
Projekt Volba povolání pokračuje 

Jaké pracovní příležitosti  nabízí náš region a město, kde žijeme , co vše se u nás vyrábí, jaká je 

poptávka a nabídka současného trhu práce ? 

Toto vše šli zmapovat žáci 9. ročníku v rámci projektu Volba povolání a navštívili společně se svými 

vyučujícími místní výrobní závod ARTIFEX INSTANT  s.r.o. 

V tomto závodě pracují i mnozí rodiče našich žáků, a tak jsme dostali  možnost  díky ochotě a 

vstřícnému jednání  vedení  společnosti , nahlédnout pod pokličku jejich výroby. 

Firma ARTIFEX  INSTANT s.r.o je výrobní firma, která se zaměřuje na výrobu a balení instantních 

granulovaných nápojů. Má velice široký výrobní sortiment, zaměřuje se na produkty od kojenecké 

výživy až po balené výživové  doplňky. Společnost je schopna vyrábět různé typy granulí a také různé 

typy směsí. Ve výrobní hale, která má rozlohu 2000m2, se vytváří produkt od receptury až po 

samotné balení přesně na míru a požadavků klienta. Firma si sama vyrábí různé druhy plastových 

obalů a není tedy závislá na dalším subdodavateli, současně je schopna uspokojit  požadavky  

zákazníka na různé typy balení  i na různé typy granulace. Firma disponuje velkým sortimentem 

balicích strojů a je schopna reagovat na nejnovější trendy v oblasti balení. 

Aby byla zajištěna maximální bezpečnost produktů a spokojenost zákazníků, jsou výrobky pod 

neustálou kontrolou. Kvalitě výrobků odpovídají  i mnohá získaná ocenění. Některé výrobky získaly 

národní značku kvality potravin KLASA a mezinárodní potravinový certifikát IFS (International Food 

Standard), který je velmi důležitý pro výrobce potravin, kteří dodávají svoje výrobky do 

mezinárodních řetězců. 

Společnost ARTIFEX existuje na trhu již 10 let a v současné době  zaměstnává kolem 50 pracovníků, 

kteří zde mají jistotu stabilního zaměstnání. Svojí produkci vyváží ze 70 % do Evropy a zbytek tvoří 

domácí odbyt. 

V průběhu prohlídky výrobních prostor se nám věnoval pan P. Chaloupek, který nás provedl veškerým 

zázemím – od skladu s uskladněným cukrem, lisovnou obalů  až po finální balicí linky. V celém 

provozu vládne absolutní čistota  a samozřejmě i my všichni jsme se oblékli do slušivých oblečků , 

umyli si ruce dezinfekcí  a pak už jsme se vydali do terénu.  

V závěru prohlídky pan P. Chaloupek  ochotně zodpověděl některé dotazy přítomných žáků . 

Děkujeme vedení společnosti za umožnění prohlídky výrobního závodu a přejeme hodně 

spokojených zákazníků s jejich výrobky. 

                                                                                               J. Váňová, bac. J. Hudec, žáci 9.A 

 

 

 


