
Brněnská firma REX,s.r.o
kultivuje již 30 let estetickými a užitnými vlastnostmi svých 
litinových výrobků pro města, obce a zahradu veřejný prostor.
Události před 30 roky změnily jistě Váš 
život. 

Ano, podstatně. Nastala hektická doba, 
která pro mne trvá dodnes. Po roce 1989 
jsme všichni byli na startovní čáře a ekono-
mická svoboda dávala neomezené mož-
nosti. Firmu REX jsem založil v r. 1991 se 
zaměřením na výrobu, pro kterou jsem měl 
vzdělání, slévárenskou odbornost a zkuše-
nosti. 

Starší z nás pamatují šedá města bez jaké-
hokoli vybavení. Díru na trhu jsme zaplňovali 
litinovým městským mobiliářem. Ruku v ruce 
s přeměnou měst se zkrášlovaly zahrádky 
i domy. 

Firma dnes úspěšně dodává výrobky 
do většiny států v Evropě, ale i jiných částí 
světa. Nejnovější zakázky máme z Dánska 
a Lotyšska, do Saudské Arábie a ucházíme se 
o dodávky do Norska. Souběžně s výrobou 
mobiliáře se rozšiřoval sortiment průmyslo-
vých odlitků. 

Jak se firma dostala na světový trh?
Velice správná otázka. Po roce 1989 se ze 

západní Evropy do České republiky přesouvaly 
technicky nejjednodušší zakázky. V průběhu 
dalších let pak dále na východ, nejčastěji 
do Číny a Indie. Kdo se nepřizpůsobil tím, že 
vyráběl stále náročnější výrobky, byl ztracen. 
Tento proces jsme ve firmě předvídali a roz-
šiřovali jsme nabízený sortiment. U surových 
odlitků jsme se pouštěli do stále náročnějších 
výrobků na přesnost a kvalitu materiálu. 
A proto dnes můžeme vyvážet i do Asie, kde 
zatím toto neumí. A naopak z východní Asie 
dnes dovážíme polotovary, které vyrábět 
u nás je již neekonomické.

Z vaší informace plyne, že pracujete 
s odlitky. Dnes je ale v módě digitalizace, 
IT, služby a ne zpracovatelský průmysl. 

Podívejme se na to, jak v krizích dopadají 
služby. Člověk musí především jíst, pít, spát, 
komunikovat a žít s okolím, přemisťovat se. 
Auta, vlaky, domy, zemědělské stroje a vše 
okolo nás je spojeno s odlitky. Zbytné věci se 
ve finanční krizi přestanou kupovat, což v po-
sledním roce potvrdila „Covidová krize“. 

Máte tedy práce dost? 
Krizi jsme pocítili v letech 2009 – 2012. 

Pokles zakázek jsme pocítili také vloni na jaře. 

Co tedy konkrétně vyrábíte? 
Jednoduchá odpověď zní: „Vše, co si přeje 

zákazník.“ A protože zákazníci ví, že jsme 
odborníci především na odlitky, tak vše, co 
je s odlitky spojeno. Nejdříve nás v 90. letech 
oslovili zákazníci z Rakouska a Německa. 
Mojí devizou byla znalost německého jazyka. 
Kdyby nám tehdy stát celními bariérami ne-
házel klacky pod nohy, byli bychom o hodně 
dále. 

Takže jste přivítali vstup do EU a zrušení 
hranic? 

V den vstupu do EU a po podepsání Schen-
genské dohody jsem vždy jel do Mikulova 
na hranice a tam jsem pomyslně slavil konec 
arogance státu na hranicích. 

No a co se dělo potom?
Nemohli jsme zůstat pouze u odlitků. Asij-

ská konkurence bez ekologických a dalších 
omezení nás donutila začít vyrábět finální 
produkty. Dnes jsme jedničkou v oboru 
výroby městského mobiliáře a zahradního 
nábytku z litiny. Především to jsou lavičky, 
odpadkové koše, ochrany stromů, zahrazo-
vací sloupky a plakátovací plochy, zastávky. 
V Brně se na mnoha místech potkáte s našimi 
výrobky. 

A co Praha? 
To je jiný trh. K tomu se nechci vyjadřovat.

Na které zakázky jako majitel úspěšné 
firmy rád vzpomínáte? 

První velkou zakázkou byla rekonstrukce 
opláštění tří mostů ve Vídni. Úžasná zkuše-
nost a taky dojemný okamžik při zjištění, že 
toto dílo bylo vyrobeno našimi slévači v Blan-
sku před více jak 130 roky. Největší prestižní 
zakázkou v ČR byla dodávka radiátorů a kou-
pelnových van pro vilu Tugendhat v Brně. 
Nejviditelnější jsou tři pozlacené bronzové 
chrliče vody na hlavním náměstí v Plzni. Před 
týdnem jsme dokončili rekordní, co do počtu 
kusů, zakázku laviček, košů a sloupků do Lo-
tyšska. 

Čím žije firma v jubilejním roce 2021? 
Vedle zavedených zakázek se zaměřujeme 

na odlitky pro železniční infrastrukturu, 
komponenty na upevnění kolejí do Bangkoku 
a Saudské Arábie. Tyto dodávky dávají firmě 
nové výzvy. Vyžadují vysoké znalosti zaměst-
nanců a manažerů, zdokonalují technické 
a organizační systémy firmy. Data 3D a tisk 
modelů na 3D tiskárnách jsou už v naší firmě 
běžnou praxí. A co je nejdůležitější. Náročný 
trh nás učí absolutní zodpovědnosti za kva-
litu. Je to vysoká škola kapitalistického ob-
chodování s vysoce sofistikovanými výrobky. 
A právě proto si neobjedná takové výrobky 
zákazník v Číně nebo v Rusku. 


