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FIRMY: 

1. AGROP NOVA a.s. 

2. ALPER a.s. 

3. DT Mostárna, a.s. 

4. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 

5. GEMO a.s. 

6. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

7. MUBEA - HZP s.r.o. 

8. PRECIOSA, a.s. 

9. Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

10. Windmöller & Hölscher Machinery k.s. 

  

  

  

ŠKOLY:  

1. Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné 

učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4  

2. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.  

3. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 

4. TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.  

5. Univerzita obrany v Brně 

  

  

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 



  

Úcta a respekt k přírodě 

 

 

AGROP NOVA a.s. 

IČO: 262 43 237 

Ptenský Dvorek 99 

798 43 Ptení 

 

kamila.pospisilova@agrop.cz  

727 946 025 

https://novatop-swp.cz/  

 

Naše společnost je výjimečná velkým podílem ruční 
práce, kterou nedokáže nahradit žádný stroj. Zároveň 
jsou to lidské ruce, které obsluhují ty nejmodernější  
a nejvýkonnější technologie. Věnujeme plnou 
pozornost lidem i každé jejich činnosti – od nákupu 
dřeva, jeho vysušení přes opracování až po balení  
a dopravu k zákazníkovi. V našem sehraném týmu  
je přes 200 lidí různých profesí a společně vytváříme  
to nejlepší, co je dnes v našem oboru možné. 

mailto:kamila.pospisilova@agrop.cz
https://novatop-swp.cz/


JSME DŮVĚRYHODNÝ PARTNER  

PRO VAŠI BUDOUCNOST 

 

 

ALPER a.s. 

IČO: 271 26 226 

Vrahovická 4530 

796 01 Prostějov 

 

kristyna.bartonova@alper.cz  

727 961 073 

https://www.alper.cz/  

 

Jsme česká průmyslová kovárna založená v roce  
2005, která navazuje na tradici kovárny firmy Agrostroj 
Prostějov, závod WIKOV, jež vznikla v roce 1945 
zestátněním největší strojírenské továrny  
na Prostějovsku, Prostějovské továrny na stroje 
Wichterle a Kovařík, akciová společnost Prostějov, 
založené v roce 1918. 
Vyrábíme zápustkové výkovky ze všech druhů ocelí, 
včetně austenitických a bezpečnostních dílů. 
 

mailto:kristyna.bartonova@alper.cz
https://www.alper.cz/


  

Kvalita a spolehlivost 

 

 

DT Mostárna, a.s. 

IČO: 277 01 042 

Dolní 100 

797 11 Prostějov 

  

janeckova@dtmo.cz  

601 374 620 

https://www.dtmo.cz/  

 

DT Mostárna, a.s. je certifikovaným výrobcem. Vyrábí, 

dodává a montuje ocelové konstrukce silničních  

a železničních mostů, stavební konstrukce, haly, 

technologické konstrukce a jiné atypické svařence  

z oceli. DT Mostárna, a.s. dodává svoje výrobky  

na tuzemský a zahraniční trh. 

mailto:janeckova@dtmo.cz
https://www.dtmo.cz/


 

Významný světový výrobce výhybkových                    

konstrukcí s více než stoletou tradicí poskytující kvalitní 

pracovní zázemí a stabilitu ryze české rodinné firmy. 

 

 

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 

IČO: 469 62 778 

Dolní 100 

796 01 Prostějov 

  

dolecek@dtvs.cz  

777 817 147 

https://www.dtvs.cz/  

 

Tradiční výrobce výhybek. Již desítky let přispíváme  

k rozvoji železniční a tramvajové infrastruktury v ČR  

i v zahraničí.  

mailto:dolecek@dtvs.cz
https://www.dtvs.cz/


  

 

 

GEMO a.s. 

IČO: 136 42 464 

Dlouhá 562/22 

779 00 Olomouc, Lazce  

 

koutna@gemo.cz  

602 764 921 

http://www.gemo.cz/ 

 

Jsme ryze česká stavební společnost se sídlem                          

v Olomouci a oblast našich aktivit zahrnuje nejen celou 

Českou republiku, ale i Slovensko. Od roku 1990 

měníme přítomnost v budoucnost vytvářením nového            

a moderního životního prostoru při realizaci netradiční 

a designové bytové výstavby, nových výrobních 

prostor. 

Stavební firma 

mailto:koutna@gemo.cz
http://www.gemo.cz/


 

  

Nepřihlížej. Měj odvahu s námi stát  

na správné straně. 

 

 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

IČO: 720 51 795 

Třída Kosmonautů 189/10 

779 00 Olomouc 

  

martina.schrammova@pcr.cz  

702 205 986 

https://www.policie.cz/krajska-reditelstvi-policie-

olomoucky-kraj.aspx  

 

Staň se policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji. 

Policie České republiky jako jeden z největších  

a nejstabilnějších zaměstnavatelů v České republice  

ti poskytne jistoty a benefity podle zákona o služebním 

poměru. 

mailto:martina.schrammova@pcr.cz
https://www.policie.cz/krajska-reditelstvi-policie-olomoucky-kraj.aspx
https://www.policie.cz/krajska-reditelstvi-policie-olomoucky-kraj.aspx


  

Light.Efficient.Global 

 

 

MUBEA - HZP s.r.o. 

IČO: 255 28 165 

Rovná 4708 

796 01 Prostějov  

  

pavlina.oklestkova@mubea.com  

703 181 002 

https://www.pracemubea.cz/  

 

Patříme mezi největší výrobce autokomponent  

se specifickým know-how zaměřeným na snižování 

hmotnosti automobilů. Dodáváme všem význačným 

světovým výrobcům. V Prostějově zaměstnáváme více 

než 1600 zaměstnanců, kterým poskytujeme stabilní 

povolání ve vysoce automatizovaném výrobním 

prostředí. 

mailto:pavlina.oklestkova@mubea.com
https://www.pracemubea.cz/


  

"Prozařujeme každý kout světa" 

 

 

PRECIOSA, a.s. 

IČO: 000 12 556 

Závod 02 – Brodek u Konice  

Brodek u Konice 13 

798 46 Brodek u Konice  

 

jarmila.zapletalova@preciosa.com  

737 220 396 

https://www.preciosa.com/cs/home  

https://www.strojirny-preciosa.cz/  

 

Závod v Brodku u Konice je od roku 1987 součástí 

skupiny Preciosa, pro kterou kompletně zajišťuje vývoj, 

výrobu i servis brousících aparátů, od roku 2017 

spolupracuje ve strojírenství i s externími partnery. 

Jsme zaměřeni zejména na přesnou výrobu dílů  

ve středních a větších sériích. 

mailto:jarmila.zapletalova@preciosa.com
https://www.preciosa.com/cs/home
https://www.strojirny-preciosa.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospíváme společnosti vytvářením  

nových hodnot pomocí inovativních  

myšlenek, technologií a výrobků. 

 

 

Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

IČO: 255 00 040 

Průmyslová 4 

796 01 Prostějov  

 

hana.hujickova@ttce.toray.cz  

582 303 224 

http://www.toray.cz/  

 

Toray Textiles Central Europe s.r.o. v Prostějově vyrábí 
vysoce kvalitní polyesterové podšívkové tkaniny určené 
převážně pro evropský trh a technické tkaniny  
pro automobilové airbagy. Vedle toho se pod novou 
obchodní značkou IMPRIMA rozvíjí výroba tiskových 
desek pro bezvodý ofset, které se používají např.  
pro tisk časopisů a novin - z nejznámějších zmiňme 
třeba Le Figaro, Financial Times či Gulf News. Pomocí 
této technologie se tiskne také široké spektrum 
identifikačních a platebních karet, včetně řidičských  
a občanských průkazů, a to i v České republice. 
 

 

mailto:hana.hujickova@ttce.toray.cz
http://www.toray.cz/


 

Vsaďte na jistotu a pracujte s námi! 

 

 

Windmöller & Hölscher Machinery k.s. 

IČO: 276 64 066 

Háj 374 

798 12 Kralice na Hané 

 

eva.kurfuerstova@wuh-group.com   

774 747 213 

https://www.wh.group/cz/ 
 

Bavilo vás v dětství lego nebo Merkur? U nás si můžete stavět dál. 

Společnost WINDMÖLLER & HÖLSCHER je díky jedinečnému 

spektru strojů a systémů na výrobu, potisk a zpracování flexibilních 

obalů již několik desetiletí lídrem na trhu a technologickou špičkou. 

Jsme rodinný podnik a lidé jsou pro firmu velmi důležití. Pracovní 

prostředí a atmosféra se vyznačují kolegialitou a komunikací.  

Na montáži a elektromontáži se zájemci o práci mohou těšit  

na jednosměnný provoz, zaměstnanci na administrativních pozicích 

jistě přivítají flexibilní formy spolupráce. Dále na moderní, čisté  

a tiché pracovní prostředí, dotované závodní stravování, dovolenou 

v délce 25 dnů, sick days, výhodné mobilní tarify pro celou rodinu  

a mnoho dalšího. V nejbližší době plánujeme zavedení Cafeterie 

benefitů. 

mailto:eva.kurfuerstova@wuh-group.com
https://www.wh.group/cz/

