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¤íká se, Ïe obal prodává.
Je‰tû pfied deseti lety se tím
u nás nikdo moc nezatûÏoval.
Od té doby se v‰ak hodnû
zmûnilo. Mimo jiné i zásluhou
firem, jako je Lokart s.r.o.,
která vznikla, jako první sou-
kromá kartonáÏ na Zlínsku,
ve vesniãce Lípa nedaleko
Zlína. ProtoÏe uplynulo uÏ
bezmála deset let její existen-
ce, poÏádali jsme o rozhovor
majitele a fieditele spoleãnosti
Ing. Milana ·tûpanovského.

Pane fiediteli, co bylo a je hlavní
náplní va‰eho podnikání?

Na zaãátku byl zá-
mûr vytvofiit no-
v˘ obor ãinnosti
a poskytnout sluÏ-
by novû vznikají-
cím firmám. Ne-
bylo to jednodu-
ché, zejména pro

nedostupnost kvalitního materiálu,
nezku‰enost, neexistenci trhu se stro-
ji a nedostatek financí. Nad‰ením
a úsilím se nám v‰ak dafiilo pfiiroze-
n˘m zpÛsobem firmu roz‰ifiovat.
Dnes zamûstnáváme pfies 50 lidí. 
Hlavním programem jsou kon-
strukãnû zajímavé obaly z vlnit˘ch
a ka‰írovan˘ch lepenek. V men‰í mí-
fie také obaly z hladk˘ch lepenek.
Pro velké odbûratele provádíme jiÏ
nûkolik rokÛ takzvan˘ systém „just
in time“, coÏ je samozfiejmû spojeno
s vy‰‰ími nároky na organizaci, roz-
pracovanost, skladové prostory, a sa-
mozfiejmû i zv˘‰ené mnoÏství váza-
ného kapitálu.
PociÈujeme oÏivení ekonomiky
a s ním související snahu na‰ich od-
bûratelÛ zboÏí kvalitnû zabalit a bez-
peãnû dopravit. Souãástí na‰eho do-

davatelského servisu je proto také po-
radenství, konstruktérské pracovi‰tû
pro v˘voj a v˘robu vzorkÛ a vlastní
v˘roba rovinn˘ch v˘sekov˘ch nástro-
jÛ. Ve vedení firmy pfievaÏují lidé
s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním.
V Moravsk˘ch Budûjovicích úspû‰-
nû podniká obdobná firma mého
bratra stejné velikosti. 

Která oblast prÛmyslu je va‰ím
odbyti‰tûm?
Na‰e dodávky smûfiují do v‰ech od-
vûtví prÛmyslu. K v˘robû celého
spektra obalÛ je tfieba disponovat
velk˘m parkem v˘robních strojÛ.
Jsme asi jediná kartonáÏ stfiední veli-
kosti, která je schopna uspokojovat
zákazníky cel˘m sortimentem karto-
náÏní produkce.
Nákup komerãnû vyrábûn˘ch strojÛ
není z finanãních dÛvodÛ moÏn˘,
proto jsme vyuÏili svého vzdûlání
a zku‰eností a zaãali jsme spolupra-
covat s konstruktérsk˘mi firmami.
Investiãnû jsme se podíleli na v˘vo-
ji a v˘robû strojÛ. Za zmínku stojí
vícebodová lepiãka a v˘sekov˘
stroj s pneumatick˘m zakladaãem.
Vloni jsme koupili rotaãní vyseká-
vaãku s variabilní délkou seku, pá-
tou svého druhu v Evropû.
V souãasné dobû instalujeme tisko-
v˘ stroj. Budeme moci potisknout
a zpracovat arch 3x2,1 m, patrnû
nejvût‰í v republice. Mohu tedy fiíci,
Ïe disponujeme kvalitním a v˘kon-
n˘m v˘robním parkem.
PociÈujeme zmûnu v pfiístupu k zá-
kladní filosofii potisku krabice. Dnes
firmy pfiecházejí na vícebarevné
obaly vyrábûné ka‰írováním, pfiesto-
Ïe se cena obalu nûkdy zv˘‰í o desít-
ky procent. 

Co povaÏujete za nejdÛleÏitûj‰í
principy zdravého podnikání?
Poctivá práce, zodpovûdnost, férové

jednání, to je hlavní motto na‰í firmy.
Nikdy jsem nepreferoval rozpínavost
na úkor kvality a dobrého jména.
Nechceme b˘t nejvût‰í, ale pokud
moÏno b˘t vybráni odbûratelem pro-
to, Ïe jsme, kdyÏ ne nejlep‰í, tak ales-
poÀ lep‰í. 
Na‰ím zájmem je najít ke kaÏdému
zákazníkovi individuální pfiístup
a pfii tvorbû obalu s ním spolupraco-
vat. JestliÏe se zvolí nedostateãnû
pevn˘ obal, obvykle dojde pfii tran-
sportu k po‰kození drahého v˘rob-
ku. Krabi-ce dnes není anonymní
zboÏí. KdyÏ jdu obãas do obchodu,
zaujme mû „obyãejná ‰katule“ víc
neÏ pûkná prodavaãka.
KaÏdá firma by mûla b˘t i urãit˘m
pfiínosem pro region, v kterém podni-
ká. Touto zásadou se snaÏíme fiídit.
Za velmi dÛleÏitou povaÏuji dobrou
komunikaci a spolupráci s obecním
zastupitelstvem. V̆ hodou  je, Ïe sta-
rostou v Lípû je úspû‰n˘ podnikatel.
Za zmínku stojí také fakt, Ïe ná‰ no-
v˘ areál bude slouÏit nejen firemním,
ale i vefiejn˘m úãelÛm. Je prvním ob-
jektem na vstupu do prÛmyslové zó-
ny. Pfiíjezd do této nové lokality
v hodnotû asi 2 mil. Kã jsme bohuÏel
museli vybudovat na na‰e náklady.
Pfieji si, aby zlínsk˘ region byl brán

váÏnû, aby sem byla koneãnû vybu-
dována kvalitní silnice. Jinak se sta-
ne pouze místem s podnikatelskou
historií v pohraniãí EU.
Pokud stát myslí váÏnû podporu ma-
lého a stfiedního podnikání, tak se
musí zlep‰it vymáhatelnost práva
pfiístup k financím. UÏ pfiece nejsme
firmy postavené pouze na vizích
a pfiedstavách, ale na desetileté ãin-
nosti a tradici. Banky tuto skuteãnost
bohuÏel nepovaÏují za dÛkaz urãité
dÛvûryhodnosti. Jsme pro nû dobfií
klienti, dokud nic nepotfiebujeme. UÏ
nechceme b˘t jen klienty ze zákona
pro bezhotovostní styk, chceme b˘t
obchodními partnery.

Jak vypadají va‰e plány a vize?
BlíÏí se desáté v˘roãí zaloÏení na‰i
firmy. Samozfiejmû Ïe se je‰tû u nás
projevují prvky pÛvodní „manufaktu-
ry“. Vnitfiní chod firmy se v‰ak dnes
mûní. Dokonãujeme implementaci
informaãního systému. Mezi úseky
pfievaÏuje komunikace pfies poãítaã.
Bûhem dvou let bychom chtûli do-
sáhnout trÏeb na hranici 100 milionÛ
Kã. Proto jsme se rozhodli k zásad-
ním zmûnám. Tou hlavní je jiÏ zmi-
Àovaná v˘stavba nového areálu, kte-
rá bude ukonãena do konce leto‰ního

roku. Nov˘ objekt umoÏní v˘razné
zefektivnûní v˘roby. Bude moÏno
plnû vyuÏít kapacity strojÛ. Na ‰piã-
kové úrovni bude pracovní a sociál-
ní prostfiedí.
V souãasné dobû probíhají pfiípravné
práce na certifikaci ISO, s kterou po-
ãítáme pro pfií‰tí rok. Byli jsme zafia-
zeni do programu agentury CzechIn-
vest. Jsme rádi, Ïe na‰imi dlouhole-
t˘mi obchodními partnery je nûkolik
nadnárodních spoleãností. Podpis
kaÏdé smlouvy s nimi nese s sebou
velkou zodpovûdnost, ale vûfiím, Ïe
je to jistota  pro budoucnost. Na‰e
produkty jsou ekologické a recyklo-
vatelné, coÏ vyjadfiuje právo oznaão-
vat je známkou „RESY“. Jsme také
zapojeni do „ISRO“, ãímÏ naplÀuje-
me zákon o nakladání s odpady.
Pfied nûkolika lety jsem pfiedpokládal
návrat v˘roby elektroniky, a tím i po-
tfiebu antistatického balení. Jsme ob-
chodním zastoupením pro âR a SR
nejvût‰ího v˘robce antistatick˘ch oba-
lÛ v Evropû. Pfiedpokládám, Ïe  brzy
budeme tyto obaly i vyrábût. V sou-
ãasné dobû zkou‰íme zavést do sério-
vé v˘roby obaly z polypropylenu zná-
mého pod obchodním názvem „car-
tonplast“. Otázkou bude patrnû cena.

Dûkuji za rozhovor.
Tomá‰ Kovalãík  ..

Obal už není jen krabice
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