Tradice, kvalita a spolehlivost

ZPA Group
Skupina výrobních a obchodních společností působících v segmentech energetiky včetně jaderné a klasické, strojírenství a infrastruktury.
Společnosti vyvíjejí, vyrábějí a dodávají servomotory určené k ovládání armatur, armatury a Rootsova dmychadla, dále brzdové bubny a kotouče, jakož i širokou škálu dalších výrobků v rámci kooperační výroby.
Odlitky k celé řadě obrobků vyráběných výrobními společnostmi dodává
vlastní slévárna šedé a tvárné litiny.
Obchodní aktivity, engineering, řízení licenční výroby, realizace
akvizic a financování obchodních zakázek větších objemů zajišťují dvě obchodní společnosti.
Cílovými teritorii jsou Česká republika, Slovensko, několik zemí
Evropské unie, tradičně také Ukrajina, Rusko a Čína, a to jak v režimu přímých dodávek, tak realizace prodeje prostřednictvím zástupců, popř.
zprostředkovatelů.

ZPA Pečky, a.s.
www.zpa-pecky.cz
Společnost ZPA Pečky je již mnoho desítiletí tradičním českým výrobcem elektrických servomotorů a kompletů servomotorů s převodovkami. Společnost má významné tržní postavení v zemích střední a východní Evropy a několika
zemích Asie.
Servomotory z výrobního programu se vyvíjejí, vyrábějí a dodávají pod obchodním názvem MODACT. Servomotory
jsou určené k ovládání nejrůznějších druhů armatur, jako jsou šoupátka, ventily, klapky nebo kulové kohouty. Výrobní
program zahrnuje servomotory jedno i víceotáčkové, pákové, táhlové, speciální, určené pro přímou montáž na armaturu nebo převodovku. Servomotory lze instalovat jednak ve standardním prostředí, jednak v prostředí s nebezpečím
výbuchu plynů a par tzv. provedení ATEX. Specialitou jsou servomotory MOA a MOA OC, které jsou určené k provozu
v extrémních podmínkách jaderných elektráren i v hermetické zóně. Bezpečný provoz servomotorů je zajištěn elektrickým krytím IP 55, IP 65, IP 67, na přání IP 68.
V průběhu roku 2009 převzala společnost sériovou výrobu vertikálních a horizontálních Rootsových dmychadel s výkony od 40 do 12.000 m3/hod., jejichž výhradním odběratelem je koncern ATLAS COPCO.
Program Rootsových dmychadel zahrnuje speciální provedení jednak ATEX, jako v případě servomotorů, jednak speciální řadu dmychadel s komponenty vyráběnými ze speciálních nerezových materiálů, které vyhovují podmínkám
provozu v prostředí jaderných elektráren nebo s agresivním pracovním médiem. V roce 2019 společnost vyvinula
a následně zahájila výrobu nové řady Rootsových dmychadel vlastní konstrukce pod značkou LOTUS.
Společnost je vybavena moderními stroji na třískové rotační i nerotační obrábění, dále stroji a zařízeními na zpracování plechu, mokrou a práškovou lakovnou. Pro dceřinou společnost MOSTRO mimo jiné zajišťuje výrobu těles armatur.
Společnost splňuje požadavky na systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015, podmínky pro dodávky do jaderné
energetiky v souladu s požadavky atomového zákona a souvisejících vyhlášek, podmínky pro dodávky svařenců dle
ČSN EN ISO 3834-2. Některé z výrobků splňují kvalifikaci dle GOST, ASME a HAF.
Společnost ZPA Pečky má své sídlo ve vlastním průmyslovém areálu, který se nachází nedaleko dálnice D11 vedoucí
z Prahy do Hradce Králové. Výměra areálu činí 170.835 m2, z toho výrobní plocha 47.773 m2. V areálu má své výrobní
zázemí také dceřiná společnost MOSTRO a.s. Ve vlastnictví společnosti je dále průmyslový areál bývalého výrobce
ručního nářadí TONA s rozlohou 62.610 m2 nacházejícím se v Pečkách. V areálu jsou k dispozici veškeré typy hal umožňující jak výrobu, tak skladování.

MOSTRO a.s.
www.mostro.cz
Společnost MOSTRO a.s. tradičně patří mezi přední české výrobce vysokotlakých a středotlakých armatur pro elektrárny na fosilní paliva, petrochemii a speciálních armatur pro jadernou energetiku ve světlostech od DN 15 do DN 800.
Nosný výrobní program výroba armatur byl postupně zaveden v 50. letech minulého století v rámci koncernu SIGMA.
Dlouholeté zkušenosti několika generací zaměstnanců společnosti spolu s nejmodernějšími výrobními technologiemi jsou základem vysoké kvality a technické úrovně výrobků. Speciální armatury vyrobené pro jaderné elektrárny
s reaktorem typu VVER a RBMK spolehlivě pracují téměř 50 let ve všech elektrárnách nacházejících se v Česku, na
Slovensku a Ukrajině, v Rusku, Maďarsku, Bulharsku a v Iránu.
Společnost má certifikovaný integrovaný systém managementu kvality a životního prostředí dle ČSN EN ISO
9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015. Konstrukční řešení armatur, včetně armatur určených pro klasickou energetiku, představuje vysoký stupeň bezpečnosti a dlouhodobé provozní spolehlivosti, splňuje požadavky legislativních
předpisů České republiky tj. zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. o požadavcích
na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, dále vyhlášky
SÚJB č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení, vyhlášky SÚJB č. 329/2017 Sb., nařízení vlády č. 219/2016 Sb.,
Slovenské republiky konkrétně vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., vyhlášky MPSVaR
č. 508/2009 Z. z. a normativně technické dokumentaci Asociace strojních inženýrů (NDT A.S.I.) pro použití v jaderných
elektrárnách s reaktory typu VVER.
Výrobní procesy zahrnující svařovací operace jsou certifikovány podle předpisů ČSN EN ISO 3834-2. Pracovníci svařovacího dozoru mají přiděleny odpovědnosti v souladu s normou ČSN EN ISO 14731 a jsou přezkoušeni a certifikováni
Evropskou svářečskou federací EWF. Svařovací personál a technologie svařování jsou certifikováni dle ČSN EN ISO
9606-1, ČSN EN ISO 14732 a PED. Pracovníci defektoskopie jsou ve všech používaných metodách přezkoušeni a certifikováni podle ČSN EN ISO 9712 a splňují požadavky evropské směrnice pro tlaková zařízení č. 2014/68/EU (PED)
a ruských standardů PNAE G. Aktuálně probíhá obnova certifikace výrobků pro dodávky armatur a náhradních dílů
pro ukrajinské jaderné elektrárny.
V roce 2018 převzala společnost veškerou výrobně technickou dokumentaci bývalé sesterské společnosti umožňující
výrobu kulových ventilů a kohoutů, dále uzavírací, regulační a zpětné klapky, nožové ventily, šoupátka a kuželové
ventily. Rozsah tlakových řad od Pp 4 až 20 MPa a velikostních řad DN 65 až DN 2000. Výroba ventilů byla v původní
lokalitě ukončena v roce 2015 v důsledku sankcí EU vůči Rusku, resp. zrušení rámcové smlouvy na dodávky armatur.
Příslušná výrobní technologie, která je určená k přesunu do Peček, zahrnuje vodorovné vyvrtávačky WRD 150 Q, WHN
13.8, WHN 105 CNC a hrotový soustruh SUT 160.

ZPA - Engineering s.r.o.
www.zpa-pecky.cz

Hlavní předmětem činnosti ZPA - Engineeering, dceřiné společnosti ZPA Pečky, je vyhledávání, příprava
a vlastní realizace kooperační, popř. licenční výroby, transfer výrobních programů, dále nákup, zavádění
nových výrobních technologií včetně poskytování příslušného financování, např. projekt ATLAS COPCO, výstavba pískového hospodářství v čelákovické slévárně aj.
Reference ZPA Pečky, ZPA - Engineeering a MOSTRO:
Tuzemsko: ČEZ – jaderné a tepelné elektrárny, ALSTOM, JMA, MSA, ARAKO, TRANSGAS, UNIPETROL, MODŘANY POWER, ŠKODA JS, KP RIA, ARMATURY Group, I.B.C., Moravia Systems, VEOLIA, Pražská plynárenská,
INEKON Power, LDM, MPOWER Engineering, ZPA Moravia, ZVVZ, Armaturka Krnov, AVK Vodka, I&C Energo,
VPE, Trival
Zahraničí: Rusko – Rosatom (včetně dceřiných společností, např. Atomstrojexport, Atomenergomash, CKBM),
Power Machines, výrobci armatur - Alexin, Čechovskij zavod, Penza, PromTechArma; Holandsko – Delan; Finsko – Vexve; Polsko – Arnap; Bulharsko – Bularmex; Ukrajina – ENERGOATOM; Čína – Envir-Tech; Indie - Hetal
Enterprise
Vybrané realizované akce:
Tuzemsko: tepelné elektrárny – Hodonín, Komořany, Poříčí, Tisová, Mělník, Tušimice, Ledvice, Prunéřov, Počerady, Dětmarovice, Chvaletice; jaderné elektrárny – Dukovany, Temelín; pivovary – Budvar, Prazdroj, Vratislavice, Svijany
Zahraničí: Slovensko – tepelné elektrárny – Nováky, Vojany; atomové elektrárny – Mochovce, Jaslovské
Bohunice; Rusko – tepelné elektrárny – Petropavlovsk, Iževske, Kirovkij, Novočeboksarsk, Perm, Vladimira, Novogorkovská, Novobogoslovská, Nižneturinská, Novobereznikovská, TEC Sankt-Petersburk; jaderné
elektrárny – Smolenskaya, Kurskaya, Kalinskaya, Kolskaya, Leningradskaya, Novovoroněžskaya; Ukrajina –
Záporožská, Rovenská, Melnická; Čína – Tianwan; tepelné elektrárny: Albánie, Alžír, Argentina, Bangladéš,
Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Dánsko, Egypt, Indie, Irán, Čína, Kuba, Maroko, Pakistán, Turecko,
Rumunsko, Finsko, Spojené arabské emiráty, Litva, Německo

TOS - MET slévárna a.s.
www.tos-met.cz

Koncepce slévárny z 80. let umožňuje efektivní výrobu odlitků ze šedé a tvárné litiny v hmotnostním spektru
od 2 to 12.000 kg, a to s možností sériové, malosériové i kusové výroby. Odlitky se formují a odlévají na třech
samostatných pracovištích, linkách.
Automatická linka BMD slouží k výrobě odlitků do hmotnosti 120 kg, tzv. střední formovací poloautomatická linka umožňuje odlévání odlitků od 100 do 1.500 kg. Třetím pracovištěm je těžká formovna, na které je
možné formovat a odlévat odlitky do 12.000 kg. Tavírna je vybavena dvěma středofrekvenčními pecemi od
německého výrobce ABP Dortmund. Nominální výkon soupecí je 6 tun tekutého kovu za hodinu. Součástí
tohoto provozu jsou dále dvě čtyřtunové nízkofrekvenční udržovací pece, které budou v nejbližším období
nahrazeny středofrekvenčními pecemi od stejného výrobce, a tímto je navýšen výkon tavírny na 10 tun kovu
za hodinu.
Výroba tvárné litiny probíhá v modifikačním boxu. Odlitky z šedé a tvárné litiny slévárna dodává v kvalitách
podle EN GJL 150-300 (GG15-30) a EN GJS 400-700 (GGG40-70). Nominální výkon slévárny je 18.000 tun litiny ročně, skutečný výkon v případě třísměnného provozu je však 14 tisíc tun odlitků ročně.
V posledním období byly investovány nemalé prostředky do oprav nemovitostí, nákupu a instalaci nových
filtrů, šroubových kompresorů, pořízení nového pískového hospodářství pro automatickou formovací a licí
linku BMD na bentonitové bázi a nákupu spalovacího analyzátoru.
Odlitky tradičně odebírají zákazníci ze strojírenství (lože, stojany, vřeteníky, saně, převodovky aj.), energetiky
(tělesa kotlů, armatury atd.), vodárenství (tělesa pump, ventily), polygrafického průmyslu (součástí tiskařských strojů jako bočnice, převodovky atd.), automobilového průmyslu (brzdové bubny, kotouče, náboje
kol), dále slévárna dodává odlitky pro výrobu převodovek pro stavbu lodí, strojů na zpracování dřeva, skříní
pro větrné elektrárny a další komerční odlitky z mnoha dalších oblastí a oborů. Velkou část produkce slévárna dodává mateřské společnosti ZPA Pečky (převodové skříně, tělesa dmychadel, rotory, víka a další).
Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015 a DNV GL rules for classification – Ships.

TOS - MET slévárna a.s.
www.tos-met.cz
Reference:
Tuzemsko: Erwin Junker Grinding Technology a.s., TOS Varnsdorf, MAVEL Benešov, GTK Brno, NORD
KAPP spol. s r.o., SKLOSTROJ TURNOV, WEILER Holoubkov, SAPAL TRADE, s.r.o., Kovovýroba KRUML s.r.o.,
REX, s. r. o. a další odběratelé
Zahraničí: WEISS GmbH, GMT Guss + Maschinenteile GmbH, skupina EMCO MAIER GES.M.B.H,
HORN GLASS INDUSTRIES, GRECON Alfeld-Hannover, Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG,
Bernhard Kaschütz GmbH, SHG Wiesbaden, TRENS SK, a.s. aj.
Společnost se nachází v areálu s komplexním zázemím pro výrobu a skladování odlitků a modelových zařízení. Areál má rozlohu 58.968 m2, výrobně-skladové prostory 20.015 m2. Nemovitosti se nacházejí 5 km
od dálnice D 10 vedoucí z Prahy do Liberce, respektive 8 km od dálnice D11. Součástí zázemí slévárny je
skládka inertního odpadu o výměře 18.375 m2, která leží v blízkosti areálu.

FZL-KRAFTFAHRZEUGZUBEHÖR GmbH
www.fzl.de

FZL kraftfahrzeug
zubehör

Tradice výroby brzdových bubnů sahá až do roku 1970. V devadesátých letech minulého století došlo k zásadnímu rozšíření nejen výrobních možností a výrobního programu, ale i portfolia zákazníků. Od této doby
firma postupně získávala kontakty v zemích celé Evropy včetně České republiky, své výrobky dále tradičně
vyvážela i do Egypta, Saudské Arábie atd. Převážná část výrobků je určena pro prodej v sektoru náhradních
dílů (tzv. aftermarket), část výroby pak směřovala přímo do výroby, montáže náprav pro výrobce nákladních
automobilů MAN a RABA, nebo BUSCH. Náhradní díly jsou určeny pro nákladní automobily, autobusy, návěsy
a přívěsy od všech renomovaných evropských výrobců jako např. MAN, MERCEDES, RENAULT, DAF, SCANIA,
VOLVO, IVECO, NEOPLAN, BPW, KÄSSBOHRER, SAUER, ROR, FRUEHAUF, NAF, ale i pro nápravy TATRA, LIAZ,
IKARUS a RABA. Vlastní výrobní a prodejní program zahrnuje více než 350 základních typů brzdových bubnů,
kotoučů a nábojů kol. Modelová zařízení nutná pro výrobu odlitků v Čelákovicích jsou majetkem slévárny.
Průmyslový areál ve vlastnictví ZPA Pečky a.s. se nachází v německém městě Lößnitz, které leží nedaleko
Chemnitz. Firma má ideální dopravní polohu, neboť se nachází cca 5 km od dálnice A4/A72. Areál podniku má
rozlohu 8.658 m2, výrobní a skladové prostory zabírají 4.500 m2. K dispozici je kompletní kancelářské a sociální
zázemí.
Výroba byla v průběhu roku 2016 zastavena, protože výrobky nebyly přechodně cenově konkurenceschopné
v důsledku masivních dovozů hotových dílů z Číny.
Reference:
PE QUALITY Ennepetal, EUROPART, IAT a IAGe, ARVIN MERITOR, SAF Holland, NAF Neunkirchen, SIEGFRIED TEMPLIN, Fahrzeugbedarf Hildescheim, BUSCH, FRITZ WINTER, IDCF, Begles, dále MAKRO Moravany, SKARAB, ADIMA,
VIKO z ČR

Vlastnická struktura koncernu

ZPA Pečky, a.s.
IČO 45147612
Ovládající osoba

ZPA Pečky
Slovakia spol. s r.o.
IČO 34115421
51%

ZPA Engineering s.r.o.
IČO 28777131
100%

TOS-MET slévárna a.s.
IČO 28793099
100%

Cast Iron Foundry s.r.o.
IČO 27503658
100%

FZL-Kraftfahrzeugzubehör
GmbH
100%

MOSTRO a.s.
IČO 49240013
51,25%

ZPA Moravia s.r.o.
IČO 26858282
55%

Vybrané ukazatele

.000 Kč
Účetní rok 2019
před pandemií
ZPA Pečky, a.s.
MOSTRO a.s.
TOS MET slévárna a.s.
ZPA Engineering

Aktiva celkem

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Základní kapitál

Vlastní kapitál

Tržby

EBITDA

663 873
69 492
100 795
48 406
882 566

239 330
4 480
31 549
16 889
292 248

420 098
65 012
69 208
31 517
585 835

247 985
20 000
2 000
200
270 185

507 745
3 852
-5 937
19 803
525 463

273 320
36 512
196 818
145 053
651 703

45 169
708
10 935
7 554
64 366

Výsledek
hospodaření*
19 121
140
1 390
4 829
25 480

*bez opravných položek

Vybrané údaje
k 31.12.2021
ZPA Pečky, a.s.
MOSTRO a.s.
TOS MET slévárna a.s.
ZPA Engineering

Zápůjčky
uvnitř skupiny
25 000
36 821
19 900
14 249
95 970

Bankovní
úvěry
90 586
0
0
0
90 586

Příplatek k
základnímu jmění
0
0
67 000
0
67 000

Počet
zaměstnanců
182
32
140
1
355

Čistý obrat
2018 - 2021
ZPA Pečky, a.s.
MOSTRO a.s.
TOS MET slévárna a.s.
ZPA Engineering

2018

2019

2020

2021*

289 251
28 636
248 805
119 015
685 707

305 150
39 389
214 303
145 116
703 958

256 250
24 932
142 542
114 424
538 148

321 332
21 834
197 000
108 862
649 028

2022
forecast
345 000
42 000
200 000
120 000
707 000
*předběžný výsledek

Sídla společností

ZPA Pečky, a.s.
Tř. 5. května 166
289 11 Pečky
MOSTRO a.s.
Tř. 5. května 166
289 11 Pečky

ZPA – Engineering s. r. o.
Tř. 5. května 166
289 11 Pečky

TOS - MET slévárna a.s.
Stankovského 1687
250 88 Čelákovice

FZL-Kraftfahrzeugzubehör GmbH
Johannisstraße 66
DE-08294 Lößnitz

