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STV Technology podpoří
výrobu nábojů stamiliony
Pavel OTTO
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Zdvojnásobit výrobu pistolových a puškových nábojů
a upevnit tak své postavení
na zahraničních trzích, především ve Spojených státech.
Takový je záměr společnosti STV Technology, která
hodlá do výroby pistolových
nábojů ráže devět milimetrů
a puškového střeliva ráže
.223 Rem investovat letos
a v příštím roce přes půl
miliardy korun.

lidí by měl
dosáhnout počet
zaměstnanců
ﬁrmy, pětkrát více
než nyní.
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Palčivý problém –
nejsou lidi
Foto STV Technology

Firma ze zbrojařského uskupení Martina Drdy vyrábí
v areálu Poličských strojíren
založených v roce 1920,
které se ještě před třemi lety
zaměřovaly na velkorážovou
armádní munici.
Poptávka severoamerických majitelů ručních
palných zbraní patří k nejsilnějším na světě. Strojírenský podnik tam bude
konkurovat další tradiční
české muničce Sellier & Bellot z Vlašimi.
„Už teď máme třísměnný
provoz. Letos v říjnu doplníme další strojové vybavení
do nové haly pro výrobu
střeliva ráže devět milimetrů, výhledově bychom mohli
dodávat až dvanáct milionů
kusů měsíčně,“ řekl deníku
E15 šéf STV Technology
Pavel Kudrhalt a dodal, že
plný náběh kapacit odhaduje
na první čtvrtletí příštího
roku.
Pokud se podaří harmonogram dodržet, výroba
se za několik měsíců zvýší
o sto procent. Moderní linky
ve východočeské Poličce už
nyní chrlí šest milionů kusů
pistolové munice měsíčně.
„V roce 2018 jsme nakoupili úplně nové stroje, které
nám umožnily vyrábět požadované množství ve špičkové
kvalitě,“ dodal Kudrhalt
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SMĚR USA. Poptávka severoamerických majitelů ručních palných zbraní patří k nejsilnějším na světě. Strojírenský podnik STV Technology tam bude konkurovat další tradiční české muničce Sellier
& Bellot z Vlašimi.

Pokud se podaří harmonogram dodržet,
výroba se za několik měsíců zvýší o sto
procent. Moderní linky ve východočeské
Poličce už nyní chrlí šest milionů kusů
pistolové munice měsíčně.

s tím, že právě sledování
kvality je kvůli udržení konkurenceschopnosti klíčové.
V USA jsou totiž jedni z nejnáročnějších zákazníků.

Roste i konkurence
Expanduje také zbrojovka
Sellier & Bellot, jejíž areál

se rozroste o novou výrobní
halu vybavenou speciálními
stroji na pistolové a revolverové náboje. Investice dosáhne 800 milionů korun.
„Samotnou halu postavíme do konce roku 2022
a osadíme ji stroji, které si
z větší části sami vyrábíme,
přibližně ze dvou třetin,“

uvedl ředitel Sellier & Bellot
Radek Musil.
Loni ve Vlašimi vyprodukovali na 1,3 miliardy kusů
střeliva, z toho přes devadesát procent směřovalo
jako v předchozích letech
do ciziny.
I drtivá většina munice
z poličské továrny, ať už
pro vojáky, lovce, nebo
pro sportovce, jde na
export. Rozšíření výroby
malorážového střeliva nijak
neomezí vývozní aktivity
sesterské STV Defence,
která dodává české
armádě například náboje
do pancéřovek nebo některé
rakety. Vyrábět má i granáty
pro nová děla ráže NATO
155 milimetrů.

Zvyšování produkce však
přináší problémy se sháněním kvalitních pracovníků.
Podepisuje se na tom horší
dostupnost východočeského
regionu, nízká nezaměstnanost a v posledním roce a půl
pandemie.
„Před třemi lety jsme začínali s dvacítkou lidí, v konečném stavu jich bude přes sto.
S rychlým růstem se pojí řada
věcí, které musíme ohlídat
či úplně nově nastavit. Vedle
samotné výroby a sledování
kvality se jedná o lidské zdroje
a o práci s nimi,“ uvedl ředitel
STV Technology Kudrhalt.
Nedostatek personálu představuje patrně nejpalčivější
problém. Využívání agenturních pracovníků se ekonomicky v podstatě nevyplatí,
protože stojí téměř stejně jako
stabilní a kvalifikovaný tým.
„Domácí zaměstnance se
nám zatím nedaří přitáhnout,
přesto že u dělnických profesí
máme velmi nízkou míru fluktuace a s rostoucí efektivitou
výroby neustále zlepšujeme
pracovní podmínky,“ podotkl
Kudrhalt.
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