
Společnost ABO valve, s.r.o. je 
významným českým výrobcem 
průmyslových měkkotěsnicích 
klapek a klapek s dvojitou 
a trojitou excentricitou. Výrobní 
závod, který v současnosti za-
městnává téměř 100 kmenových 
zaměstnanců, se nachází poblíž 
Olomouce v Chomoutově, kde 
rodina Študentových a Pohoř-
ských úspěšně podniká v oboru 
výroby armatur již od roku 1993. 
I přes současnou koronavirovou 
pandemii se fi rmě daří udržet 
kvalitní výsledky v exportu ar-
matur, fi rma navzdory současné 
nepříznivé situaci hledá nové 
zaměstnance, a to jak do výroby, 
tak do technických a obchodních 
profesí. Zeptali jsme se ing. Petry 
Pohořské, obchodní ředitelky 
společnosti: 

Jak hodnotíte z pohledu obchodu 
letošní rok? Byl jiný než ty 
předchozí? A jaký pro Vás byl 
z pohledu obchodních aktivit?

Letošní rok byl opravdu zvláštní 
a velmi hektický. Od počátku roku 
jsme museli řešit mnoho nových 
otázek spojených s koronavirovou 
krizí a s tím, jak zajistit obchodní 
a technické služby společnosti 
na takové úrovni, aby nedo-
šlo k výraznému omezení naší 
činnosti a služeb pro zákazníky 
jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 
Náš obchod je výrazně závislý na 
vývozu do zahraničí a bylo pro nás 
zásadní neomezit činnost našich 

obchodních poboček a zajistit 
dostatečnou kapacitu pro udržení 
výroby pro všechny naše divize 
v zahraničí. Ano, letošní rok byl 
tvrdý, ale fi rma získala zakázkovou 
náplň na úrovni vyšší než 200 
milionů korun, přičemž fi nanční 
výsledky fi rmy jsou výborné, fi rma 
dosáhla za první pololetí 2020 zisk 
na úrovni 11,6 milionů korun před 
zdaněním. 

Mluvíte o zajištění dostatečných 
výrobních a obchodních kapacit 
pro podporu exportu. Daří se 
Vám získávat nové zaměstnance? 
Museli jste v průběhu roku 
omezovat směnný provoz? 

Naše fi rma je výrobním závo-
dem. Areál fi rmy tvoří moderní 
výrobní hala vybavená novými 
CNC stroji a 5-ti osými obráběcími 
centry a na ni navazuje montážní 
hala, kde probíhá kompletace 
výrobků, zkoušení a fi nální kon-
trola před expedicí. Zákazníkům 
nabízíme kompletní služby, a to 
jak v oblasti technického inže-
nýringu, tak obchodního servisu. 
Výroba, konstrukce a obchod jsou 
pro nás klíčová oddělení, která 
jsme se i v letošním roce snažili 
kapacitně posílit, a to i přesto, že 
mnoho fi rem okolo nás spíše pro-
pouštělo nebo zastavilo jakýkoliv 
nábor. I přesto v jakém období se 
nacházíme, musíme stále potvrdit 
nedostatek technických profesí na 
trhu. Máme zájem o absolventy 
technických oborů nebo uchazeče 

z oblasti prodeje s technickým 
zázemím. Naše výroba a montáž 
letos jela bez omezení, a to díky 
dobré zakázkové náplni. Provoz 
jsme neomezovali, naopak.

Jaké nové obchodní případy se 
Vám tedy letos podařilo získat? 
Vaše fi rma je exportní. Pro jaký 
průmysl jsou Vaše klapky určeny?

V letošním roce se podařilo zvý-
šit prodej klapek s dvojitou a tro-
jitou excentricitou. Je to úspěch 
jak technického, tak obchodního 
oddělení. Získali jsme například 
projekt do Polska, jeho hodno-
ta převýšila 1,5 milionu korun. 
Jednalo se velmi prestižní dodávku 
s vysokými nároky na bezpečnost, 
kdy dopravovaným médiem v sys-
tému bylo letecké palivo. Kromě 
toho jsme měli mnoho zajímavých 
projektů do arabského světa, 
obnovili jsme prodej v Itálii a získali 
nové trhy v Africe. Každý projekt 
je něčím zajímavý, protože každá 
zakázka je vlastně jiná. Naše klapky 
jsou určeny prakticky pro veškerý 
průmysl, ve kterém je dopravované 
nějaké médium, například voda, 
vzduch, olej, paliva, chemikálie 
apod. Náš obor působení je oprav-
du velmi široký a z tohoto pohledu 
také velmi zajímavý. Celkové tržby 
společnosti za prvních jedenáct 
měsíců letošního roku přesáhly 265 
milionů korun. Je to úspěch.

Vaše fi rma je významným 
zaměstnavatelem v Olomouckém 

regionu. Získali jste řadu ocenění 
v soutěžích zaměřených na export. 
Jaké nové výzvy před Vaší fi rmou 
stojí a co je pro Vás klíčové do 
nového roku?

Firma nabízí zajímavý produkt 
a je úspěšná na tuzemském 
i zahraničním trhu. Zásadní je 
pro nás udržet a rozvíjet naši 
pozici, a to jak v České republice, 
tak i mimo ni. Pro své zákazní-
ky jsme v letošním roce uvedli 
na trh nové nebo konstrukčně 
inovované výrobky, například 
uvádíme na trh novou kryogenic-
kou řadu našich klapek s dvojitou 
excentricitou, rozšiřujeme řadu 
našich klapek s PTFE potahem. 
Zapojili jsme se do dotačních 
programů spojených s informač-
ními technologiemi a softwa-
rovým vybavením. Plánujeme 
rozšířit naše obchodní aktivity, 
a to především ve střední a jižní 
Americe, na dálném východě 
a v Austrálii. V souvislosti s naší 
plánovanou expanzí na nové trhy 
hledáme obchodníky, kterým 
náš obor není cizí. Klíčová je 
pro nás především spokojenost 
našich zaměstnanců a zákazníků. 
Snažíme se o to, aby naše služby 
dosahovaly takové úrovně, aby se 
k nám naši zákazníci vraceli. Díky 
našemu týmu se nám to daří.

  www.abovalve.com

Rodinná fi rma ABO valve z Chomoutova pokračuje i přes 
současnou koronavirovou pandemii ve svých obchodních 
úspěších a zvyšuje svůj export klapek do zahraničí
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