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MOPOS Olomouc: 
už je to opravdu 30 let!

V letošním roce slaví třicáté narozeniny nejen Svaz pekařů, ale i naše firma – Moravské 
potravinářské strojírny, a.s. Olomouc. Zcela popravdě řečeno, nebýt impulsu z redakce 
PEKAŘE CUKRÁŘE, tak bychom si u nás na to kulaté výročí snad ani nevzpomněli. 

 

Je to hlavně proto, že „doba covidová“ 
všeobecně oslavám a ohlédnutím příliš 
nepřeje. Všichni musíme řešit akutní a ak-
tuální problémy a úkoly, reagovat na (sluš-
ně řečeno) „operativní“ vládní změny 
a nařízení, zabezpečit chod firmy, vytvořit 
odpovídající podmínky zaměstnancům 
a při tom všem samozřejmě a hlavně plnit 
své závazky vůči zákazníkům. 

Byl to důležitý moment, ale přece jen se 
tehdy, 26. března 1991, nenarodila úpl-

ně nová firma, ale „pouze“ došlo k eko-
nomické transformaci výrobce potra-
vinářských strojů ze závodu bývalého 
státního podniku Strojobal na samo-
statnou akciovou společnost. Slavíme 
třicítku, ale máme za sebou už více než 
65 let zkušeností.
 
Získali jsme samostatnost, ale i odpověd-
nost za firmu v nelehké době devadesá-
tých let, kdy se staré někdy docela chao-
ticky bořilo a nové se jen těžko a obtížně 

rodilo. Prošli jsme si obvyklým vývojem 
té doby – museli jsme naši společnost 
drasticky zeštíhlit, bylo nutno propouštět 
zaměstnance, zbavit se neefektivních ve-
dlejších provozů a činností, inovovat naše 
výrobky, které se náhle ocitly v konkuren-
ci světových producentů, zajistit odbyt, 
bojovat s neplatiči, postupně moderni-
zovat zastaralé strojní vybavení, raciona-
lizovat roztříštěný výrobní program, řešit 
privatizaci včetně té kuponové…
  
Při vší skromnosti můžeme s hrdostí kon-
statovat, že toto vše se nám podařilo. Vel-
mi se nám vyplatilo rozhodnutí udržet se 
na východních trzích i v době, kdy ostatní 
firmy odtamtud hromadně utíkaly. Velké 
zakázky do Ruska a dalších zemí nám po-
mohly firmu stabilizovat. Postupně jsme 
se zaměřili na dodávky vysokovýkonných 
průmyslových kontinuálních linek na tva-
rování, kynutí a chlazení   různých druhů 
chleba včetně formového a toastového, 
dále běžného a jemného pečiva, pizzy, ci-
abatty, preclíků a dalších druhů výrobků. 
Naše linky jsou „šité na míru“ konkrétním 
zákazníkům nejen z hlediska rozměrů 
kynáren a uspořádání strojů s ohledem 
na konkrétní prostory výrobních hal (umí-
me třeba i kynárny z patra do patra!), 

Výrobní areál naší firmy – skoro všechno se změnilo, jen ten komín jako symbol správné továrny zůstal na svém místě

Opět v Polsku, jen v jiné pekárně 
a o čtvrtstoletí později

Devadesátá léta – dvě chlebové linky 
do Polska               
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ale i z pohledu individuálních požadavků 
na tvar a strukturu výrobku, nařezávání, 
napichování, různé druhy posypu atd.  

Chlebové linky a další stroje „made in 
MOPOS“ si našly své spokojené zákaz-
níky nejen téměř ve všech pekárnách 
v České a Slovenské republice, ale 
i na mnoha místech v Rusku, Bělorusku, 
Moldávii, Ukrajině, Polsku, Maďarsku, 
Rumunsku, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Es-
tonsku, Ázerbajdžánu, Kazachstánu, 
Mongolsku, Koreji atd.

Pekařina je naší srdeční záležitostí, ale 
mluvíme-li o MOPOSu jako firmě, nesmí-
me zapomenout ani na naše další dvě 
divize, a to výrobu sladovnických strojů 
a výrobu ocelových svařenců. Toto roz-
ložení sil nám pomáhá překlenout kon-
junkturální výkyvy v jednotlivých obo-
rech. Zkrátka, jak říkal jeden náš litevský 
obchodní partner – stát na třech nohách, 
to je ta nejstabilnější možná pozice…
 
Za úspěchy uplynulých třiceti let se sluší 
poděkovat nejen našim zákazníkům a ob-
chodním partnerům, ale zejména všem 
zaměstnancům MOPOSu – náš sehraný 

tým vždy dokázal dotáhnout do konce 
každou zakázku od prvních představ zá-
kazníka přes detailní konstrukční řešení 
a zajištění výroby a dodávek zařízení až 
po montáž, uvedení do provozu a odla-
dění rutinní výroby v pekárnách doma 
i ve světě.

Do dalších let vstupujeme se střízlivým 
optimismem a sebevědomím. Spoléhá-

me na vlastní síly, vyrábíme, inovujeme, 
máme dostatečné výrobní, personální 
i ekonomické zázemí, abychom přečkali 
i současnou nelehkou situaci.  Těšíme se 
na další spolupráci se stávajícími i novými 
partnery a na nové technické a technolo-
gické výzvy v pekařském oboru!

Ing. Jan Kubáček
předseda představenstva 

Ocenění si vážíme Ing. Jan Kubáček

PEKAŘSKÉ LINKY MOPOS
Linky na výrobu volně sázeného chleba

Česká republika
PENAM Rosice, PENAM Zelená louka Praha, Beroun, Karviná, Olomouc, 
Ostrava, Pardubice, Cheb, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice, Blansko, 
Slavkov u Brna, Plasy, Pelhřimov, Svitavy, Jihlava, Vyškov, Semily, Břeclav, 
Žďár nad Sázavou, České Budějovice, Benešov, Uherský Brod, Příbram

Slovenská republika
Bratislava, Žilina, Košice, Senica, Nováky, Nitra

Polsko
Putka, Varšava, Ropczyce, Bialystok, Gondek, Warminska, Bogusz, Oskroba, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Celestynow, Lodž, Kielce, Starościn, Karwia 

Rusko
Moskva, Pskov, Korolevo, Vologda, Velikij Novgorod, Čita, Gukovskaja, 
Jekatěrinburg, Volžskij, Syktyvkar, Uljanovsk, Korolev, Naberežnyje Čelny

Bělorusko
Vitebsk, Novopolock, Baranoviči, Gomel, Světlogorsk, Rogačev, Soligorsk, 
Dobruša

Moldávie – Kišiněv

Ukrajina – Mariupol, Makejevka, Buďonovka, Družkovka, Kovel, Záporoží

Estonsko – Tallin

Rumunsko – Bukurešť

Mongolsko – Ulánbátar

Chorvatsko – Zagreb

Linky na výrobu formového 
a toastového chleba

Rusko
Severodvinsk, Ussurijsk, Čita, Jelaň, 
Tuapse, Vjazma, Gelendžik, Vologda, 
Vladivostok, Volgodonsk, Šachty

Bělorusko
Lida, Grodno, Gomel, Vitebsk

Ukrajina – Sevastopol

Mongolsko – Ulánbátar

Kazachstán – Jasy Nan

Linky na výrobu batonů

Rusko
Karélie, Vologda, Moskva, Čeboksary, 
Pskov, Kazaň, Voroněž, Pjatigorsk, Perm, 
Čeljabinsk, Samara, Dzeržinsk, Volžskij, 
Ščolkovo, Naberežnyje Čelny, Gorodec, 
St.Peterburg, Noginsk, Syktyvkar, Vyšnyj 
Voloček

Bělorusko
Mogilev, Novopolock, Soligorsk, Gomel, 
Vitebsk, Borisov, Orša, Mogilev

Litva – Joniškis

Linky na výrobu rohlíků, 
raženek a vek

Česká republika
PENAM Rosice, PENAM Zelená louka, 
PENAM Břeclav, PENAM Třebíč, 
PENAM Olomouc, PENAM Ostrava, 
BEAS Choustníkovo Hradiště, Beroun, 
Slavkov u Brna, Blansko, Vyškov, 
Bílovec, Plasy, Uherský Brod

Slovenská republika
Kremnica, Nové Zámky, Drahovce, 
Nitra

Bělorusko – Gomel

Linky na výrobu pizzy 
a speciálních druhů pečiva

Litva – Marijampole

Korea – Soul

Ukrajina – Nové Petrivce

Linky na výrobu preclíků

Rusko  
Tver, Moskva, Naberežnyje Čelny

Moldávie – Kišiněv


