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Historie české pobočky firmy LUKAS CZ se sídlem ve Skalné se datuje od roku 1991. Letos tak oslaví 

30 let své existence, a rozhodně se má čím chlubit. 

Kliknutím zvětšíte 
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Patří k nejstabilnějším zaměstnavatelům v regionu. Za tři desítky let se stala nedílnou součástí 
života mnoha firem, podniků, ale i soukromníků doslova po celém světě. Ve Skalné má kompletní 
zázemí. O dění v této firmě jsme se bavili se členem vedení společnosti – prokuristou, inženýrem 
Zdeňkem Němcem. 

Kdybyste měl představit firmu LUKAS CZ, co byste řekl? 
Jsme rodinná firma s mateřským zázemím v Německu. Letos startujeme jedenatřicátý rok své 
existence, což hovoří za vše. Zabýváme se výrobou a prodejem lamelových brusných talířů, 
brusných vějířů z plátna, výrobou brusných válců, porézních brousicích kotoučů, brousicích 
průmyslových čepiček. Jedním z nosných programů je výroba patentovaných podologických 
čepiček. 

Můžete laickému čtenáři stručně popsat, co jsou to podologické čepičky? 
Jsou to nástroje používané v kosmetických službách. 
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Vaše portfolio je ale mnohem širší, že? 
Přesně tak. Vyrábíme a prodáváme veškeré možné nástroje pro broušení, frézování, čištění, 
leštění, finalizaci povrchů i technické kartáče. 

Lze říci, v jaké oblasti máte nejširší záběr? 
To nelze říci. Máme velmi kvalitní výrobky a zákazníci se k nám vracejí, protože jsou s námi 
spokojeni. Všechny výrobky vyráběné a prodávané společností LUKAS CZ představují nejvyšší 
kvalitu, jako je výkonná práce, dlouhá životnost, vynikající ergonometrie. A pokud naše aplikace 
nevyhovuje, tak věřte, že na každý problém máme řešení a individuální odpověď. 

Vy se věnujete i lodnímu průmyslu, že? 
Nejen lodnímu. Je třeba si uvědomit, že vyrábíme a dodáváme výrobky, které jsou použitelné 
v podstatě v jakémkoliv oboru. Výrobky nedefinujeme podle oboru. Výrobek můžeme definovat 
tak, že umí brousit, leštit, řezat, frézovat… Není důležitý obor, ale jeho využití. Uvedu jen obrazně 
příklad: s jedním výrobkem můžete obrousit trup lodě, ale i karoserii automobilu. 

Nejen vyrábíte, ale také vyvíjíte, co například? 
Vyrábíme a vyvíjíme speciální patentované produkty pro péči o pokožku nohou. 

Kde máte své zákazníky? 
Po celém světě.  
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Jaký je český zákazník? 
Náročný, ale přesto se mu vždy snažíme vyjít vstříc. 

Sídlíte ve Skalné, jak byste tohle místo popsal? 
Je to malé město, máme tu vynikající zázemí a spolupráci s místními organizacemi a vedením 
města. Skalná je dobře umístěná pro spádové obce, nicméně nevýhodou je blízkost státní hranice, 
a tedy možnost práce v zahraničí. I proto se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců. Ale tento 
problém trápí celé Česko.  

Kolik máte zaměstnanců? 
Přes dvě stě. Z toho zhruba tři čtvrtiny pracují ve výrobě. Právě tam bychom potřebovali nové 
zaměstnance přilákat. 

A čím, kromě platu? 
Z našich benefitů bych vyzdvihl týden dovolené navíc, vánoční příspěvek a příspěvek na 
dovolenou, máme stravenkovou kartu, při životních a pracovních jubileích dáváme odměny. Dále 
mají zaměstnanci možnost využít masáže v areálu firmy. 

Prozraďte na závěr, jaký měla společnost LUKAS CZ vloni obrat a jak se daří letos? 
Loňský obrat byl 340 milionů korun, velmi podobně si firma stojí i letos. 

Takže spokojen? 
Částečně, velmi si vážím práce našich zaměstnanců, o naše výrobky je zájem a máme spoustu 
zakázek, ale trápí nás nedostatek zájemců o práci ve výrobě. 


