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DENIOS to je ekologie a bezpečnost vaší fi rmy 
Na základě našich  zkušeností s realizací zakázek po celém světě jsme schopni  nabídnout Vám 
odborné poradenství, ale také navrhnout kompletní řešení pro realizaci Vašich individuálních potřeb  
a požadavků v oblasti skladování a manipulace s nebezpečnými látkami.    

O rozhovor jsme v sídle 
� rmy ve Strakonicích 
jsme  požádali  jednatele 
společnosti ing. Jana 
Matějku.

Jaký je výrobní program 
společnosti? 

Ve výrobním programu našeho závodu ve 
Strakonicích jsou především záchytné vany pro 
bezpečné ukládání nebezpečných látek ve � r-
mách a mobilní sklady na nebezpečné látky pro 
skladování větších množství těchto látek. Tyto 
sklady mohou být nejen vyhřívané, ale i klima-
tizované pro udržení vhodné teploty v  zimě 
i  v  létě nebo v  provedení s  požární odolností. 
Pro představu – v našem závodě vyrobíme roč-
ně více než 30 000 záchytných van, které se do-
stanou buď přímo k našim zákazníkům v České 
republice a na Slovensku (zde máme již 10 let 
obchodní zastoupení) nebo prostřednictvím 
skupiny DENIOS k zákazníkům po celé Evropě. 
V oblasti skladů nebezpečných látek s požární 
odolností jsme aktuálně jediní, kteří mají v Čes-
ké republice platný certi� kát, který garantuje 
kvalitu a deklarované vlastnosti těchto výrobků 
v oblasti požární ochrany. Jedná se tedy o strojí-
renskou výrobu, především v oblasti zpracování 
plechů.
 
Uveďte  krátce historii � rmy.  Jaká je 
� lozo� e společnosti DENIOS? 

Společnost DENIOS byla založena v Německu 
před více než 30 lety a od počátku bylo hlavní 
myšlenkou napomáhat ochraně životního pro-
středí a zlepšovat bezpečnost práce ve � rmách 
poskytováním širokého spektra vhodných pro-
duktů.

Tato hlavní myšlenka se od té doby nezměni-
la a společnost DENIOS postupně rozšířila svoje 
aktivity nejen po celé Evropě, ale i do Číny, USA, 
Kanady nebo Mexika.
 
Jak dlouho působíte v ČR a ve Strakonicích?  
Kolik máte zaměstnanců? 

Společnost DENIOS s.r.o. působí v ČR od roku 
1998, takže v  letošním roce budeme slavit 20. 
výročí. Do roku 2016 jsme vyráběli ve Strako-
nicích ve staré výrobní hale v Heydukově ulici 
a  v  létě 2016 jsme se přestěhovali do nového 
výrobního závodu v  lokalitě průmyslové zóny 
Na Jelence, který byl vybudován celkovou in-
vesticí 210 miliónů korun. V současnosti v něm 
pracuje ve dvousměnném provozu více než 100 
zaměstnanců.

Vaše � rma přesídlila do nové  továrny na 
průmyslovou zónu v Strakonicích. Co tato 
změna přinesla? Jak se změnilo pracovní 
prostředí a podmínky pro pracovníky? 

Změna přinesla nejen více prostoru a nové 
stroje pro výrobu, ale především zázemí pro 
naše zaměstnance – nejen moderní kanceláře 

a  konferenční místnosti, ale i  prostorné šatny 
a jídelnu, kde naši pracovníci mohou v kli-
du strávit přestávku a sníst oběd. 
Nasazení nových strojů (laser, 
ohraňovací lis, prášková la-
kovna) umožnilo i významnou 
změnu konstrukce některých 
našich výrobků, což dále vede 
k redukci hluku a  prašnosti ve 
výrobních prostorech.  
 
Jak dále vzděláváte svoje 
zaměstnance? Staráte se 
o jejich profesní růst?  

Všichni pracovníci mají 
možnost se dále vzdělávat, 
podporujeme dálkové studium, 
i pracovníci ve výrobě mají možnost 
zvyšování kvali� kace – například získání 
svářecího průkazu ve svářecí škole.

Bohužel v  současné době nejsou v  oblasti 
Strakonic volní nejen odborní pracovníci, ale 
už ani méně kvali� kovaní nebo bez kvali� kace, 
které by bylo možno vzdělávat nebo školit.

Dostáváme se do situace, kdy nejsme schop-
ni rozvíjet nové projekty, protože pro ně nese-
ženeme potřebný personál. I  pro stávající vý-
robní program máme volná místa – především 
obsluhy strojů jako je laserový pálicí stroj, ohra-
ňovací lis nebo svařovací robot. 

 www.denios.cz

SKLADOVACÍ KONTEJNER na nebezpečné 
látky WFP s požární odolností
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