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 rok založení: 1991

 FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.,  
 zaměstnává zhruba stovku  
 pracovníků.

 Roční obrat představuje  
 zhruba 10 milionů eur.

 Firma disponuje  
 celkovou plochou 15 617 m2. 

 Výrobní plochu z toho tvoří 
 4 814 m2.

 Menší část výroby je 
 určena pro ČR, zbývající část 
 jde na export.

 Významným přelomem 
 v životě firmy bylo v roce 2008   
 spojení s norskou firmou SMITH   
 Aluminium. Vznikla tak nová 
 obchodní aktivita v oblasti 
 manipulace s materiálem 
 v průmyslu zpracování hliníku   
 pod značkou SMITH-FERRAM.

 K zajímavostem patří množství  
 cerifikátů, které firma během 
 svého působení získala. Jedná 
 se o certifikáty platné v ČR, v   
 Norsku, ale i v zemích Evropské   
 unie.

Ing. Ondřej TŮMA
Narodil se v Olomouci 29. květ-
na1979. Vystudoval Střední 
průmyslovou školu strojní (1997) a 
Vysokou školu báňskou - Technic-
kou univerzitu v Ostravě (2002). 
Je synem jednoho ze zaklada-
telů společnosti FERRAM Břetisla-
va Tůmy. V čele společnosti FER-
RAM STROJÍRNA, s.r.o., stojí od 
roku 2010, ale už jako středoško-
lák získával při brigádách pra-
xi v této firmě. Ing. Ondřej Tůma 
patří k zakládajícím členům Ro-
tary Clubu Opava, s čímž souvisí 
také jeho aktivity v oblasti kultu-
ry, charity a pomoci potřebným. 
Je ženatý, manželka Marie pra-
cuje rovněž ve firmě, spolu mají 
dva syny, sedmiletého Matyáše 
a čtyřletého Šimona.

FERRAM strojírna, s.r.o.

kontakt:

Představovat v Opavě firmu FERRAM 
je téměř zbytečné. Na domácím i za-

hraničním trhu má velmi pevnou pozici, 
její roční obrat činí průměrně 270 milio-
nů korun. 

Zaměstnává 115 pracovníků, s důkazy je-
jich profesionality se setkávají lidé pracující 
v dolech i na povrchu, na souši i na moři, 
ve strojírenském, stavebním, papírenském a 
potravinářském průmyslu. Záchranné kon-
tejnery pro vrtné plošiny, ekologické spa-
lovny odpadu, nosné části lanových drah, 
obslužné plošiny letišť, ale také části pod-
porubových zařízení,  důlních strojů, drtičů 
uhlí i důlních výztuží... To vše kromě mno-
ha dalších speciálních strojů, zařízení a je-
jich částí vymyslí, vyprojektují, podle vlast-
ní i dodané dokumentace vyrobí a smontují 
odborníci z opavské firmy FERRAM.

Do přílohy PATRIOT však tato spole-
čnost nutně patří i z jiného důvodu. Je to-
tiž významným donátorem opavské kultu-
ry a charitativních projektů. 

Většina výroby jde na vývoz
Mezi zákazníky FERRAMu jsou význam-

né firmy z Česka, ale hlavně z Norska, An-
glie, Německa, Finska, Švédska a Dánska. 
V Česku zůstává 15 procent výroby, zbytek 
míří do ciziny.

„Doma spolupracujeme především s 
OKD. Naším hlavním zahraničním part-
nerem je norská firma VIKING, pro kte-
rou vyrábíme záchranné kontejnery. Výro-

ba pro tuto 
firmu se 
za posled-
ní dva roky 
téměř ztroj-
n á s o b i l a , “ 
potvrzuje ře-
ditel Ing. On-
dřej Tůma. 
Podle jeho 
vyjádření se 
rozšiřuje také 
spolupráce s 
pobočkou VI-
KING v Dán-
sku. „Pro ně 
jsme vyrobili 
prototyp záchranných kontejnerů 
pro lodě, který čeká na schválení. Pak bude-
me tyto kontejnery pro Dány pravidelně vy-
rábět,“ doplňuje mladý ředitel. 

Firma je držitelem řady českých i mezi-
národních certifikátů včetně Off Shore, což 
znamená oprávnění pro výrobu zařízení 
„mimo pobřeží“, tedy pro lodě, vrtné plo-
šiny a další. „Právě usilujeme o certifikát 
NORSOK – standard, který je ještě o úro-
veň výš,“ přiznává ředitel.

Vedení společnosti soustředí v souča-
snosti svou pozornost rovněž na Velkou 
Británii, a to opět na mořské a přímořské 
prostředí. Jde například o výrobu zaříze-
ní pro pokládání kabelů na mořské dno a 

jiné zařízení pro lodní průmysl. „Pro fir-
mu KONWSLEY vyrábíme speciální kon-
tejnery, které jsou součástí velkých hasi-
cích zařízení pro centrální hašení. Což je 
velmi zajímavá, ale i náročná práce,“ říká 
O. Tůma. Úspěšně pokračují aktivity zna-
čky SMITH-FERRAM zaměřené na výrobu 
hliníkových profilů. Značka je od roku 2008 
důsledkem spojení dvou významných spo-
lečností na trhu s technologií pro zpraco-
vání a manipulaci hliníku – norské SMITH 
Aluminium a české FERRAM.

Rok 2014 je ve firmě 

Kvůli převažující spolu-
práci se zahraničními 

firmami musí většina samo-
statných THP pracovníků 
ovládat technickou angličti-
nu. I proto se FERRAM vel-
mi aktivně zapojil do projek-
tu Angličtina pro strojaře.

Projekt vytvořený ve spo-
lupráci se Střední školou 
průmyslovou a uměleckou 
a Střední technickou školou 
v Opavě je určen především 
pro střední školy technic-
kého zaměření v celé ČR. „Za 
skvělé považuji, že výuková 
videa různých pracovních po-
stupů se natáčela přímo u nás 
ve firmách. Lidé z praxe pak 
představovali oponenty pro 

výukové materiály připrave-
né učiteli. Vůbec tedy nejde 
jen o teorii, vše je vysvětleno 
a ukázáno přímo v praxi,“ ne-
skrývá nadšení Ondřej Tůma. 
S chutí uvádí jednoduchý 
konkrétní příklad: studenti 
se naučí svařovat „v češtině“ a 
za několik dnů si totéž zopa-
kují v angličtině. Kromě obou 
škol a FERRAMu spolupraco-
valy na projektu také opavské 
firmy PRESTAR, KOMAS a 
některé další.  

Nezbytné investice
Letošní rok je pro FER-

RAM především rokem in-
vestic. Společnost otevřela v 
Opavě novou provozovnu a 

investuje nemalé prostřed-
ky do rozvoje a modernizace 
strojního vybavení.

Nová provozovna na roz-
hraní ulic Krnovská a Bo-
chenkova je určena přede-
vším k testování a montáži 
vyrobených strojních zaříze-
ní. Společnosti se podaři-
lo získat z dotačního titulu 
EU - Rozvoj část finančních 
prostředků na svůj projekt 
o velikosti 56 milionů ko-
run. Finance firma vložila 
do nového strojního vybave-
ní. K hlavním položkám pa-
tří nová horizontální vyvr-
távačka WRD130, pálící stroj 
umožňující pálení úhlových 
řezů a vrtání na jednom stro-

ji, polohovadla pro svařování 
výrobků do 10 tun a jiné me-
nší stroje.

Firma investovala i do no-
vých počítačů, rozšíření 3D 
konstruktérských programů, 
serveru a hlavně plánovacího 
softwaru pro tzv. Pokročilé 
plánování výroby. „Usilujeme 
rovněž o grant od Evropské in-
vestiční banky. Grant je určen 
na pořizování nových, energe-
ticky efektivních technologií. 
Věřím, že se nám grant poda-
ří získat, protože naše nově po-
řizované stroje jsou energetic-
ky méně náročné, než byly ty 
původní,“ uzavírá informace o 
novinkách ve své firmě její ře-
ditel O. Tůma.

Angličtina pro strojaře

ROKEM INVESTIC

Polohovadlo pro svařování výrobků 
do 10 tun – dodavatel Kovaco (Slo-
vensko). 

Horizontální vyvrtávačka WRD130 – 
dodavatel TOS Varnsdorf. 


