workshop.

VULKAN Hrádek nad Nisou

Stavba nové rozsáhlé haly výroby máčené pryže 
vč. moderního uložiště latexu s kolejí vlečky a dal-
ší provozní a skladové objekty. Nová hala byla na 
svou dobu stavebním unikátem svým rozpětím  
l = 48 m a oboustrannými přístavky pro pomocné, 
sociální a energetické provozy. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁKAZNÍCI

THE MOST SIGNIFICANT CUSTOMERS

1957 — 1992
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Structure of new large hall of production of wet-
ted rubber incl. modern disposal site of latex with 
rail trail and next operation and storage objects. 
At that time the new hall was structure unique 
with its span l = 48 m and double-sided annexes 
for auxiliary, social and energetic plant.

RUBENA Náchod

Jeden z  prvních českých gumárenských podni-
ků (kdysi patřil firmě Kudrnáč), Rubena (Rubber 
Náchod) s  výrobním programem hlavně lisované 
technické pryže, pneumatik, s pobočnými závody 
v  Hronově a Rudníku. V  tomto závodě, původně 
textilního průmyslu, byly navrženy rekonstruk-
ce pro nové gumárenské provozy. Pro Hronov byl 
zpracován projekt Nová výroba lisované pryže ze 
speciálních kaučuků.

One of the first Czech rubber factories (once it 
belonged to company Kudrnáč), Rubena (Rubber 
Náchod) with production programme of mainly 
moulded technical rubber, tires, with branches in 
Hronov and Rudník. At this plant, initially of textile 
industry, there was designed reconstruction for 
new rubber plants. The project New production of 
moulded rubber from special rubber was prepared. 

OPTIMIT Odry

Je z  českých závodů nejstarším, založen už v  19. 
století. Největší podíl na dalším rozvoji měl ná-
vrh nového komplexu pro výrobu hadic (NOHA) na 
přelomu 60-tých a 70-tých let. Pro potřeby nových 
ploch došlo i k přeložce veřejné komunikace a řeky. 
Následně byla realizována rozsáhlá dvoupodlažní 
hala moderní konstrukce a energetické centrum. 
 
It is the oldest one from Czech factories, found 
already in 19th century. The biggest part in other 
development had the design of new complex for 
production of hoses (NOHA) at the turn of the 
1960s and the 1970s. The relaying of highway and 
river also occurred for needs of new areas. Then 
the large two-storeyed hall with modern structure 
and energetic centre were realized.

GUMOTEX Břeclav

V  50-tých letech došlo v  Břeclavi, podobně jako 
v  Chropyni, k  postupnému přebudování cukrova-
ru na podnik gumárenské a později i plastikářské 
výroby. Naše spolupráce byla zahájena v  r. 1958 
rekonstrukcí kotelny a vlečky. Byly navrženy re-
konstrukce a rozšíření nových provozů. Byla to vý-
roba pěnové pryže včetně uložiště latexu, výroba 
nafukovacích výrobků, hraček, sklady a pomocné 
provozy. Dále došlo k vybudování rozsáhlého mo-
nobloku výroby Blokového PUR a bloku Výroby 
bezpečnostních panelů z PUR pěny.

In the 1950s in Břeclas as well as Chropyně the 
sequential reconstruction of sugar factory to the 
company of rubber and later plastics production 
occurred. Our cooperation began in y. 1958 by re-
construction of boiler room and railway siding. 
The reconstruction and extension of new work-
shops were designed. It was production of foam 
rubber including disposal site of latex, produc-
tion of inflatable products, toys, warehouses 
and auxiliary operations. Further the building of 



large monobloc of production Block PUR and block 
of Production of safety panels from PUR foam. 
 
 
BARUM – Rudý říjen Otrokovice

Původní gumárenský závod společnosti Baťa, 
založený v  areálu firmy ve Zlíně už ve 30-tých 
letech 20. století. Výrobní program zahrnul gu-
mové podlahoviny, velopláště a vzdušnice, rege- 
nerát, autopláště, dopravní pásy a klínové řeme- 
ny. Po válce byla výroba pneumatik rozšířena 
v oborech osobní, traktorové, motopláště a du- 
še, dále přibyla drobná technická pryž, těsnění 
a akuskříně. Do podniku byly v té době dočasně 
včleněny oddělené závody Kordárna Velká nad 
Veličkou, Gumárny Zubří, Optimit Odry a také 
menší výrobní provozy v  Brně. Tehdy začala 
spolupráce s  projektovým střediskem VÚGPT, 
zejména na přípravě a návrzích nových provo- 
zů v Otrokovicích. Studie a návrh jejich techno- 
logie byl zpracován ve spolupráci s  Rezinopro-
jektem Jaroslavl, ten podle podkladů firem Dun-
lop a King a také Bridge – Shaw navrhl pneu-
matikárnu Dněpropetrovsk, která však nebyla 
realizována. Stavební část rozsáhlé nové akce 
v  Otrokovicích jsme řešili nejprve v  kooperaci 
s Chemingem Pardubice, později jsme v  další 
činnosti pokračovali samostatně. Výsledkem 
náročné výstavby je od r. 1972 zcela nový závod 
včetně všech potřebných periferií. Významnou 
součástí je hlavní výrobní monoblok se všemi po-
třebnými technologickými, energetickými, skla- 
dovacími, pomocnými, sociálními a administra-
tivními útvary. I v  dnešní době je takto konci-
povaný monoblok hlavní součástí výrazně roz-
šířeného areálu a také sídlem firmy Continental 
Barum v Otrokovicích. Nová pneumatikárna Otro- 
kovice byla navržena podle moderních zásad té 
doby a to využitím systému zónování. Byla to 
velmi moderní metoda pro navrhování výrob-
ních jednotek, které však není možné efektivně 

rozšiřovat. Takto navržený závod je nutné brát 
jako samostatnou výrobní jednotku.

Original rubber plant of Baťa company, found alre-
ady in 30th years of 20th century in company in 
Zlín. Production assortment included rubber floor-
ings, cycle tires and tire tubes, reclaim, car tires, 
conveyor belts and vee-belts. After the war the 
production of tires was extended in areas of pas-
senger, tractor, motorbike tires and tire-tubes, 
further the small technical rubber, sealings and 
acu-cases were added. Separated plants Kordárna 
Velká nad Veličkou, Gumárny Zubří, Optimit Odry 
and also small production plants in Brno were 
temporarily incorporated at that time. At that 
time the cooperation with project centre VÚGPT 
started, especially on preparation and designs of 
new plants in Otrokovice. Feasibily studie and ba-
sic design of technology were prepared in coopera-
tion with Rezinoprojekt Jaroslavl, it according to 
supporting documents of Dunlop and King compa-
nies and also Bridge – Shaw designed tire factory 
Dněpropetrovsk, which however was not realized. 
The building part of large new action in Otrokov-
ice was firstly solved in cooperation with Chem-
ing Pardubice, later we continued in other activity 
separately. The result of difficult build up has been 
fully new plant including all needed peripheries 
from y. 1972. The significant part is the main pro-
duction monobloc with all necessary technological, 
energetic, storage, subsidiary, sanitary and admin-
istrative sections. Also presenty in this way con-
ceived monobloc is the main part of expressively 
extended premises and also the seat of company 
Continental Barum in  Otrokovice. The new tire  
factory Otrokovice was designed according to mo- 
dern principles of that time and by usage of zon-
ing system. It was very modern method for de-
sign of production units, which are not possible to  
effectively extend. In this way designed plant is ne-
cessary to take as an independent production unit. 
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GUMOKOV Hradec Králové

Závod založený v  severní průmyslové zóně u 
Labe na okraji města. Z podstatné části byl bu-
dován od 60-tých let, poměrně racionálně zóno-
vým systémem. Jeho hlavní částí je dnes několik 
výrobních bloků s halami středního rozsahu s pří-
stavky. Výroby v jednotlivých blocích jsou členěny 
podle náročnosti a velikosti produktů (pogumo-
vání nádob – těsnění).

The plant found in northern industrial zone near 
Labe in the suburbs. From essential part it was  
built from the 1960s with relatively consequently 
zoning system. The main part is today several pro-
duction blocks with middle range halls with an-
nexes. Production in particular block is structured 
according to severity and size of products (rubber-
izing of vessels - sealing).
 

GUMÁRNY Zubří

Závod ve svém jádru pochází už z meziválečného 
období, ale k podstatnému rozšíření a stabilizaci 
dochází až v letech šedesátých. Zpočátku vyhovoval 
i územní rozsah s určitými rezervami a výhodným 
umístěním mimo hlavní část obce, při státní silnici 
a železnici. Gumárny Zubří vyrábí technickou pryž. 

The plant essentially came from interwar period, 

but substantial extension and stabilization oc-
curred in the 1960s. At the beginning also the 
territorial range with appropriate reserves and 
favourable placing out of the main part of the 
village near the national road and railway suited. 
Gumárny Zubří produces the technical rubber.

OSINEK Kostelec nad Orlicí

Osinek vznikl z  původní koželužny na Jirchářské 
ulici a horního – obuvnického závodu. Zavedením 
výrob z  azbestu vznikly v  dolním areálu provozy 
GO pasů, přípravy surové pryže (krepy), následně 
výroba azbestových třecích materiálů (brzdové  
a spojkové obložení) a textilní výroba.

Osinek was found from original tannery in the 
Jirchářská street and upper – shoemaker plant. By 
implementation of asbestos production at lower 
area the premises of GO belts, preparation of raw 
rubber (crepes), subsequently production of as-
bestos friction material (brake and clutch lining) 
and textile production arose.

ASBESTOS Zvěřínek

Ve starší nevyužité provozovně na okraji malé obce 
nedaleko Nymburka byly v  50-tých a 60-tých le-
tech minulého století postupně zavedeny nové 
zpracovatelské technologie na bázi azbestu. Byly 



to: osinkotextilní výroba, osinkokov (průmyslové 
těsnění) a azbestové desky – osinková lepenka  
a vysokotlaké desky (IT, Jerit)  a také vybrané třecí 
materiály. V 80-tých letech byly postupně realizo-
vány projekty, které řešily výrobu těsnění na bázi 
bezazbestových třecích materiálů.

In older unused premise in the suburbs of small 
village not so far Nymburk there were subse-
quently implemented new manufacturing tech-
nologies based on asbestos in 50th and 60th 
years of last century. They were: asbestos-tex-
tile production, asbestos-metal (industrial seal-
ing) and asbestos boards – asbestos board and 
high-pressure boards (IT, Jerit) and also selected 
friction material. In the 1980s there were sub- 
sequently realized projects, which solved the 
production of sealing based on asbestos-free 
friction material.

GRANITOL Moravský Beroun

Původně menší výrobní provoz v  sousedství zru-
šeného nádraží byl postupně rozšířen do moder-
ního zpracovatelského plastikářského podniku. 
Program je orientován hlavně na plastové obaly, 
plasto-papírové tapety, hadice, mlékárenské folie 
a pásky. Jako významná nová kapacita byla navr-
žena a realizována stavba Mikrotén, výroba jemné 
velkoplošné obalové folie, zejména pro potravi-
nářský a spotřební průmysl. 

Originally smaller production premise near by can-
celled railway station was subsequently extended 
into the modern manufacturing plastics compa-
ny. The programme is mainly oriented on plastic 
wraps, plastic-paper hangingns, hoses, dairy foils 
and bands. As the significant new capacity was 
designed and realized the structure Mikroten, pro-
duction of large packing foils, especially for food 
and consumer industry. 

KORDÁRNA Velká nad Veličkou

Byl to původně textilní závod budovaný od 50-
tých let na zelené louce. Spolupráce na přípravě 
a realizaci další výstavby v souvislosti se zavádě-
ním výroby kordových tkanin byla zahájena brzy 
po vzniku SPS, nejprve dostavbou rozsáhlé první 
haly, dále postupně akce PA Kordy III a IV řešící vý-
robu polyamidových kordů pro výrobu pneumatik 
a dopravních pásů (v jiných závodech VHJ). Další 
projekty postupně řešily návrhy a realizaci linek na 
impregnaci a tepelnou úpravu kordů. 

It was originally a textile plant built from the 1950s 
on the greenland. The cooperation on preparation 
and realization of next build-up in connection with 
implementation of production of cord fabrics was 
begun after SPS foundation, firstly by finishsing 
of building of large first hall, further subsequently 
actions PA Cords III and IV solving the production 
of polyamid cords for production of tires and con-
veyor-belts (in other plants of VHJ). Next projects 
subsequently solved the designs and implemen-
tation of lines (tire cord treating units for finishing 
of cord fabrics and conveyor belt fabrics). 

FATRA Napajedla

Původní pobočné provozy fy Baťa zpočátku gumá-
renského charakteru ve výhodné poloze při hlavní 
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komunikaci, železniční trati a s dostatečnou územ- 
ní rezervou umožnily další rozvoj především plas-
tikářských technologií. Postupně byly navrženy 
akce Nová výroba smršťovacích folií, Rozšíření 
výroby PVC podlahovin, Rozšíření výroby PVB folií  
a Hydroizolační folie.

Original branches of company Baťa at the begin-
ning of rubber character at the favourable location 
at the main road, railway line and with sufficient 
territorial reserve made possible the other devel-
opment especially of plastics technologies. Sub-
sequently there were designed actions New pro-
duction of shrink sheets, Extension of production 
of PVC floorings, Extension of production of PVB 
sheets and waterproofing sheets.

GUMÁRNE 1.mája Púchov

Závod byl budován jako komplex postupně od r. 
1950. Mezi prvními projekty byla výroba plných ob-
ručí, sklad HV, přípravna směsí, výroba tvárnic a hala 
dopravních pásů. V dalších letech návrhy intenzifi-
kace výroby, PD Rekonstrukce výroby osobních au-
toplášťů, Výroba pevných pryžových kol, Inovace 
výroby nákladních radiálních pneu, Výroba osob-
ních radiálních plášťů, Ocelolanové dopravní pásy 
a další. Spolupráce byla spojena i s postupným bu-
dováním vlastních výzkumných a rozvojových pra-
covišť i vstupního areálu, administrativní budovy 
včetně příslušenství. Současný název gumáren je 
Continental Matador Rubber. Tato firma vyrábějící 
osobní pneumatiky, nákladní pneumatiky a do-
pravní pásy patří k největším výrobnám na světě. 

The factory was built as a complex subsequently 
from y. 1950. The production of solid tires, ware-
house of final products, mixing room, production 
of breeze-block and hall of conveyor-belts were 
among the first projects. In the next years design 
of intensification of production, PD Reconstruc-

tion of production of passenger tires, Production of 
rigid rubber wheels, Inovation of production of truck 
radial tires, Production of passanger radial tires, 
Steel-cord conveyor belts and others. The coopera-
tion was connected also with subsequent build-up  
of own research and development works and also 
input area, administrative buildings including acces-
sories. Present name of this rubber factory is Conti-
nental Matador Rubber. This company producing pas-
sangers tires, truck tires and conveyor belts belongs 
to the biggest manufacturing plants in the world. 
 
 
PCHZ (Povážské chemické závody) Žilina

Byly zaměřeny na výrobu základních chemických 
surovin a komponentů. Přípravná a projektová do-
kumentace Výroba z plastů byla určena pro novou 
výrobu profilů a výhledově i kompletaci plastových 
oken. Stavba byla úspěšně uvedena do provozu 
počátkem 90-tých let.

They were focused on production of basic chemi-
cal raw material and components. Preparation 
and project documentation of Production of plas-
tics was intended for new production of profiles 
and perspectively also for assembling of plastic 
windows. The structure was successfully put into 
operation early in the 1990s.

GUMÁRNE SNP Dolné Vestenice



Od 50-tých let v  závodě probíhala přestavba, ná-
hrady a úpravy nevyhovujících provozů a doplňová-
ní kapacit energetiky a vodního hospodářství. Roz-
sáhlejší projektové práce si vyžádaly PD Rozšíření 
válcovny, vybudování skladů a pomocných provozů, 
dále pak PD Rozšíření kotelny a projekt Intenzifika-
ce vytlačované gumy, uvedené do provozu koncem 
80-tých let. Výrobním programem je technická pryž. 

From the 1950s the reconstruction, replacement 
and repair of unsatisfactory plants and comple-
tion of capacity of energetics and water service. 
Larger project works required for PD Extension of 
rolling mill, build-up of warehouses and auxiliary 
plants, further then PD Extension of boiler room 
and design of Intesification of extruded rubber, 
put into operation at the end of the 1980s. The 
production programme is technical rubber.

SLZ – Slovenské Lučobné závody Hnúšťa

Do malého závodu na středním Slovensku bylo 
rozhodnuto v r. 1970 umístit nový program z oboru 
výroby technické pryže. Naše spolupráce započa-
la průzkumy a variantními návrhy nutných úprav 
území a  stávajících provozů. Aby tato velká in-
vestiční akce mohla být v plném rozsahu realizo-
vána bez záboru zemědělské půdy, byla navržena  
a provedena přeložka řeky, původně tekoucí v těs-
ném sousedství starých provozů. Stavba Technic-
ká guma I. a II. etapa, byla postupně realizována  
i přes velké nároky, zejména při zakládání nových 
rozsáhlých objektů a úspěšně uváděna do provozu 
až do počátku 90-tých let. 

In y. 1970 it was decided to place new programme 
from the field of production of the technical rub-
ber into do small plant in the central Slovakia. Our 
cooperation started with researches and variant 
designs of necessary adjustment of area and ex-
isting plants. The relaying of the river, originally 

flowing near by the old plants, was designed and 
realized to be fully realized this large investment 
without appropriation of agricultural land. Struc-
ture Technical rubber I. and II. phase was subse-
quently realized despite the big demands, espe-
cially during the foundation of new large objects 
and successfully put into operation up to begin-
ning of the 1990s.

PLASTIKA Nitra

Od r. 1960 byla realizována jako nový závod na zele-
né louce na okraji města. Postupně se rozrostla do 
většího komplexu s převládající zástavbou halových 
výrobních bloků, se strojírnou, pomocnými provozy, 
energetikou, vodním hospodářstvím, sklady surovin 
i HV. Firma se zabývá výrobou plastových výrobků. 

From y. 1960 it was realized as a new plant on the 
greenland in the suburbs.  Subsequently it spread 
into the larger complex with dominant build-up 
area of hall production blocks, with machinery, aux-
iliary plants, energetic, water service, warehouses 
of raw material and final products. Company is 
concerned with manufacture of plastic products. 

TECHNOPLAST Chropyně

Podobně jako Gumotex zahájil podnik činnost 
v  poválečných letech úpravou a postupnou pře-
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stavbou prostor původního cukrovaru. Další nové 
kapacity výroby, energetické zdroje, spalovna od-
padu, jakož i další provozy řídící, pomocné a so-
ciální byly v 60-tých a 70-tých letech realizovány 
v rekonstrukcích, hlavně však novou výstavbou na 
volných plochách. Hlavní náplní výrobního progra-
mu bylo zpracování PVC v oborech koženka, des-
ky, válcované folie, zpracování odpadu, biaxiálně 
orientované PET fólie a podlahovina až do š. 2,0 
m. Jedním z největších projektů postupně navrže-
ných a realizovaných od konce 60-tých let naší or-
ganizací byla Výroba československé poromerické 
usně Barex, tj. PKH – Plastická kůže hygienická.

Analogous to Gumotex the company started the 
activity by adjustment and subsequent recon-
struction of the areas of original sugar factory in 
postwar years. Other new capacity of production, 
energy resources, waste incineration plant, as 
well as other plants control, support and social 
were realized with reconstructions, though main-
ly with new build-up on free areas in the 1960s 
and in the 1970s. The main scope of production 
programme was PVC processing in the fields of 
artificial leather, boards, rolled foils, waste treat-
ment, biaxially oriented PET foils and flooring up 
to width 2.0 m. One of the largest projects, sub-
sequently designed and realized from the end of 
the 1960s, by our organization was Production of 
Czechoslovak poromeric leather Barex, i.e. PKH – 
Plastic leather hygienic. 

MITAS Praha

Závod vznikl v letech 1933 – 1934 s výrobním pro- 
gramem zaměřeným na výrobu pneumatik a duší 
pro auta, motocykly a také velopláště. Za války pře-
šel podnik i na pogumování kovových součástí pro 
zbrojní průmysl. V 50-tých letech byla výroba velo 
delimitována do Rubeny Náchod a osobní pneu do 
Zlína. Závod se orientoval na pneumatiky nákladní, 

středně těžké a těžké, pro zemědělské a stavební 
stroje, později i obří a letecké pneu. Naše spolu-
práce se datuje už od konce 50-tých let návrhem 
úprav a rekonstrukcí, projektovou dokumentací 
Rozšíření pneumatikárny, Vybudování protekto-
rovací kapacity, Rozšíření přípravny směsí, Sklady  
a Závodní jídelna. Současně byly prováděny průzku-
my, hodnocení stavu a studijně prověřeny možnos-
ti rozvoje. Rozsáhlá další fáze spolupráce nastala 
po požáru přípravny směsí v r. 1985. Bylo zpracová-
no souhrnné řešení a postupně projektová doku-
mentace nových výrobních a skladových objektů, 
dílen, sociálního zařízení a pomocných provozů. 

The company was found in years 1933 – 1934 with 
production programme focused on production of 
tires and tire-tubes for cars, motorbike and also 
bicycle tires. During the war the company started 
to rubberize the metal parts for arms industry. In 
the 1950s the bicycle production was delimitated 
into the Rubena Náchod and motor-car tires to 
Zlín. The company oriented on truck tires, tires 
for middle-heavy and heavy, for agricultural and 
construction machines, later also giant and air-
craft tires. Our cooperation is dated from end of 
the 1950s with design and reconstruction, project 
documentation Extension of tires factory, Build-
up of tread capacity, Extension of mixing room, 
Warehouses and Company canteen. At the same 
time the research, evaluation of situation and 
were carried out and the possibility of develop-
ment was verified by studies. Large next phase of 
cooperation started after fire of existing mixing 
room in y. 1985. It was prepared summary solu-
tion and subsequently the project documentation 
of new production and warehouses, workshops, 
sanitary facilities and auxiliary plants.



PŘÍKLAD ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Pneumatikárna PETLAS v Turecku

V r. 1980 byla zahájena spolupráce s firmou Techno-
export Praha a s generálním dodavatelem Chepos 
Brno na přípravě projektu Petlas v Turecku. Know- 
how poskytly firmy Rudý říjen (Barum) Otroko-
vice a G1M Púchov. Pro předmětný projekt byla 
zpracována dokumentace pro stavební povolení  
a prováděcí dokumentace stavby a to v  letech  
1981 – 83, následovala realizaci projektu v  letech 
1983 – 90. Situování továrny 190 km od Ankary 
ve středním Turecku na náhorní planině s  nad-
mořskou výškou 1120 m. Stavební část prováděcí 
dokumentace byla zpracována ve spolupráci s tu-
reckou firmou Boral z  Istanbulu. Následně byla 
zajišťována supervize projektu a to ve všech fázích 
realizace. Výrobní zařízení pro pneumatikárnu bylo 
dodáváno z  Československa a také z  Německa a 
Francie. Příprava a realizace projektu byla usku-
tečněna na základě zkušeností získaných z  reali-
zovaných projektů v Československu i v zahraničí. 
Cílem tohoto řešení bylo navrhnout moderní vý-
robní jednotku na zelené louce s využitím, v teh-
dejší době, všech špičkových technologií. Dále 
zajištění všech technologických vazeb a systémů 
včetně optimálního řešení toku surovin, polotova-
rů a pneumatik v celém závodě. Také byl optimali-
zován návrh sociálních zařízení, kuchyně a jídelny 
ve vazbě na pohyb pracovních sil v areálu závodu .

SAMPLE OF FOREIGN COOPERATION
Tires factory PETLAS in Turkey 

In y. 1980 the cooperation for preparation on the 
project Petlas in Turkey was started with compa-
ny Technoexport Praha and with general supplier 
Chepos Brno. Know-how was provided by compa-
ny Rudý říjen (Barum) Otrokovice and G1M Púchov. 
The documentation for building permit and docu-
mentation for implementation of the project (de-
tail design) in years 1981 – 83 was prepared for 
this project, then the implementation of the pro-
ject followed in years 1983 – 90. Location of the 
factory – 190 km from Ankara in the central Turkey 
on table-land with altitude 1120 m. The building 
part of detail design was prepared in cooperation 
with Turkish company Boral from  Istanbul. Sub-
sequently the project supervising was ensured in 
all phases of realization. Production facilities for 
tires factory were supplied from Czechoslovakia 
and also from Germany and France. Preparation 
and realization of the project were carried out on 
the basis of experience gained during realized pro-
ject in Czechoslovakia and abroad. The goal of this 
solution was to design the modern production 
unit on the greenland with usage, at that time, 
of all high technologies. Further, the ensuring of 
all technological links and systems including op-
timal solution of flow of raw material, semifin-
ished products and tires in whole factory. Also the 
design of sanitary facilities, kitchen and canteen 
in connection with the movement of staff in the 
area of the factory.
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25
25 let historie B-Projekting Zlin, společnosti která 
je pokračovatelem tradicí zakládající společnosti 
25-year history of B-Projekting Zlin, the company 
that is the successor to the tradition of the 
founding companies

1992    I    2017



Současnost je charakterizována velkou poptávkou 
po projektových a inženýrských činnostech a to 
ve všech oborech, ve kterých pracujeme. Jedná se 
zejména o projekty týkající se gumárenského prů-
myslu, výroby technické pryže, zpracování plastů, 
chemického průmyslu a následně všech navazují-
cích segmentů, které souvisí s přípravou a realizací 
nového průmyslového závodu na úrovni 21. století. 

V současné době jsou základní kritéria pro 
zpracování dokumentace projektu a také 
realizace projektu následující:

Znalosti v oboru navrhování průmyslových závodů
Znalosti technologických procesů
Znalosti v oboru dopravy, manipulace  
a skladování
Znalosti v oboru energetiky
Zpracování dokumentace projektu formou  
3D a to od základního modelu až po výrobní  
dokumentaci

Základním předpokladem pro získání každého 
projektu je předložení technicky dokonalé a ceno-
vě příznivé nabídky tak, aby firma byla schopna 
konkurence. V  současné době platí, že rozhodu-
jícím a mnohdy jediným kritériem je cena. Tato 
skutečnost do značné míry negativně ovlivňuje 
celý proces přípravy a následné realizace projektů. 
Stále větší poptávka je po zajištění komplexních 
služeb a to přípravy a realizace projektů formou 
EPC nebo EPCM.

SOUČASNOST 

B-PROJEKTING ZLÍN 

1992 — 2017
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PRESENT 

B-PROJEKTING ZLÍN 

1992 — 2017

Present is characterized with big demand for de-
sign and engineering activities, namely at all field, 
where we work. They are especially projects re-
lating to rubber industry, production of technical 
rubber, plastics processing, chemical industry and 
then all referring segments related to preparation 
and implementation of new industrial plant on 
level of 21st century.

At present there are basic criteria for project 
documentation preparation and also project 
implementation following:

Knowledge in the field of designing of 
industrial plants
Knowledge of technological processes
Knowledge in the field of transport, handling 
and storage (logistics)
Knowledge in the field of energetics
Design services in 3D from the basic model 
up to manufacturing drawings

The basic expectation for gaining of each project 
is submission of technically excellent and cost ef-
fective offer that the company would be able to 
compete. Presently it is valid that the crucial and 
many time the only one criterion is the price. This 
reality largerly negatively influences whole pro-
cess of preparation and following realization of 
projects. Ever more big demand is for ensuring of 
complex services, namely preparation and imple-
mentation of projects by EPC or EPCM.



V současné době tvoří portfolio našich zákazníků 
významné společnosti v České republice i na Slo-
vensku, pro které zpracováváme kompletní projek-
tovou dokumentaci a také provádíme engineering. 

Presently the portfolio of our customers consists 
of the significant companies in Czech Repub-
lic and also in Slovakia, for them we prepare the 
complete project documentation and carry out 
the engineering. 

Jedná se o následující společnosti:
They are following companies:

Continental Barum, Otrokovice
Continental Matador Rubber, Púchov
Continental Matador Tire Truck, Púchov
Slovkord Plus, Senica
Kordárna Plus, Velká nad Veličkou
AVX Czech Republic, Uherské Hradiště
AVX Czech Republic, ELCO Bzenec
Deza, závod Organik, Otrokovice
Pipelife Czech Republic, Otrokovice
Fatra, Napajedla
Delimax, Hodonín

Magna, Nymburk
Federal Mogul Friction Products, Kostelec nad Orlicí
Plastika, Kroměříž
MEZ Pohony, Vsetín
Automotive Jaguar Land Rover, Nitra
Lear, Vyškov
Unipetrol, Litvínov
DuPont, Holešov
Kuraray Europe Moravia, Holešov
Automotive, Trutnov
Husqvarna, Vrbno pod Pradědem
Chropyňská strojírna, Chropyně
Auto Škoda, Mladá Boleslav, Kvasiny
SPUR, Zlín
ITC, Zlín
TOT, Otrokovice
Dencop Lighting, Malenovice
Zeppelin, Praha
VÚB, Ústí nad Orlicí
Slovnaft, Bratislava
Sygnum IMMO, Otrokovice
Arcadis, Bratislava
Mitas, Praha, Zlín, Otrokovice
Jaguar Land Rover

PORTFOLIO ZÁKAZNÍKŮ

PORTFOLIO 

OF OUR CUSTOMERS
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Přehled 
realizovaných 
projektů

Overview of 
implemented 
projects
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01

AVX Czech Republic 
Bzenec

03

Continental Barum 
Otrokovice

02

AVX Czech Republic 
Uh. Hradište

04

Continental Matador 
Rubber 
Continental Matador 
Truck Tires

06

DUPONT 
Moravia

05

Delimax a. s. 
Hodonín

07

Fatra 
Napajedla

09

Husqvarna 
Vrbno pod Pradědem

08

Federal Mogul Friction 
Products

10

Kordárna 
Velká nad Veličkou

12

Pipe Life 
Otrokovice

1 1

Magna 
Liberec – Lipovka

13

Slovkord Plus 
Senica

15

Škoda Auto 
Mladá Boleslav

14

SPUR 
Zlín

16

3D Vizualizace
3D VIsualisation
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2002    I    2004
Federal Mogul Friction Products
Výroba DB
Production of DB

Federal Mogul Friction Products
Výroba DB
Production of DB

Federal Mogul Friction Products
Lisy CBJ, WP 
Hot presses

Federal Mogul Badalona, Spain
Filtrační stanice 
Filtering station

20022005

FEDERAL MOGUL 

FRICTION PRODUCTS



Fatra Napajedla
HIF-2
Production of roofing sheets

Federal Mogul Friction Products
Závodní jídelna
Canteen

Škoda Auto Mladá Boleslav
SK 461 Škoda Auto, závod Kvasiny 
New passenger car Superb

Škoda Auto Mladá Boleslav
Montáž vozů Škoda 
Assembly of passenger cars

FATRA

NAPAJEDLA

2009

2006

20112009
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Continental Barum Otrokovice
Přípravna směsí 
Mixing room

Kordárna Velká nad Veličkou
DTÚ 7 — Kordy 
Dipping line for cord fabric

Kordárna Velká nad Veličkou
Modernizace výroby IR 
Modernization of IS

Vacula
Logistický areál  
Logistic terminal 

2007

2006

2007

2011

CONTINENTAL BARUM  

OTROKOVICE



2009    I    2010

2010    I    2011

DUPONT Moravia
Administrativní budova, provozní a energetický přístavek — jižní pohled 
Administration building, operating and energy annex — south elevation

Continental Matador Rubber – Continental Matador Truck Tires Púchov
Rozšíření výroby OR plášťů 2., 3. část / Extension of product. of radial passenger car tires 2nd, 3th part
Rozšíření výroby 3. část / Extension of production 3th part

DUPONT

MORAVIA

CMR / CMTT

PÚCHOV
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CONTINENTAL BARUM  

OTROKOVICE
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2014    I    2015
Continental Barum Otrokovice
Sklad pneumatik 
Warehouse of tires

Continental Barum Otrokovice
Sklad pneumatik 
Warehouse of tires

Continental Barum Otrokovice
Sklad pneumatik 
Warehouse of tires

Continental Barum Otrokovice
Sklad pneumatik 
Warehouse of tires

Continental Barum Otrokovice
Sklad pneumatik 
Warehouse of tires

CONTINENTAL BARUM  

OTROKOVICE



2014    I    2015
Continental Barum Otrokovice
High Tech II

Continental Barum Otrokovice
High Tech II

Continental Barum Otrokovice
High Tech II

Continental Barum Otrokovice
High Tech II

Continental Barum Otrokovice
High Tech II

CONTINENTAL BARUM  

OTROKOVICE
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2014    I    2015
Continental Barum Otrokovice
Nová dokončovna
Tire finishing

Continental Barum Otrokovice
Nová dokončovna
Tire finishing

Continental Barum Otrokovice
Nová dokončovna
Tire finishing

Continental Barum Otrokovice
Nová dokončovna
Tire finishing

Continental Barum Otrokovice
Nová dokončovna
Tire finishing

CONTINENTAL BARUM  

OTROKOVICE



2015    I    2016
Vacula Lipník Nad Bečvou
Skladovací terminál

Vacula Lipník Nad Bečvou
Skladovací terminál

Vacula Lipník Nad Bečvou
Skladovací terminál

Vacula Lipník Nad Bečvou
Skladovací terminál

Vacula Lipník Nad Bečvou
Skladovací terminál

VACULA 

LIPNÍK NAD BEČVOU
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Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ 
Production of PES TV HMLS Type

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ 
Production of PES TV HMLS Type

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ 
Production of PES TV HMLS Type

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ 
Production of PES TV HMLS Type

SLOVKORD PLUS  

SENICA

2012    I    2015



Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Stará výroba 
Production of PES TV HMLS Type – Old production

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Stará výroba 
Production of PES TV HMLS Type – Old production

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Stará výroba 
Production of PES TV HMLS Type – Old production

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Stará výroba 
Production of PES TV HMLS Type – Old production

SLOVKORD PLUS  

SENICA

2005    I    2015
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Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Demontáž 6-ti komorových zásobníků 
Production of PES TV HMLS Type – Dismantling of hexacameral silo

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Demontáž 6-ti komorových zásobníků 
Production of PES TV HMLS Type – Dismantling of hexacameral silo

Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Demontáž 6-ti komorových zásobníků 
Production of PES TV HMLS Type – Dismantling of hexacameral silo

SLOVKORD PLUS  

SENICA

2013    I    2014



Slovkord Plus Senica
Výroba PES TV HMLS Typ – Montáž zásobníku Multiflow 
Production of PES TV HMLS Type – Assembly of silo Multiflow

Slovkord Plus Senica
Montáž zásobníku Multiflow 
Assembly of silo Multiflow

Slovkord Plus Senica
Montáž zásobníku Multiflow 
Assembly of silo Multiflow

SLOVKORD PLUS  

SENICA

2013    I    2014
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MAGNA 

LIBEREC – LIPOVKA
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Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

MAGNA 

LIBEREC – LIPOVKA

2015    I    2016



Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

Magna Liberec – Závod Lipovka
Exteriéry a interiéry
Exteriors and Interiors 

MAGNA 

LIBEREC – LIPOVKA

2015    I    2016
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2012    I    2015
Husqvarna Vrbno pod Pradědem
Zásobníky – Skald polymerů
Silos – Warehouse for polamers

Husqvarna Vrbno pod Pradědem
Zásobníky – Skald polymerů
Silos – Warehouse for polamers

Husqvarna Vrbno pod Pradědem
Zásobníky – Skald polymerů
Silos – Warehouse for polamers

HUSQVARNA 

VRBNO POD PRADĚDEM



2014    I    2015
Delimax a. s. Hodonín
Protipovodňová stěna, fasáda a galerie 
Autor návrhu: Prof. ak. arch. Petr Keil

Delimax a. s. Hodonín
Protipovodňová stěna, fasáda a galerie 
Autor návrhu: Prof. ak. arch. Petr Keil

Delimax a. s. Hodonín
Protipovodňová stěna, fasáda a galerie 
Autor návrhu: Prof. ak. arch. Petr Keil

Delimax a. s. Hodonín
Protipovodňová stěna, fasáda a galerie 
Autor návrhu: Prof. ak. arch. Petr Keil

Delimax a. s. Hodonín
Protipovodňová stěna, fasáda a galerie 
Autor návrhu: Prof. ak. arch. Petr Keil

DELIMAX A. S.

HODONÍN
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AVX CZECH REPUBLIC 

UH. HRADIŠTE
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2012    I    2016
AVX Czech Republic Bzenec
Relocation of ELCO production 
into Bzenec

AVX Czech Republic Bzenec
Relocation of ELCO production 
into Bzenec

AVX Czech Republic Bzenec
Relocation of ELCO production 
into Bzenec

AVX Czech Republic Bzenec
Relocation of ELCO production 
into Bzenec

AVX Czech Republic Bzenec
Relocation of ELCO production 
into Bzenec

AVX CZECH REPUBLIC 

BZENEC



2015    I    2016
AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX CZECH REPUBLIC 

UH. HRADIŠTE
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2015    I    2016
AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX Czech Republic Uherské Hradiště
TPC Power

AVX CZECH REPUBLIC 

UH. HRADIŠTE



2010    I    2015
Pipe Life Otrokovice
Warehouse polymers 
Silos for polymers

Pipe Life Otrokovice
Warehouse polymers 
Silos for polymers

Pipe Life Otrokovice
Pohledy
Views

Pipe Life Otrokovice
Warehouse polymers 
Silos for polymers

Pipe Life Otrokovice
Pohledy
Views

PIPE LIFE 

OTROKOVICE



CONTINENTAL MATADOR RUBBER  

CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES

PÚCHOV
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2008    I    2016
Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production 
to 20 Mio Pcs PLT 

Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production 
to 20 Mio Pcs PLT 

Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production 
to 20 Mio Pcs PLT 

Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production 
to 20 Mio Pcs PLT 

CMR / CMTT

PÚCHOV



2008    I    2016
Continental Matador Rubber – Continental Matador Truck Tires Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT 
Expansion of production to 3,3 Mio Pcs CVT 

Continental Matador Rubber – Continental Matador Truck Tires Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT 
Expansion of production to 3,3 Mio Pcs CVT 

Continental Matador Rubber – Continental Matador Truck Tires Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT 
Expansion of production to 3,3 Mio Pcs CVT 

CMR / CMTT

PÚCHOV
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2008    I    2016
Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT – Expansion of 
production to 3,3 Mio Pcs CVT – New mixing room – 1 Phase

Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT – Expansion of 
production to 3,3 Mio Pcs CVT – Views

Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT – Expansion of 
production to 3,3 Mio Pcs CVT – Views

Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT – Expansion of 
production to 3,3 Mio Pcs CVT – Views

Continental Matador Rubber Púchov
Expansion of production to 20 Mio Pcs PLT – Expansion of 
production to 3,3 Mio Pcs CVT – Views

CMR / CMTT

PÚCHOV



2010    I    2015
SPUR Zlín
Tubex 2, 3

SPUR Zlín
Tubex 2, 3

SPUR Zlín
Tubex 2, 3

SPUR Zlín
Tubex 2, 3

SPUR Zlín
Tubex 2, 3

SPUR  

ZLÍN
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2010    I    2015
Škoda Auto Kvasiny
SK 48X dopravník

Škoda Auto Kvasiny
SK 48X dopravník

Škoda Auto Kvasiny
SK 48X dopravník

Škoda Auto Kvasiny
SK 48X dopravník

Škoda Auto Kvasiny
SK 48X dopravník

ŠKODA AUTO

KVASINY



2015    I    2016
Sygnum IMMO
Sklad pneumatik 42 000 m2
Warehouse of tires 42 000 m2

Sygnum IMMO
Sklad pneumatik 42 000 m2
Warehouse of tires 42 000 m2

Sygnum IMMO
Sklad pneumatik 42 000 m2
Warehouse of tires 42 000 m2

Sygnum IMMO
Sklad pneumatik 42 000 m2
Warehouse of tires 42 000 m2

SYGNUM

IMMO
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Retrim-CZ
Saturn 

3D / DUPONT 

MORAVIA

3D

RETRIM-CZ

2016

2016
DUPONT Moravia
Saturn 
EU Facility



Continental Matador Rubber Púchov
Modernization of heat sources - 2nd phase
Instalation of 3pcs fire - Tube boilers K 3, 4, 5

Continental Barum Otrokovice
CB & Silica

3D 

CMR

3D / CONTINENTAL

BARUM

2016

2015
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Fatra a.s. Napajedla
Nová válcovna

3D 

KATAR

3D

FATRA

Production 
of plastic tubes

2016

2012



AVX Uherské Hradište
Visualisation of factory AVX CR Uherské Hradiště Sady 
including the expansion TPC tower

AVX Bzenec
Warehouse of raw materials and final products
1st and 2ndphase

3D

AVX CR

3D

AVX CR

2016

2015
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Sygnum IMMO
Warehouse of tires
42 000 m2

3D

SLOVNAFT

3D / SYGNUM

IMMO

Slovnaft Bratislava 
LDPE 4 - Logistic terminal storage 
silos block

2015

2016



Unipetrol RPA Litvínov
Logistic terminal
PE 3

Unipetrol RPA Litvínov
Logistic terminal
PE 3

3D / UNIPETROL 

LITVÍNOV

3D / UNIPETROL 

LITVÍNOV

2015

2015



Vize naší 
společnosti

Vision of our 
company

SERVIS BEZ HRANIC    I    SERVICE WITHOUT FRONTIERS



Prognózy ukazují, že vývoj v  oblasti poskytování 
služeb týkajících se přípravy a realizace projektů 
spojených s  výstavbou je i bude v  dalších letech 
velmi dynamický. 

Rozhodující kritéria tvoří:

01    I   Automatizace všech průmyslových podniků  
02   I   Navrhování projektů komplexně ve 3D včet-
ně všech návazností na výrobní proces, logistiku 
a zejména řešení vazeb a návazností týkajících se 
řízení a správy celého systému a to celou dobu ži-
votnosti výrobního provozu, závodu nebo systé-
mu včetně jeho řízení a monitorování (life cycle)   
03   I   Využívání systému BIM   
04  I  Využívání systému CADMATIC 3D včetně 
všech jeho periferií, tj. od kompletního návrhu sta-
vebního řešení, technologie, MEP, PID, Manufactu-
ring drawings, BOQ   
05   I   Výsledky projektování s využíváním softwaru 
CADMATIC musí být promítnuty i do nového výrob-
ního provozu nebo celku. Výstupy z těchto systémů 
(PID + BOQ) je nutné velmi efektivně využívat při 
řízení, správě, údržbě a prováděných modernizací 
po celou dobu jeho životnosti.

Forecasting shows that the development in area of 
service providing concerning the preparation and 
implementation of projects connected with invest- 
ment is and will be very dynamic also in next years.

The The crucial criteria are:

0 1    I   Automatization of all industrial companies  
02   I   Design of projects completely in 3D including  
all connections to manufacturing process, logistics 
and especially solution of links and sequence relating 
to management and control of whole system, name-
ly whole life cycle of production plant, factory or sys-
tem including its control and monitoring (life cycle)  
03   I   Usage of BIM system   
04  I  Usage of CADMATIC 3D system including 
its perifpheries, i.e. from complete design of build-
ing solution, technology, MEP, PID, Manufacturing 
drawings, BOQ   
05  I  Results of design services with usage of 
CADMATIC software must be put on also into the 
new production plant or unit. Outputs from these 
systems (PID + BOQ) are necessary to use very ef-
ficiently during management, control, maintainance 
and perfomed renovations during its whole life cycle.

BUDOUCNOST 

B-PROJEKTING ZLÍN

FUTURE OF 

B-PROJEKTING ZLÍN
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B-Projekting, spol. s r.o.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Česká Republika

Tel +420 577 601 111 
Fax +420 577 104 986
E-mail  bproj@bprojekting.cz

www.bprojekting.cz

Zpracoval / Elaborated by:

Milan Skopalík
Ing. Arch. František Havlíček
Petra Svítková

Design
Tomáš Blaha, Klára Voborníková 
www.designgourmet.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE

CONTACT

72



Milan Skopalík
designer . traveller . photographer

třída Tomáše Bati 299 - Louky . 763 02 Zlín
Czech Republic

Mobile Tel +420 603 414 656
E-mail skopalik@bprojekting.cz



www.bprojekting.cz


