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Francouzi si obhlížejí brno  
Představitelé nejvýznamnějších průmyslových 
regionů Francie zavítají do brna
Mezinárodní strojírenský veletrh přitahuje každoročně celou řadu francouzských 
společností. Letos poprvé na pozvání Francouzsko-české obchodní komory (FČOK) 
přijíždí také zástupci deseti nejvýznamnějších průmyslových regionů Francie. Cílem 
obchodní mise podpořené Ministerstvem průmyslu a obchodu je nejen návštěva 
veletrhu a Francouzského pavilonu organizovaného FČOK. 

Účastníci mise se budou moci zároveň podrobně 
seznámit s inovačními a výzkumnými centry, která 
v Brně vznikla v posledních letech. Naskýtá se příle-
žitost francouzským kolegům ukázat, že Česká re-
publika už není jen montovnou. Vznikají tu zajímavé 
inovativní projekty s vysokým potenciálem, kterého 
lze efektivně využít. Zástupci regionů budou jednat 
o možnostech spolupráce také s místními podniky. 
„MSV je více než jen veletrh s evropskou reputací, 
který nám pomáhá udržet si povědomí o technolo-
gických novinkách a konkurenci. Největší přidanou 
hodnotou veletrhu je kontinuita spolupráce s FČOK 
na přípravě Francouzského pavilonu. Vystavující 
francouzské firmy tak mohou využít na maximum 
účasti na veletrhu, zvýšit svou viditelnost na českém 
trhu, setkat se s potencionálními českými partnery 
a šířit dobré jméno francouzského strojírenství,“ vy-
zdvihuje přínosy MSV Renáta Plumet-Vavrovicsová, 

zástupkyně regionální hospodářské komory Nord 
de France z Lille.
Francouzský pavilon je součástí MSV již potři-
nácté. Letos zaujímá plochu 180 m2 a představí 
celkem 16 francouzských firem z oboru strojíren-
ství a plastikářství. Sedmnáctým vystavovatelem je 
Francouzsko-česká obchodní komora, organizátor 
Francouzského pavilonu. Některé firmy přijíždějí na 
veletrh poprvé a český trh teprve objevují (Erem, 
Howa Tramico, Silexe), jiné jsou stálými vystavovateli 
(Lachant Spring, Numalliance, Process). Rekordma-
nem je firma Chambrelan, výrobce průmyslových 
teleskopických kuličkových lišt a lineárního kolej-
nicového vedení, která vystavuje v rámci Francouz-
ského pavilonu již podesáté. Výrobky Chambrelan 
vznikají ve francouzském přístavním městě Le Havre 
v Normandii, ze stejného regionu přijela na MSV 
vystavovat i tamní regionální hospodářská komora. 

Na MSV se z Normandie chystá také početná sku-
pina podnikatelů, kteří budou mezi českými strojaři 
hledat partnery pro další spolupráci.   
„Česká republika má veliký průmyslový potenciál, 
který je pro Francii přitažlivý svou geografickou 
i kulturní blízkostí k tamnímu trhu. V ČR najdete 
schopné inženýry, laboratoře a zkušebny vybavené 
nejmodernější technikou a schopnost generovat 
a rozvíjet dobré nápady. V oblasti nanotechnolo-
gií nebo strojírenství máme Francii co nabídnout 
a nesmíme se bát troufnout si na francouzský trh,“ 
povzbuzuje české firmy Michal Macko, obchodní 
ředitel Francouzsko-české obchodní komory. 
Účast na veletrhu umožňuje francouzským podni-
kům představit zájemcům, zejména z řad odborné 
veřejnosti, poslední inovace v oboru, zviditelnit se 
na českém trhu a navázat obchodní kontakty s po-
tencionálními klienty a dodavateli. Pomocnou ruku 
v navazování mezinárodních obchodních vztahů 
firmám podává Francouzsko-česká obchodní  

komora, která je oficiálním zástupcem veletrhů MSV 
a Plastex pro Francii. Stará se o komunikaci a propa-
gaci Francouzského pavilonu a jeho vystavovatelů, 
kterým zároveň poskytuje obchodní a technickou 
podporu pro účast na veletrhu. 

Strojírenskou část Francouzského pavilonu na-
jdete na stáncích 43 a 44 pavilonu V, plasti-
kářské společnosti v pavilonu  G1 na stáncích 
22, 23 a 24.

CCI International  
Normandie V 044 c www.exportennormandie.com Obchodní a průmyslová obchodní komora regionu Normandie – exportní 

poradenství a podpora firem z regionu.

DEVEHO consulting V 044 d www.deveho.com Mezinárodní partner pro implementaci systému Sage ERP X3. 

Devillé TPC Jihlava G1 023 www.devillesa.fr
Výroba technických plastových dílů vstřikováním, zastřikování kovových  
zálisků, kompletace plastových a kovových dílů, ultrazvukové svařování 
plastů. Kovové výlisky.

EREM V 044 b www.erem-sa.com Strojírenská a kotlářská výroba. Sesterská společnost TCIN se specializuje na 
přesné zpracování plechu.

Francouzsko-česká  
obchodní komora V 044 d www.ccft-fcok.cz

290 členských společností a služby v oblastech podpory rozvoje firem na 
českém a francouzském trhu – vyhledávání obchodních partnerů, domici-
lace, podnikatelský inkubátor, veletrhy, marketing, HR.

Howa Tramico G1 024 www.howa-tramico.fr Mezinárodní společnost specializovaná na výrobu a zpracování pěnových 
materiálů pro automobilový průmysl a další průmyslová odvětví.

Chambrelan V 044 a www.chambrelan.cz Průmyslové teleskopické kuličkové lišty a lineární kolejnicová vedení.

Kompass Czech Republic s.r.o. V 044 d http://cz.kompass.com Globální firemní databáze – profesionální obchodní informace ze 70 zemí.

LACHANT SPRING CZ V 044 f www.martis.cz Vývoj a výroba přesných pružin z kruhových i plochých profilů, obchod s dráty.

Mecanolav V 044 d www.mecanolav.com Vývoj a výroba průmyslových myček obrobků.

Numalliance V 044 h www.numalliance.com Vývoj, výroba a prodej CNC strojů k ohýbání drátů, trubek a kovových pásů.

Process G1 022 www.process.fr Výroba pohledových a technických dílů z termoplastů, návrh a výroba nástrojů.

Région Haute Normandie V 044 c www.hautenormandie.fr Oficiální zastoupení francouzského regionu Haute Normandie.

Rousselet Robatel V 044 g www.rousselet.fr Odstředivky, odstředivé sušičky a dekantéry pro strojírenství, povrchové 
úpravy pro chemický, farmaceutický průmysl a další obory.

SFH V 044 d www.sfh.fr Stroje na recyklaci třísek z obrábění a zpětné získávání řezných kapalin.

Silexe industries V 044 e www.silexe-industries.com Stroje a zařízení na zpracování drátu a pásů, na výrobu pružin, pletiva, ostna-
tých drátů, mříží a roštů z tahokovu.

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA V 043 www.total.cz Průmyslové oleje, plastická maziva a speciální kapaliny.
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O Francouzsko-české  
obchodní komoře
Francouzsko-česká obchodní komora, založená 
v březnu 1996, sdružuje více než 290 členských 
společností. Je platformou pro rozvoj francouzsko-
-české komunity, obchodních a kulturních vztahů 
obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky 
jednotné Evropy.
Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým 
FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, 
Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, 
kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque 
a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 
přišlo na akce FČOK více než 2900 hostů.
Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a ši-
rokou paletu služeb českým a francouzským firmám, 
které chtějí začít podnikat na novém trhu: vyhledávání 
obchodních partnerů, domicilace, podnikatelský 
inkubátor, marketing, HR služby. FČOK je také po-
řadatelem již 13. ročníku francouzského pavilonu 
na MSV. Služeb obchodního oddělení na podporu 
podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK 
je členem CCI France International, která sdružuje 112 
francouzských obchodních komor v zahraničí. ■

České úsPěchy  
Francouzských Firem
Čeští strojaři jsou skvělí. Přesto se na českém trhu dovedlo prosadit hned několik francouzských 
firem. Polovina kapitálu kolínské automobilky TPCA je francouzská, brněnské strojírenské 
společnosti Poclain Hydraulics loni vzrostly tržby za prodej motorů o 12 %. Obě tyto firmy 
jsou navíc členy Francouzsko-české obchodní komory. 

České ruce vyrábí francouzská auta
Kolínská TPCA za první pololetí roku 2015 trhala 
rekordy. Za prvních šest měsíců opustilo výrobní 
linky automobilky 114 694 vozů, což je o 38 % víc 

než za stejné období loňského roku. Za nárůstem 
stojí především start výroby nové generace modelů 
všech tří značek. Jak Francouzi, tak Japonci vsadili 
na výrobu minivozů. 
Z výrobní linky TPCA sjede jedno nové auto 
každých 55 vteřin, Češi však rozhodně nestačí 
všechna tato auta „spotřebovat“. Celá čtvrtina 
jich putuje do Velké Británie, 16 % do Francie, 
přibližně po devíti procentech do Německa, Itálie 
a Nizozemska. 
TPCA je světovým unikátem. Je strategickým 
spojením japonské Toyoty s francouzskou sku-
pinou PSA (Peugeot a Citroen). Na světovém 
trhu si tyto značky nemilosrdně konkurují, Česká 
republika je jediné místo na světě, kde se do-

hodly na spolupráci. Společná kolínská fabrika 
dává práci třem tisícovkám lidí, za což sklidila 
kritiku i přímo od někdejšího prezidenta Francie 
Nicolase Sarkozyho. 

Milion motorů z Brna
Brněnské strojírenské společnosti Poclain Hydraulics 
se loni dařilo a o 12 % jí vzrostly tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb na 1,64 miliardy korun. 
Firma v Brně vyrábí hydraulické motory a hydro-
statické převody. Předloni jich bylo poprvé od roku 
2007 znovu přes 100 000, celkově firma vyrobila již 
víc než jeden milion motorů. V roce 2014 vyrobila 
firma 111 000 motorů. Plánem na letošní rok je 
příprava rozšíření kapacity výrobního závodu na 
150 000 motorů. 
Česká pobočka francouzské mateřské společnosti 
vznikla už před dvaceti lety, dnes zaměstnává při-
bližně 300 lidí. Pobočka v ČR má výsadní postavení, 
je největším výrobním závodem z osmi poboček 
francouzské firmy ve světě. 
Společnost byla v roce 2014 oceněna Cenou Fran-
couzsko-české obchodní komory za příkladné 
čerpání evropských fondů pro rozvoj společnosti. 
V rámci projektu Millesime zavedla prototyp 
hydraulického pomaluběžného radiálního motoru 
do sériové výroby. ■
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Foto: Poclain Hydraulics


