
Profil společnosti
 Strojírna NOVOTNÝ s.r.o. je společnost 
specializující se na výrobu svařenců, nakla-
dačů a vyvážeček. Firma, založená v roce 
1991, působí v Olomouckém kraji ve dvou 
závodech, které jsou od sebe vzdáleny 
cca 5 km. V obci Dubicko vyrábí svařence 
nakladačů a přídavných zařízení pro vlast-
ní produkci, především ale pro německou 
firmu Weidemann. Druhý výrobní závod ve 
Vitošově je zaměřený na montáž vlastních 
strojů. Od 1. 1. 2011 došlo k transformaci 
společnosti z fyzické osoby na společnost 
s ručením omezeným. V současnosti ve 
firmě pracuje asi 100 zaměstnanců, převáž-
ná většina ve výrobě.
 Stroje vyráběné firmou Novotný mají 
široké využití od zemědělství, přes staveb-
nictví až po lesní hospodářství. Firma vyrábí 
vlastní smykem řízené nakladače, známe 
jako BOBEK již od roku 1997. V roce 2000 
firma uvedla na trh středně velký kloubový 
nakladač B 2000, který se vyrábí ve třech 
variantách. 
 V oblasti lesní techniky, kterou firma 
Novotný vyrábí od roku 2004, se zaměřu-
je na výrobu malých vyvážecích souprav, 
jejichž použití při vyvážení dříví snižuje 
poškození lesní půdy a snižuje negativní 
dopady provozu techniky na lesní ekosys-
témy. V současnosti pro lesnictví vyrábí 
3 velikosti vyvážeček s nosností 5-8 tun. 
Všechny tři typy, LVS 511, 520 i novou 720, 
jsme podrobně popsali v minulém čísle 
Silvy. 

Účast na mezinárodních výstavách
 Strojírna NOVOTNÝ s.r.o. má za sebou 
v poslední době několik úspěšných prezen-
tací na mezinárodních akcích.
 Od 17. do 20. srpna úspěšně vysta-
vovali na lesnickém veletrhu Forstmesse 
ve švýcarském Lucernu (www.fachmessen.
ch). „Rádi bychom poděkovali firmě Martin 
Alther Forst & Landmaschinen za prezenta-
ci našich strojů a skvělou spolupráci během 
veletrhu“, sdělil Ing. Petr Sládek, prodejní 
specialista Strojírny NOVOTNÝ.
 „V sobotu 1. července jsme se zúčast-
nili s naší vyvážecí soupravou LVS 520 
ukázky lesnických strojů na konferenci 
Nowa Gazeta Leśna pořádané v pol-
ském Koszecin. Na stánku jsme byly 
s našimi obchodními partnery pro Polsko 
Profesjonalne Maszyny Leśne Sprzedaż 
i Serwis sp. z o.o. kterým bychom chtěli 
poděkovat za pomoc“, pokračuje Sládek ve 
výčtu akcí. Další tyto ukázky v Koszecine 
budou v sobotu 21. října 2017 (www.gaze-
talesna.pl).
  Již tradiční byla prezentace v areálu 
Skelná Huť, kde 16. a 17. 6. 2017 konal 
41. ročník Lesnického dne v Ralsku a 16. 
mistrovství ČR o pohár VLS v práci s moto-
rovou pilou (vls.cz, Divize Mimoň).
 Začátkem června se firma zúčastni-
la úspěšné mezinárodního veletrhu Elmia 
Wood ve Švédsku, kde si každé čtyři roky 
lesnický sektor dává dostaveníčko v lesích 
jižně od Jönköpingu (7. až 10. 6. 2017, 
www.elmia.se). Navzdory deštivému poča-
sí se výstavy zúčastnilo více než 50 000 
návštěvníků z 50 zemí, a s více než 500 
vystavovateli tak letos Elmia Wood byla nej-
větším mezinárodním lesnickým veletrhem. 
V expozici na lesním okruhu „large scale 
demo-path“ vystavovali všechny tři vyvá-
žečky LVS 511, 520 i novou 720. Forwarder 
LVS 520 byl navíc vybaven novým řídí-
cím systémem Danfoss PLUS+1, který 
umožňuje pojezd stroje, otáčení kabiny 
a práce s hydraulickým jeřábem najednou! 
„Svou návštěvou nás poctili také partneři 
z Japonska. Rádi bysme poděkovali našim 
partnerům z Fröseke Industriservice AB, 
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kteří nám zabezpečili zázemí, za skvě-
lou organizaci a pomoc na stánku. Bylo 
nám potěšením přivítat také naše ostat-
ní obchodní partnery jako Martin Alther 
Forst & Landmaschinen, Salo-Machinery, 
Leopold Lunzer GmbH, Caledonian 
Forestry Services Ltd, Profesjonalne 
Maszyny Leśne a Forest Power Kft.“, 
vyhodnocuje Sládek účast na Elmii.
 V dubnu se firma prvně a hned úspěšně 
zúčastnila výstavy v estonském Tartu, kde 
se od 20. do 22. 4. 2017 konal mezinárodní 
zemědělský a lesnický veletrh Maamess 
(maamess.ee). „Rádi bychom poděkovali 
firmě Salo-Machinery za prezentaci našich 
strojů a skvělou spolupráci během veletr-
hu. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci 
a věříme, že spolu dokážeme dosáhnout 
mnoha dalších úspěchů v Pobaltí“, sdělil 
Petr Sládek.
 21. ročník výstavy APF v Anglii přinesl 
jak rekord v počtu vystavovatelů (315), tak 
v počtu návštěvníků (22000). „Na výstavě 
jsme prezentovali LVS 511 a jsme potě-
šeni zvýšeným zájmem o naše vyvážecí 
soupravy nejen v této části Evropy“, uvedl 
dále Ing. Sládek a dodal, že se zúčastní 
i příští APF, která se bude konat opět 

v Ragley Estate u města Alcester, hrabství 
Warwickshire od 20. do 22. 9. 2018 (www.
apfexhibition.co.uk).
 „Jako již tradičně jsme se zúčastnili 
také výstavy EKO-LAS v Polsku (foto 
vpravo), tentokrát v Janów Lubelski. 
Výstavy, která se konala 1. - 3. 9. 2016, 
se zúčastnilo 130 vystavovatelů, které 
navštívilo 5 200 účastníků“, pokračuje Ing. 
Sládek. Příští ročník se bude konat 30. 8. 
- 1. 9. 2018 (ekolas.mtp.pl).
 „Mezinárodní veletrh lesní techni-
ky KWF, který proběhl v bavorském 
Rodingu od 9. do 12. 6. 2016, obsadilo 
551 vystavovatelů a navštívilo 51 000 lidí“, 
zakončil Sládek roční výčet. Veletrh KWF 
se koná vždy po čtyřech letech a příští 
ročník je plánován na červen 2020 (místo 
a datum bude oznámeno na www.kwf-
-tagung.org).
 „A letos budeme ještě v Rumunsku“, 
dodává Sládek. Má na mysli 2. meziná-
rodní lesnický veletrh Forest Romania 
(28. - 30. 9. 2017, Rumunsko, Transilvánie 
- Brašov, www.forestromania.com).
 Připravili: Robert Klán,  
 Kristýna Králová a Josef Pohořalý

Druhý výrobní závod VE VITOŠOVĚ je zaměřený na montáž vlastních  
strojů. U vyvážečky LVS 511 zleva jednatel firmy Tomáš Novotný  
a prodejní specialisté Petr Sládek a Josef Pohořalý.

ŠVÝCARSKO - vyvážečka LVS 511 na 
lesnickém veletrhu Forstmesse v Lucernu

Vyvážečky z Olomoucka jsou v Evropě vidět
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Areál závodu v obci DUBICKO,  
kde se vyrábí svařence nakladačů
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ELMIA WOOD VE ŠVÉDSKU

LESNICKÝ DEN V RALSKU

POLSKO - ukázky lesnických strojů  
na konferenci Nowa Gazeta Leśna
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