
Výrobce papírenských strojů PAPCEL, a.s., zažívá šťastné období. O jeho produkty je 
velký zájem, podařilo se realizovat několik akvizicí a před podpisem je vůbec největší 
kontrakt. Firmě se daří pronikat na nové trhy, zejména v Číně a Indii. Více nám řekl 
generální ředitel společnosti Ing. David Dostál.

PAPCEL, a.s., koupila dvě italské firmy 
a dále roste, příležitosti má zejména v Asii

Řekněte nám něco bližšího o nových firmách skupiny, koho 
jste koupili a jaký byl cíl těchto akvizic?

V závěru loňského roku jsme koupili společnost GapCon tissue 
S.r.l. , která sí�dlí� ve Veroně. Je to obchodně inženýrská společnost 
zaměřená na stroje na výrobu hygienických papí�rů. Tu akvizici 
jsme provedli právě proto, že jsme dlouhodobě chtěli do tohoto 
segmentu strojů na výrobu hygienických papí�rů vstoupit. Gap-
Con v loňském roce vyvinul nový unikátní� tissue stroj. V letoš-
ní�m roce provedl první� instalaci a ověření� této technologie, která 
umí� sní�žit výrobní� náklady a spotřebu vláken potřebných na vý-
robu papí�ru. Je to technologie, která bude do budoucna velmi 
žádaná. Už dnes vedeme konkrétní� jednání� o její�m prodeji pro 
mnohé zákazní�ky. Takže tahle akvizice nám umožnila dostat se 
k této technologii, kterou bychom museli jinak sami vyví�jet.

Další� akvizicí� byla společnost PMT Italia S.p.a, kterou jsme kou-
pili v květnu letošní�ho roku. Sí�dlí� v Pinerolu nedaleko Turí�na. Je 
to firma, která patřila k lí�drům ve výrobě papí�renských strojů se 
ší�řkami nad pět metrů. To jsou vlastně největší� stroje. Má na ně 
mnoho referencí� v Evropě i Asii. Opět bylo pro nás klí�čové zí�skat 
ta technologická řešení� a vstoupit do segmentu trhu nejvyspě-
lejší�ch zákazní�ků. Součástí� akvizice jsou ale také lidé, na což se 
nesmí� zapomí�nat. A samozřejmě i sí�ť zákazní�ků a referencí�, což 
je také velmi důležité.
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Je to náhoda, že lovíte v „italských vodách“, nebo je v tom 
hlubší záměr?

Sever Itálie je sí�dlem nejvýznamnější�ch papí�renských firem, sí�d-
lí� tam mnoho konkurentů v oblasti tissue. Je to oblast, kde je 
tento průmysl obecně velmi rozvinutý. Naví�c spolupráce s Italy 
byla i v minulosti velmi pozitivní�. Tyto akvizice nás posouvají� 
významně dopředu.

Z posledních zpráv to vypadá, že se vám otevírá mnoho ex-
portních příležitostí, je to tak?

To ano, ale nebylo tomu tak vždy. My jsme v devadesátých le-
tech začí�nali jen na tuzemském trhu, bez jakýchkoliv exportní�ch 
pří�ležitostí�. Nejprve jsme si vydobyli dobré jméno na východě 
Evropy, v Rusku a v zemí�ch bývalého Sovětského svazu. Nebylo 
to jednoduché, neměli jsme v té době žádné velké jméno. Takže 
ty akvizice nám usnadňovaly vstup na nové trhy, protože spo-
lu s nákupem té dané firmy se dostaneme i k její� sí�ti zákazní�ků. 
Nyní� je pro nás velmi atraktivní� Asie, což je velmi zají�mavý regi-
on a je to trh budoucnosti. Jsme rádi za každou dodávku do toho-
to regionu. Firma PMT tam má velmi dobré reference, i GapCon 
tam realizuje zakázky, takže se nám těmi akvizicemi otevřely 
dveře do této země a předpokládám, že naše obraty v C� í�ně bu-
dou růst.
 
Zaznamenal jsem i vaše aktivity v Indii, jaký je pro vás tento 
trh?

V Indii máme nyní� kontrakt za 15 milionů euro pro firmu Nepa. 
Obecně je Indie oproti C� í�ně ekonomicky trochu pozadu, rozví�jí� 
se spí�še přirozenou cestou postavenou na soukromém kapitálu, 
zatí�mco v C� í�ně velké projekty řeší� stát. Já věří�m, že se právě In-
die bude inspirovat v C� í�ně a bude následovat jejich zkušenosti. 
Jejich potenciál je omezenější�, protože nemají� dostatek pří�rod-
ní�ch zdrojů. Není� tam mnoho surovin potřebných pro výrobu 
papí�ru. Chybí� zejména rostliny a dřeviny pro výrobu celulózy, 
většinou to tam vyrábějí� ze zbytků cukrové třtiny, slámy a bam-
busu. Konkurenceschopnost Indie v papí�renském průmyslu je 
třeba nižší� než Indonésie nebo třeba země Střední�ho východu. 
Tam sice moc dřeva také není�, ale zase jsou tam ní�zké daně a ná-
klady na energie.
 
Jaké kontrakty a zakázky jste realizovali v poslední době?

Podepsali jsme nedávno kontrakt v Indonésii na dodávku tis-
sue stroje. Staví�me také jeden v Saudské Arábii a druhý v Bolí�-
vii. Současně pro jednoho čí�nského výrobce dodáváme klí�čové 
zaří�zení�, na které nemá vlastní� know-how. Z větší�ch projektů 
bych zmí�nil ještě projekt v Rusku, kam dodáváme pro společ-
nost Majak Technocel stroj na výrobu dekorační�ch a tapetových 
papí�rů. Do konce roku by se zaří�zení� mělo namontovat a pří�š-
tí� rok bude uvedeno do provozu. Projekt je za 40 milionů euro. 
Z další�ch projektů je to zakázka v JAR, Turecku, Thajsku, v C� í�ně. 
Všechno jsou to klí�čová zaří�zení�. Mnoho další�ch věcí� je rozpra-
covaných. Koncem července jsme uzavřeli smlouvy ve Vietnamu 
na výstavbu papí�rny. To je projekt za 30 milionů eur. Máme také 
před uzavření�m jeden klí�čový projekt, který z pohledu velikos-
ti bude vůbec největší�, co jsme kdy uzavřeli. Doufám, že se to 
v řádu týdnů podaří�. Detaily vám ale ří�kat nechci, je to citlivé 
téma a nerad bych to zakřiknul.

Vše vypadá růžově, ale co situace s lidmi? Zaměstnanci chybí 
celému průmyslu, jak je to u vás?

Určitě nám stále chybí�  lidé. Je to jednak množství� a pak také 
kvalita. V obojí�m situace není� uspokojivá. Právě tyto věci řeší�-
me akvizicemi a snaží�me se v Asii vytvořit své vlastní� zázemí�. 
V Indii budujeme konstrukční� skupinu, bude to nějakých dvacet 
lidí�. Pro nás je i lepší�, že máme na těch trzí�ch své jednotky, než 
abychom to obsluhovali někde z dálky. Zákaznici ocení� zejména 
rychlost a flexibilitu. 

Připravil Tomáš Chalupa

Bickel & Wolf s.r.o. je jednou ze pěti dceřiných společností 
Bickel & Wolf GmbH v Rakousku, která je více než 50 let 
generálním zástupcem předních výrobců z celého světa a dodává: 
průmyslové armatury, kovotvářecí stroje, procesní techniku, 
balící stroje a testovací přístroje pro všechna průmyslová odvětví. 
Hlavní zaměření je především na chemický,  petrochemický, 
farmaceutický, potravinářský průmysl, pivovary, plynárenství, 
kovoprůmysl a energetiku.

Bickel & Wolf s.r.o., Na Okraji 335/42, 162 00  Praha 6, www.bickelwolf.cz
Tel.: +420 257 320 278, fax: +420 257 320 061, office-cz@bickel-wolf.com

Počet 
zaměstnanců
společnosti:

více než 150

Roční obrat
společnosti:
1 miliarda 

korun

Zdroj: PAPCEL, a.s.
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