Nenecháme vás ve štychu,
protože rozhodujete o naší
budoucnosti
S
polečnost JELÍNEK‑TRADING spol. s r.o.
tento rok oslaví již 30 let úspěšné existen‑
ce na trhu. Zakladatelem firmy je Ing. Otto
Jelínek, který se v roce 1991 pustil do podni‑
kání spolu se svou manželkou jako obchodník
s plasty, ale i s kancelářskými potřebami nebo
např. džínami. Firma zaznamenala raketový
růst, ale i velké propady a usilovné vracení se
na v minulosti už dobyté pozice. Firma je pros‑
tě jako život sám – nejen dává, ale i bere.
Během své existence, jak firma rostla, postup‑
ně přibývaly další provozy k centrále ve Zlí‑
ně. První sídlo firmy bylo v panelovém domě.
V místnůstce bez okna, kde byl původně jen
šicí stroj, se objevil dálnopis a později fax, po‑
čítač, klávesnice a jehličková tiskárna, to vše
dovezené z Vídně.

Provoz v Olomouci – Křelově se primárně za‑
měřuje na recyklaci plastových materiálů, kte‑
ré vykupuje a z nichž jsou zde pak vyráběny
drtě, regranuláty a kompaundy. Ty nabízí svým
obchodním partnerům, nebo je firma sama
jinde zpracovává. Obchodování s plasty, kte‑
ré dalo firmě do názvu TRADING, je i nadále
velmi aktivní a důležitou součástí společnosti.
Tento provoz má zajímavou historii s bývalými
pronajatými provozovnami v Kojetíně (1992),
Hulíně (1995) a první, ale nyní už prodanou
akvizicí ve Štípě u Zlína (1994). Vše jinde reali‑
zované, se nakonec, po druhé a zatím největší
akvizici v roce 2000, přesunulo do Křelova.
Provoz ve Vrbně pod Pradědem byla akvizice
třetí, dokončená na konci roku 2002. Kompos‑
téry zde vyráběné byly zajímavým produktem
a další plastové díly, například části židlí, kli‑
matizací a chladících pultů také. Vstřikolisovnu
v potížích firma tedy koupila a během několika
let ji společně s nadšenci z Vrbna pod Pradě‑
dem dostala na několik roků i do role nejvý‑
konnějšího lídra společnosti. V roce 2020 ale
vytvořil největší zisk po delší době opět pro‑
voz v Křelově. Součástí provozu ve Vrbně pod
Pradědem je i certifikovaná Kalibrační labora‑
toř, která firmám nabízí cejchování a údržbu
jejich měřicích přístrojů, které jsou zapotřebí
k dosažení a udržení maximální kvality výroby.

Dalším oborem jsou technologie pro průmysl,
které zajišťuje provoz ve Zlíně. Firma komple‑
tuje magnety a vyrábí magnetické separátory,
ale i odprašovače. Čtvrt století má exkluzivní
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zastoupení německé firmy MESUTRONIC pro
Česko a Slovensko; dodává její detektory
a separátory magnetických i nemagnetických
kovů a zajišťuje autorizovaný servis. Dalšími
prodejními artikly jsou potrubí, spojovací prv‑
ky, odsávání, dopravníky a optické třídiče od
různých výrobců. V mnoha případech firma
funguje i jako systémový integrátor na klíč,
protože je schopna zájemcům poradit s návr‑
hem, realizací i s dodávkou potřebných kva‑
litních dílů, které zaručí dlouhodobý a hladký
provoz bez závad. Zároveň se postará o na‑
montovaní kompletní technologie.

Rok 2020 působení firmy zásadně neovlivnil,
naopak se JELÍNEK‑TRADING podařilo dosáh‑
nout největšího zisku za posledních pět let.
V uplynulém roce také pomohl zakladateli
jeho syn Otto Jelínek ml. zaregistrovat spo‑
lečnost u Asociace malých a středních pod‑
niků jako Rodinnou firmu a získat osvědčení
číslo 388.

Svět plastů (SP): Z úvodu víme, že vaše řešení
poskytujete na klíč. Co je ale, podle vás, největší přidanou hodnotou vaší firmy?
Otto Jelínek (OJ): Tato otázka míří hlavně na
zlínský provoz. Kromě výběru toho nejlepší‑
ho, co je momentálně v oblasti nejrůznějších
technologií k dostání, jsme schopni provést
návrh a instalaci, případně servisní zásahy
v řádu hodin, aby provoz u našeho partnera
nebyl omezován dlouhodobou odstávkou ne‑
funkčního zařízení. Rozsah použití námi dodá‑
vaných technologií je velmi široký a pokrývá
nejen plastikařinu a gumařinu, ale i potravi‑
nářství, textilní, dřevařský, chemický průmy‑
sl a zpracovatelský průmysl obecně. Velmi

přínosná je spolupráce s projektanty a společ‑
nost stále hledá další na spolupráci, protože
navržené řešení potom od počátku využívá
všech výhod jednotlivých komponent propo‑
jených do funkčního celku a dosahuje se sy‑
nergického efektu.

SP: Zmínil jste také, že zaregistrovat společnost jako rodinnou firmu vám pomohl syn?
OJ: Ano, dokončuje právě studium podnikové
ekonomiky a managementu na Masarykově
univerzitě v Brně, fakultě ekonomicko‑ správní
a zatím se ještě lišíme titulem. Doufám, že
brzy bude mít titul stejný jako já a stejný,
jak měl i jeho už nežijící děda. Syn je prostě
Otto Jelínek III. Můj otec pracoval celý život
v plastikářském průmyslu na dvou místech –
ve Výzkumném ústavu gumárenské a plasti‑
kářské technologie, kde jsem i já dělal deset
let výzkum plastů a potom jako technický
náměstek v Technoplastu Chropyně. Syn od
konce střední školy vystřídal v naší firmě ně‑
kolik různých postů – aktuálně má na starost
controlling a začíná se věnovat marketingu
a PR. Všechny seminární práce, bakalářskou
i diplomovou aplikoval na aktuální témata ře‑
šená v naší firmě.

SP: Pro ty, co se v tom tak úplně neorientují, jaký je vlastně rozdíl mezi regranulátem
a kompaundem?
OJ: Jednoduše řečeno regranulát je recyklát,
vyrobený většinou z jednodruhového plasto‑
vého odpadu na jednošnekovém vytlačovacím
stroji a má mírně snížené hodnoty fyzikálně
‑mechanických vlastností. Kompaund v recyk‑
lačním prostředí je granulát vyrobený opět vět‑
šinou z jednoho plastu, ale obsahuje úmyslně

přidaná plniva a modifikační přísady. Vyrábí
se na dvoušnekových vytlačovacích strojích,
kde je dosaženo maximálně možné homoge‑
nizace, tedy rovnoměrného promíchání všech
komponent. Konečný výrobek a jeho aplikace
v praxi rozhodují o tom co je potřeba použít.

SP: Z plastového odpadu jste schopni vytvořit regranulát, který je stoprocentně využitelný nebo při jeho výrobě vzniká nějaký odpad, který je třeba zlikvidovat? Regranulace
je tedy 100% ekologický proces?
OJ: To jsou vlastně dvě otázky. Takže z logic‑
kého hlediska odpověď na tu první je, že při
každé výrobě vzniká odpad. Jde o odpad z od‑
padů, ale ten, který se vůbec nevyužije, před‑
stavuje minimální část v řádu setin procenta.
Především jde o odpad z filtrace roztaveného
plastu s velkou koncentrací zachycených ne‑
čistot. Jinou část odpadu tvoří nájezd výroby,
kdy není vyráběn ještě regranulát stoprocent‑
ní kvality – ten se ale prodá za nižší cenu nebo
zužitkuje jinak.
Druhou otázku umí zodpovědět odběratelé
regranulátu. Ale protože i my vyrábíme vstři‑
kováním, víme, že velmi malá část odpadu
vznikne také při nájezdu výroby, kdy jsou ještě
ne úplně dostříknuté výrobky, nebo podle po‑
žadavků na kvalitu není optimální povrch. Tyto
nepovedené výrobky jsou vyřazeny, podrceny
a znovu zpracovány. Takže regranulace a zpra‑
cování regranulátů jsou v rámci cirkulární eko‑
nomiky ekologickými procesy téměř na 100 %.
obr.regranulační linka

SP: Do lisovaných výrobků se regranulát
přidává pouze v omezeném množství nebo
může sloužit celý pro následné lisování dílů.
Nebo jinak, jaký procentní podíl regranulátu
je možné využít k míchání do „nové“ lisovací
směsi?
OJ: Už jednou jsem zmínil, že aplikace v praxi
rozhoduje o tom, co je potřeba použít. Také
jsem zmínil, že regranuláty mají slabší mecha‑
nické hodnoty. Typickým využitím polypropy‑
lenových (PP) regranulátů v barvách terakota,
hnědá a antracit jsou květináče. Výrobci se
rozhodují podle velikosti výrobku a někdy
i podle náročnosti daného trhu. Určitě jde
velmi často použít pouze 100 % PP regranu‑
látu. Čím větší výrobek je a čím náročnější je
zákazník, tím více originálního plastu se po‑
užije. Může to být přídavek od 5 až do 30 %.
Pokud jde třeba o výrobu přepravek, tak jsou
mnohem vyšší nároky na pevnost a přídavek
originálu může být 30 až 50 %. Nebo se do‑
konce u velmi náročných aplikací dostáváme
do přídavku menší části regranulátu do větši‑
ny originálního polymeru.

odpadu, kterému se globálně říká poeticky
„post‑ consumer“. My zpracováváme část ta‑
kového odpadu, zejména HDPE v řádu sto‑
vek tun a vyrábíme z něj sami černé a zelené
kompostéry. Pořizujeme si nyní sami techno‑
logii optického třídění abychom byli schopni
vytřídit všechny barvy a nabídnout je napří‑
klad výrobcům uzávěrů na PET lahve nebo vý‑
robcům přepravek a podobných výrobků, aby
splnili povinnost použít velký obsah recyklova‑
ného plastu v jejich výrobcích a plnit postupně
narůstající požadavky v rámci Evropské unie.
Budeme schopni dodat bílé, modré, červené,
zelené, oranžové, žluté a černé regranuláty.
Třetí skupinou plastových odpadů jsou ty,
které pochází z výroby a nazýváme je tech‑
nologické nebo průmyslové. Tak se dostáváme
k naší skutečně široké nabídce nejrůznějších
barev PP regranulátů a mimo již výše zmíněné
barvy, jde i např. o mechově zelenou, limet‑
kově zelenou, tyrkysovou, béžovou, světle še‑
dou, fialovou, dopravní modř, blankytně mod‑
rou, růžovou aj., i na zakázku vyvíjené barvy
podle vzorníku RAL nebo PANTONE. Z kva‑
litního odpadu dokážeme vyrobit jakoukoliv
barvu. Jenže se vrátím k počátečnímu povzde‑
chu. Výrobci se maximálně snaží, aby u nich
žádný odpad nevznikl a pokud vznikne, aby
si ho sami zpracovali. Takže tímto jsou naše
možnosti omezené kvantitativně.
SP: Linky na výrobu recyklátu provozujete
pouze u vás nebo tuto technologii nabízíte
i zákazníkům? Je o ni zájem?
OJ: Ano, regranulační a kompaundační lin‑
ky provozujeme pouze u nás. Ale dali jste mi
dobrou otázku a možná s tím něco v budouc‑
nu podnikneme.

SP: Podívejme se na vstřikolisovnu. Co můžete zákazníkům nabídnout? Že jim vylisujete
vy sami výrobek? Nebo podle jejich představ
navrhnete formu a vyrábíte u vás zboží pro
něj? Nebo jste schopni pokrýt kompletní zakázku s návrhem formy, dodávkou a montáží
potřebných technologií přímo u něj s tím, že
se účastníte i rozběhu výroby?
OJ: Pokud do toho vnesu trochu humoru, tak
odpovím: „No tak určitě …“ Ale vážně. Pro zá‑
kazníky dokážeme navrhnout jak, výrobek,
tak formu a na vše, včetně výroby určité sé‑
rie předložit kalkulace. V případě dohody
pak dokážeme vše zajistit v potřebné kvalitě.

Nejčastěji však jde o spolupráci, při níž zákazník
už má vlastní formu. My mu však splníme všechny
představy o kvalitě, termínech a cenách výro‑
by. Četné jsou i případy, kdy si zákazník u nás
objedná i výrobu formy a dlouholetou výrobu
podle průběžně předkládaných objednávek,
přičemž podle dohody držíme na skladě vždy
určité minimální množství, které dokážeme
ihned dodat. U zákazníků aktivně nepůsobí‑
me, ale oni to ani nepožadují, maximálně jim
dodáme formu a tím to skončí.

SP: Na svých stránkách tvrdíte, že jste měli
během let jen jednu reklamaci při výrobě
plastových dílů. To zní velmi dobře. Čím je to
dané, v čem vidíte vaši profesionalitu a kvalitu výroby?
OJ: Děkuji za upozornění. Určitě to ale bude‑
me muset upravit. Pokud to byla někdy prav‑
da, tak už není. Profesionalita vysoká je, velmi
nízké reklamace jsou stále pravda a tzv. vnitřní
ztráty, což jsou výrobky vyřazené v interním
procesu kontroly kvality také. Víte, hlavní ale
je udržet zákazníka spokojeného a vždy do‑
kázat rychle vyřešit jeho požadavky. Zákazní‑
ci zejména ocení to, že dokážete rychle rea‑
govat. Věřte nebo ne, ale my dodnes nejsme
certifikovaní podle norem ISO 9000. Ale mu‑
sím ihned dodat, že máme zavedené postu‑
py přesně podle požadavků ISO 9001. Máme
hodnocení dodavatelů i zpětnou vazbu od od‑
běratelů, máme definované cíle kvality, v pří‑
padě problémů děláme Ishikawovy diagramy
a pro zákazníky 8D reporty, děláme hodnoce‑
ní FMEA, zaznamenáváme všechny připomín‑
ky ke kvalitě, tedy nejen reklamace. Ale to už si
začínám uvědomovat, že nemluvím o vstřikov‑
ně, ale o regranulaci, kde se problémů vysky‑
tuje díky práci s odpady neskonale více.
SP: Je něco, co může být pro potencionálního zákazníka zajímavé, co mu vy můžete
nabídnout, a zatím jsme se o tom nezmínili?
OJ: Naši firmu vždy představuji tak, že se
s námi těžce vyjednává, ale vše, co se dohod‑
ne, je pak splněno. Ve vztahu k dodavatelům
používáme jednoduchou metodu – platíme
včas.

SP: Přejeme vám i vaší rodinné firmě mnoho
úspěchů do dalších třiceti let a děkujeme za
rozhovor.
OJ: S českým klasikem dodám „A není to
málo…?“ Ale s veškerou pokorou děkuji já.

SP: Existuje nějaké omezení barevnosti pro
lisované produkty ze zpracovaného odpadu?
Na svých stránkách máte poměrně širokou
nabídku barevného provedení granulátu…
OJ: Začnu odpovídat úplně jinak, než byste če‑
kali. Plastový odpad, přestože se o něm mluví
jako o nezvládnutelném fenoménu, nikdo ne‑
vyrábí na zakázku. Ale protože jsme lidé ro‑
zumní, víme, že nic není nezvládnutelné. Takže
těžce – obtížně – zvládnutelné plastové odpa‑
dy jsou jednorázové výrobky, s nimiž uživatel
naloží nezodpovědně a ty se potom hroma‑
dí po celé naší krásné planetě – na eliminaci
tohoto odpadu se pracuje na dvou frontách:
preventivně‑ legislativně, aby vůbec nevznikal,
ale využívá se i zpracování náročnými recyk‑
lačními postupy.
Plastové odpady, s nimiž uživatelé nakládají
zodpovědným způsobem se ocitají ve žlutých
kontejnerech, a to zejména v Evropě a v Čes‑
ku zvládáme výborně. U nás ale dost pokul‑
háváme v recyklaci směsného plastového
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irma JELÍNEK‑TRADING spol. s r.o. v roce 2021 oslaví 30. výročí od
založení. Je jedním z největších tuzemských zpracovatelů technic‑
kých plastových odpadů. Činnost firmy se dělí do tří provozů – re‑
cyklace a zpracování plastů v Křelově u Olomouce, výroba kompostérů
a plastových výlisků ve Vrbně pod Pradědem a prodej výrobních tech‑
nologií v sídle ve Zlíně. Se svým širokým portfoliem činností se firma
zaměřuje současně na trhy B2B i B2C. Motto firmy „Vracíme suroviny
zpět do života“ klade důraz na její ekologické zaměření a v praxi uplat‑
ňované principy cirkulární ekonomiky.

Vracíme suroviny zpět do života

V oboru zpracování plastů se JELÍNEK‑TRADING specializuje na výro‑
bu a prodej polypropylenových regranulátů a kompaundů. Regranu‑
láty jsou vyráběny v různých barvách, nabízen je však také jejich vývoj
na míru zákazníkovi. S ohledem na složení a fyzikálně‑ mechanické
vlastnosti jsou tyto regranuláty vhodné jako materiál pro vstřiková‑
ní plastových polotovarů či hotových výrobků. Předními výhodami
regranulátu, tj. materiálu z recyklovaného plastu, oproti originálním
plastům jsou významné snížení ekologické zátěže a značná úspora ná‑
kladů na straně navazujícího výrobce. Veškeré regranuláty jsou před
prodejem homogenizovány, aby se napříč šaržemi sjednotil soubor je‑
jich vlastností, ale i barevnost.
Kompostéry a kompostovací sila JELÍNEK‑TRADING jsou nosným
produktem na českém i zahraničním trhu. Jsou vyráběny z recyklo‑
vaného HDPE, což jim dodává vysokou odolnost vůči povětrnostním
podmínkám. Uzavřené kompostéry jsou vybaveny otočným ventilem
pro regulaci prostupu vzduchu, bočními dvířkami pro vyjímání kom‑
postu a provzdušňovacími otvory. Kompostovací sila jsou pak varian‑
tou pro ty, kteří preferují otevřené kompostování. Jak kompostéry, tak
kompostovací sila jsou dodávány v různých velikostech, od nejmenší‑
ho kompostéru o objemu 290 l po největší o objemu 1380 l. Zákazníky
pro kompostéry JELÍNEK‑TRADING nejsou jen individuální zahrádkáři,
ale také obce, města a obchodní řetězce. V závodě ve Vrbně pod Pra‑
dědem se rovněž vyrábí plastové výlisky na zakázku pro jiné firmy.

V neposlední řadě se JELÍNEK‑TRADING věnuje výrobě magnetických
separátorů a obchodnímu zastoupení zahraničních firem v oblasti výrobních technologií. Hlavním artiklem jsou zde německé detektory
kovů MESUTRONIC, pro které je JELÍNEK‑TRADING výhradním distri‑
butorem již 25let. Dále má v nabídce zmíněné magnetické separátory,
ale i optické třídiče, potrubní systémy, odprašovací zařízení, doprav‑
níky a jiné výrobky. Tým profesionálů ve Zlíně zaručuje nejen prodej,
ale také projekci řešení v provozech od základu, i vlastní garantova‑
ný servis. Technologie jsou využitelné napříč různými odvětvími – od
plastikářského průmyslu přes textilní průmysl, zpracování dřeva, sklář‑
ství až po potravinářství nebo farmaceutiku. Nabízené produkty jsou
ověřené kvality a řadu z nich JELÍNEK‑TRADING používá ve vlastních
výrobních provozech v Křelově a Vrbně pod Pradědem.
Otto Jelínek ml., JELÍNEK‑TRADING spol. s r.o.
www.jelinek-trading.cz
www.kompostery.cz

RECYKLACE PLASTŮ

TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL

VSTŘIKOLISOVNA

výroba regranulátů a kompaundů
prodej regranulátů a kompaundů

detektory kovů MESUTRONIC
výkonné optické třídiče
magnetické separátory
potrubní systémy JACOB

výroba kompostérů
vstřikování plastových výrobků
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