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Firma  Adresa  www  Oblasti 

COMTES FHT a.s. Průmyslová 995, 334 41 Dobřany  http://www.comtesfht.cz/ bude upřesněno 
VZÚ Plzeň s.r.o. Tylova 46, 301 00 Plzeň  http://www.vzuplzen.cz/ bude upřesněno 
MECAS ESI s.r.o.  Brojova 16, 326 00 Plzeň  http://www.esi-group.com/cz/ bude upřesněno 
Compo Tech Plus 
s.r.o. Družstevní 159, 34201, Sušice http://www.compotech.com/ bude upřesněno 

FPC s.r.o. Nad Týncem 51, 31218 Plzeň http://www.fpc.cz/ technologie obrábění plastů a kovů,  
metrologie, konstrukce 

KDYNIUM a. s. Nádražní 104, 34506 Kdyně http://www.kdynium.cz/ přesné lití, technologie obrábění,  
výroba forem, metrologie, jakost 

Streicher spol.s.r.o. K Lomu 426, 33209, Štěnovice http://www.streicher.cz/ technologie obrábění, metrologie, jakost 
Strojírny - RINOH, 
s.r.o. Luční 67/12, 30164 Plzeň http://www.strojirny-rinoh.cz/ technologie obrábění, metrologie, jakost 

Mavel, a.s. Jana Nohy 1237, 256 01 
Benešov,  

http://www.mavel.cz/ programování NC strojů,  
technologie obrábění, metrologie 

Hofmeister s.r.o. Mezi Ploty 12, 32600, Plzeň http://www.hofmeister.cz/ technologie obrábění a broušení, TPV,  
programování NC strojů, metrologie, montáž 

ŠKODA POWER 
s.r.o. Tylova 1/57, Plzeň, 316 00 http://www.doosan.com/skodapower/en/main.do bude upřesněno 

Formy Tachov s.r.o. Oldřichovská 1437, 347 01 
Tachov 

http://www.formy.cz/ bude upřesněno 

ZPS-FN a.s. Tř. T. Bati 5334, 760 00 Zlín http://www.zps-fn.cz/ tepelné zpracování, metrologie, 
 technologie obrábění a broušení,  

SHM s.r.o. Průmyslová 3, 787 01 Šumperk http://shm-cz.cz/ 
technologie depozice tenkých vrstev,  
hodnocení vrstev, experimentální činnost,  
metrologie 

G - Team a.s. Šeříková 580, 33441 Dobřany http://www.g-team.cz/ bude upřesněno 
NOVEM Car Interior 
Design k.s. 

Líšťanská 520, 33033 Město 
Touškov 

http://www.novem.de/ bude upřesněno 

SWA, s.r.o. Průmyslová 763, 33301, Stod http://www.swa.cz/ bude upřesněno 

ČZ a.s. Tovární 202, 386 15 
Strakonice 

http://www.czas.cz/ bude upřesněno 

Guhrnig s.r.o. Na Perkách 608, 330 21 
Sulkov 

http://www.guhring.cz/ TPV, technologie broušení, metrologie 

PILSEN TOOLS s.r.o. Tylova 57, 316 01 Plzeň http://www.pilsentools.cz/ Tepelné zpracování, NC obrábění 
KOVOHUTĚ 
ROKYCANY, a. s. 

Zeyerova 285, 337 01 
Rokycany 

http://www.koro.cz/ Slévárenství 



Vážené studentky a studenti FST, 
 
katalog firem, kterým právě listujete, by vám měl usnadnit rozhodování ve výběru konání odborné 
praxe v dané profesi (podle vašeho studijního zaměření). Hlavním cílem této publikace je 
seznámení s výrobní činností a zaměřením oslovených strojírenských firem v kraji, které souhlasily 
se zapojením na uvedeném projektu POSPOL a nabízejí vám tak, studentům, kteří projevíte zájem, 
možnost vykonávat v jejich provozu odbornou stáž. Doba stáže je v rozmezí od 14 dnů do 1 měsíce 
a to vždy 2 x ročně. Za každou firmu bude zodpovědný určený pracovník z KTO (katedra 
technologie obrábění) nebo KMM ( katedra materiálového inženýrství), který bude dohlížet na 
bezproblémový průběh konání stáže a plnění dohodnutých podmínek. V případě výskytu jakéhokoli 
nedostatku, ať už z vaší strany či z pohledu firmy, máte povinnost oznámit tuto skutečnost 
jmenovanému akademickému pracovníku, který jako zástupce fakulty, zajistí nápravu a dohodne 
možné nesrovnalosti 
 
Co očekáváme a požadujeme od vás, studentů FST ? 

- aktivní a zodpovědný přístup 
- min. 14 dní ve firmě, alespoň 6 hod. denně 
- objektivní informace o celém průběhu stáže 
- připomínky a inovační podněty směrem  k delegovaným osobám za jednotlivé katedry ve 

vybrané firmě 
- po ukončení stáže vytvoření krátké prezentace jako hodnocení vaší účasti v praxi 

 
Co očekáváme od uvedených firem? 

- aktivní přístup směrem ke studentům 
- snahu zapojit v nejvyšší možné míře studenta do praxe v rámci stanoveného úkolu 
- atraktivnost stáže z pohledu současných, používaných metod technologií ve strojírenství 
- aktivní komunikace se zástupci fakulty v jednotlivých firmách, operativní řešení možných 

připomínek 
- souhlas s udělením certifikátu o absolvování stáže v dané firmě pro zúčastněného studenta 

 
Zodpovědné osoby za stáže na KTO a KMM: 
 
Miroslav Zetek – KTO, UK 226 
mzetek@kto.zcu.cz  

- zodpovědní osoba za všechny stáže 
- kontaktovat vždy jako první, pokud jste nový zájemce, potřebujete zjistit administrativní, 

personální záležitosti, a další 
 
Antonín Kříž – KMM, UF 230  
kriz@kmm.zcu.cz 

- zodpovědná osoba za jednotlivé firmy – viz. seznam 
- kontaktovat pouze v případě, že jste stážistou v dané firmě 

 
Josef Sklenička – KTO, UK 207 
sklenick@kto.zcu.cz 

- zodpovědná osoba za jednotlivé firmy – viz. seznam 
- kontaktovat pouze v případě, že jste stážistou v dané firmě 

 
Pavla Klufová – KMM, UF 228 
pklufova@kmm.zcu.cz 

- zodpovědná osoba za jednotlivé firmy – viz. seznam 
- kontaktovat pouze v případě, že jste stážistou v dané firmě 



COMTES FHT a.s. 
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany 

http://www.comtesfht.cz/ 
 
 
Společnost COMTES FHT a.s. působí již od roku 2000 v oblasti výzkumu a vývoje kovových 
materiálu a jejich zpracování. Činnost firmy je zaměřena především na aplikovaný materiálový 
výzkum a na výzkum technologií tváření a tepelného zpracování. 
 

 
 
 
 
 
 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: bude upřesněno 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 



VZÚ Plzeň s.r.o. 
Tylova 46, 301 00 Plzeň 

http://www.vzuplzen.cz/ 
 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. se věnuje výzkumu, vývoji a akreditovanému zkušebnictví. 
Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří: 

• Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti 
energetických zařízení – vibrační diagnostika,snižování hlučnosti, materiálové zkoušky, atd. 

• Komplexní řešení problémů spojených s provozním zatížením, spolehlivostí a životností 
silničních a kolejových vozidel –počítačové simulace, zkoušky na zkušebně, měření v provozu. 

• Akreditované zkoušky a měření pro široký okruh zákazníků. 
• Výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, deformační 

odolnosti, aerodynamiky a termomechaniky. 
• Výzkum a vývoj žárových nástřiků pro prvovýrobu i renovaci včetně jejich průmyslových 

aplikací. 
 

 
 
 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: bude upřesněno 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 
 
 
 
 
 



MECAS ESI s.r.o. 
Brojova 16, 326 00 Plzeň 

http://www.esi-group.com/cz/ 
 

 
MECAS ESI s.r.o. poskytuje technickou podporu a konzultace v oblasti simulací nárazových 
zkoušek, zkoušek z oblasti pasivní bezpečnosti, výrobních procesů tváření, lití, svařování, tepelného 
zpracování, ale také například vibroakustiky, proudění a elektromagnetické kompatibility. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: bude upřesněno 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 
 



Compo Tech Plus s.r.o. 
Družstevní 159, 34201, Sušice 
http://www.compotech.com/ 

 
 
CompoTech je návrhářem a výrobcem kompozitních materiálů a konstrukčním konzultantem 
s odborností v technicky pokročilých 3D buněčných a tlumicích kompozitních nosníků a trubek a 
jejich spojů. 

CompoTech navrhuje a vyrábí konstrukční kompozitní profily – průmyslové komponenty a ve 
svém oboru je skutečným specialistou na: 

• inovace konstrukcí 
• inovace kompozitních materiálů 
• inovace výrobních procesů 
Inovace v CompoTechu zahrnují: 

• 3Dc   Three Dimensional Cellular Composite 
• cDD   Composite Dynamic Damping 
• iCC    INtegrated Composite Connections 

CompoTech pracuje na dalším rozšiřování znalostí v oblasti buněčných a tlumicích kompozitů a 
jejich spojů, aby se stal nejlepším poskytovatelem profesionálního know-how. 

 

 
 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: bude upřesněno 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 



FPC s.r.o. 
Nad Týncem 51, 31218 Plzeň 

http://www.fpc.cz/ 
 
 

Firma FPC s.r.o byla založena v roce 2000. 
Jedná se dynamický profesionální tým, který v oblasti testování kabeláže a elektroniky dodává 
kompletní zařízení včetně veškerého hardwarového a softwarového vybavení. 
Zařízení se používá pro testování výrobků několika významných evropských i světových výrobců. 
 
Dodává: 
• testovací zařízení pro výrobu a test kabelových svazků testery, testovací stoly, testovací 
moduly a softwarové produkty 
• testovací zařízení pro elektrický a funkční test desek plošných spojů nebo 
elektronických a elektrických zařízení funkční testery, IC testery, fixtury a adaptéry, které 
umožní spolehlivý test Vašich elektrických a elektronických výrobků 
 
 

 
 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: bude upřesněno 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 



KDYNIUM a. s. 
Nádražní 104, 34506 Kdyně 

http://www.kdynium.cz/ 
 
 
Tato slévárna pracuje již od roku 1954 pro široký okruh zákazníků. Dlouholeté zkušenosti 
potvrzují, že nejlepších výsledků a nejvyššího využití předností přesně litých odlitků je dosaženo při 
intenzivní spoluprácí konstruktérů a techniků, kteří navrhují výrobky, sestavy či systémy, ve 
kterých mají být odlitky použity a našich slévárenských technologů, kteří jsou předními odborníky 
ve svém oboru. Dokonalým využitím všech možností metody lze zvládnout i neobyčejně složité a 
komplikované tvary součástí. 
 

 
 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: Antonín Kříž 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 



Streicher spol.s.r.o. 
K Lomu 426, 33209, Štěnovice 

http://www.streicher.cz/ 
 
 
Streicher, spol. s r.o. Plzeň je středně velký podnik se sídlem ve Štěnovicích u Plzně. Společnost 
STREICHER spol. s r.o. Plzeň se zabývá stavební a strojírenskou výrobou. Strojírenská divize se 
zaměřuje na zakázkovou výrobu speciálních zařízení, tlakových nádob a ocelových konstrukcí. 
Konečnými zákazníky jsou převážně farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl a 
energetika. 
 
 

 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: Miroslav Zetek 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 



Strojírny - RINOH, s.r.o. 
Luční 67/12, 30164 Plzeň 

http://www.strojirny-rinoh.cz/ 
 
 
Hlavním zpracovatelským odvětvím je automobilový a dopravní průmysl, ten zaujímá cca 60% 
produkce, dalšími odvětvími jsou zejména stavebnictví, potravinářský, ropný a lékařský průmysl. 
Stěžejním programem firmy je zpracování nerezu, a to ve všech jakostech .Výrobky je možno 
upravit leštěním. 
Hlavní náplní práce je CNC třískové obrábění na CNC soustružnických a frézovacích centrech. 
Firma se dále úspěšně zabývá návrhy a zpracováním odlitků s jejich následným opracováním, a 
právě za tímto účelem byla vybudována brusírna s montáží.Zkušený management je schopen zajistit 
kompletní přípravu výroby včetně zpracování technologie výrobků, a to vše na klíč. Firma zajišťuje 
veškeré potřebné kooperace včetně povrchových úprav. 
 
 

 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST: Josef Sklenicka 
Za Firmu:  
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 



Mavel, a.s. 
Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov 

http://www.mavel.cz/ 
 
 
Firma MAVEL a. s. je výrobní a inženýrská společnost se zaměřením na výrobu turbín a 
souvisejících produktů pro vodní elektrárny elektrické energie o velikosti od  
3 kW do 30 + MW. 
 
 
 

 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek 
Za Firmu:  Veronika Votavová 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 



Hofmeister s.r.o. 
Mezi Ploty 12, 32600, Plzeň 
http://www.hofmeister.cz/ 

 
 
Firma Hofmester s.r.o. se zaměřuje do těchto oblastí: 
- prodej profesionálního nářadí a technické poradenství pro kovoobrábění 
- výroba speciálních nástrojů pro vysokorychlostní obrábění 
- ostření nástrojů 
- výroba forem pro vstřikování plastů 
- výroba přípravků 
- CNC obrábění 
- konstruování ve 3D 
- montáž a servis filtračních systémů pro obrábění kovů 
- certifikovaná kontrola 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek 
Za Firmu:  Pavel Kožmín 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 
 



ŠKODA POWER s.r.o. 
Tylova 1/57, Plzeň, 316 00 

http://www.doosan.com/skodapower/en/main.do 
 
 
 
Škoda Power je součástí skupiny Doosan Power Systems, předního poskytovatele čistých a 
ekologických technologií, výrobků a služeb souvisejících s výrobou elektřiny: od kotlů, turbín po 
projekty elektráren „na klíč“ včetně jaderných či větrných elektráren. V rámci Doosan Power 
Systems se snoubí dlouholetá historie špičkové výroby parních turbín ve Skoda Power a kotlů v 
Doosan Babcock. 
 
 

 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek 
Za Firmu:  Pavel Kožmín 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 



Formy Tachov s.r.o. 
Oldřichovská 1437, 347 01 Tachov 

http://www.formy.cz/ 
 
 
 
Firma disponuje týmem kvalifikovaných pracovníků specializujících se na konstrukci, výrobu a 
opravu vysoce kvalitních forem pro vstřikování plastů pro automobilový průmysl, přepravky a 
transportní obaly, technické výlisky a ostatní.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Josef Sklenička 
Za Firmu:  bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 
 
 
 



ZPS-FN a.s. 
Tř. T. Bati 5334, 760 00 Zlín 

http://www.zps-fn.cz/ 
 
 
Tradice výroby fréz sahá již do 30. let 20. století, kdy  byla výroba nástrojů jednou z částí  
strojírenské výroby koncernu Baťa. Počátkem 50. let byla na základě předešlých zkušeností 
zahájena výroba nástrojů z rychlořezných ocelí (HSS). Tato produkce již spadala pod Závody 
přesného strojírenství, které jsou známy pod zkratkou ZPS a ve světě se proslavily především 
výrobou obráběcích strojů. V roce 1992 vznikla uvnitř ZPS a.s. dceřiná společnost  ZPS-
FRÉZOVACÍ NÁSTROJE. Od června roku 2001 je samostatnou akciovou společností v privátním 
vlastnictví. Společnost má dvě výrobní divize, Divize Frézy a Divize Tepelného zpracování. V 
oblasti regionálního působení společnosti je významná nabídka služeb tepelného zpracování 
nástrojových ocelí a dalších kovů, kam patří především kalení, popouštění, iontová a plazmová 
nitridace. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek, Antonín Kříž 
Za Firmu:  bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 
 



SHM s.r.o. 
Průmyslová 3, 787 01 Šumperk 

http://shm-cz.cz/ 
 
 
Firma SHM má nově vybudovaný závod v průmyslové zóně na okraji města Šumperk . Průmyslová 
zóna i areál SHM jsou snadno dostupné přímo z hlavního průjezdu Šumperka na trase Bludov - 
Jeseník. Hlavní zaměření je na depozici nanostrukturovaných PVD vrstev pro výkonné nástroje. 
Dále firma nabízí úpravu nástrojů před povalkováním, stripping, testování nástrojů, atd.  
 
 
 

 
 
 

 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek, Josef Sklenička 
Za Firmu:  Michal Šíma 
 
 
Náplň stáže: 
Proces PVD technologií, úprava řezných hran, testování nástrojů, metrologie 



G - Team a.s. 
Šeříková 580, 33441 Dobřany 

http://www.g-team.cz/ 
 
 
 
Společnost G-Team, a.s. je inženýrsko – výrobní společnost působící od r. 1992. V současné době 
je významným dodavatelem zařízení pro elektrárenský a teplárenský průmysl.  
Oblast dodávek zahrnuje parní a plynové turbínydo výkonu 10 MW, by-passové stanice, parní 
ventily a klapky, chladiče páry, olejové systémy,odvaděče kondenzátu, potrubní systémy a zařízení 
pro měření a diagnostiku. V návaznosti na výrobní program svým zákazníkům poskytuje odbornou 
inženýrskou podporu a širokou paletu služeb zejména v oblasti montážních prací. 
 
 

 
 
 
 
Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek, Josef Sklenička 
Za Firmu:  Michal Šíma 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 



NOVEM Car Interior Design k.s. 
Líšťanská 520, 33033 Město Touškov 

http://www.novem.de/ 
 
 
 
Firma Novem je celosvětově činný dodavatel kvalitativně hodnotných ozdobných dílů a 
dekorativních funkčních prvků pro vnitřní prostor vozidla. Dodavatel automobilového průmyslu se 
sídlem ve Vorbachu v Bavorsku je jedničkou na světovém trhu s ozdobnými díly z ušlechtilého 
dřeva. Vedle osvědčeného zpracování různých druhů ušlechtilého dřeva etabluje firma Novem 
pokrokovou techniku plastů a kovů a stává se tak kompletním dodavatelem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek, Pavla Klufová 
Za Firmu:  Bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 

 
 



SWA, s.r.o. 
Průmyslová 763, 33301, Stod 

http://www.swa.cz/ 
 
 
 

Pro dodavatele automobilového průmyslu konstruujeme a vyrábíme nástroje, stroje a zařízení pro 
výrobu interiérových a akustických dílů vozidel. 
Výrobní program zahrnuje nástroje na lisování, kašírování, vypěňování a stříhání, měrky a speciální 
stroje určené pro výrobu například stropních panelů, přístrojových desek, dveřních a podlahových 
obložení, izolací motoru, krytů převodovek atd. 
 
 
 

 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek, Pavla Klufová 
Za Firmu:  Bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 

 



ČZ a.s. 
Tovární 202, 386 15 Strakonice 

http://www.czas.cz/ 
 
 
 
 

ČZ a.s. je víceoborová společnost s více než osmdesátiletou tradicí strojírenské výroby. Zhruba 80 
procent produkce je určeno pro oblast automobilového průmyslu. Významnou konkurenční 
výhodou společnosti je komplexní charakter výrobních kapacit, umožňující napojení výrobních 
divizí - finalistů na vlastní rozsáhlé slévárenské a nástrojařské kapacity. 
Hlavní oblast činnosti je: 
- Výroba komponentů pro automobilový průmysl 
- Výroba plnících turbodmychadel pro přeplňování spalovacích motorů o výkonu 25 - 400 kW 
- Výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny 
- Výroba odlitků z hliníku odlévaných pod tlakem 
- Výroba nářadí 
- Výroba čelních vysokozdvižných vozíků značky DESTA 
 
 

 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek, Pavla Klufová 
Za Firmu:  Bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 



Guhrnig s.r.o. 
Na Perkách 608, 330 21 Sulkov 

http://www.guhring.cz/ 
 
 
 

Společnost GÜHRING s.r.o. je součástí koncernu Gühring o.H.G., který je díky své více než stoleté 
tradici vnímán jako světová jednička v oblasti produkce špičkových řezných nástrojů a upínačů pro 
průmyslové obrábění. Špičkové profesionální nástroje pro nejnáročnější úkoly průmyslového 
obrábění – vrtáky, výstružníky, frézy, frézovací nástroje, závitovací nástroje – od nás směřují k 
renomovaným výrobcům automobilového průmyslu, letecké techniky i k výrobcům nástrojů. Naše 
společnost se může také pochlubit špičkově vybaveným projektovým oddělením, které dovede 
navrhnout konstrukce nástrojů na obrábění a vyřeší kompletní obrábění strojních součástí. 
Projektové oddělení zvládne i technicky nejnáročnější úkoly z oblasti konstrukce nástrojů a 
obrábění. 
 
 

 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Miroslav Zetek, Pavla Klufová 
Za Firmu:  Bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 

 



PILSEN TOOLS s.r.o. 
Tylova 57, 316 01 Plzeň 

http://www.pilsentools.cz/ 
 
 
 

Společnost PILSEN TOOLS s.r.o. je rozdělena do tří divizí; dvou výrobních - divize Nářadí 
a divize Opravna strojů a nevýrobní divize Finance. Každá výrobní divize má vlastní obchodní, 
technický a výrobní úsek. 
Společnost tak navázala na činnost dřívějších výrobních společností ŠKODA a.s. a to ŠKODA 
UNITECH, ŠKODA NÁŘADÍ a ŠKODA OPRAVNA STROJŮ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Pavla Klufová 
Za Firmu:  Bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 

 
 



KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. 
Zeyerova 285, 337 01 Rokycany 

http://www.koro.cz/ 
 
 
 

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. je jedním z předních dodavatelů hutních polotovarů z mědi, niklu 
a jejich slitin. Veškeré námi vyráběné polotovary jsou určeny pro zpracování mimo jiné v 
elektrotechnice, telekomunikaci, automatizaci nebo ve vakuové technice. Další oblastí použití je 
výroba uměleckých předmětů, bižuterie a hudebních nástrojů. Specifickou oblastí použití 
je  zbrojařský průmysl nebo výroba EURO-mincí. 

 

 
 
 
 
 
 

Zodpovědná osoba za stáž: 
Za FST:  Pavla Klufová 
Za Firmu:  Bude upřesněno 
 
 
Náplň stáže: 
Bude upřesněno 

 
 
 


