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Největší investice ve dvacetileté historii tradičního jičínského 
dodavatele sprchových koutů a vaniček je součástí plánu 
optimalizace výroby a skladování v rámci evropské skupiny 
sanitární techniky SanSwiss 
 
SanSwiss dokončil multifunkční halu za 200 milionů korun 
 
Slavnostní setkání zaměstnanců společnosti SanSwiss u příležitosti otevření nové 
výrobně-logistické haly a oslav 20 let působení firmy v České republice se uskuteční 
20.9.2019 v 18:00 hodin v areálu závodu SanSwiss Jičín za přítomnosti představitelů 
města a generálního dodavatele stavby firmy PKS stavby, a.s., nejvyššího vedení 
švýcarského holdingu RONAL a evropské skupiny SanSwiss a dalších významných 
hostů. 
 
Novou multifunkční halu s moderními prostory pro výrobu a skladování materiálu i hotového 
zboží vybudovala v Jičíně společnost SanSwiss, přední evropský dodavatel sanitární techniky. 
Od vzniku českého podniku v roce 1999 jde o koncepčně nejnáročnější a největší investiční 
projekt, který reaguje na stálý růst zájmu o sprchové kouty vyšší střední třídy s vysokou užitnou 
hodnotou, na jejichž výrobu se SanSwiss dlouhodobě orientuje. Dokončený komplex 
napomůže optimalizovat výrobní a skladové procesy, výrazně zefektivní logistiku závodu a 
zvýší rychlost i pružnost dodávek pro odběratele v celé Evropě. 
 
Informovala o tom finanční ředitelka firmy Bernadeta Sýkorová s tím, že nová hala si vyžádala 
celkové náklady téměř 200 milionů korun. Z toho stavební část včetně dodatečných úprav a 
projektových studií stála 186 milionů, zbytek vynaložených prostředků tvoří výdaje například na 
vybavení haly nebo na nákup pozemků. 
 
Se stavbou výrobně-logistického objektu plně napojeného na dopravní a technickou 
infrastrukturu začal SanSwiss Jičín, který je významnou součástí evropské skupiny sanitární 
techniky SanSwiss spadající do světového holdingu RONAL, loni v červnu. Celková zastavěná 
plocha závodu se vybudováním nové haly navýšila z původních 9500 metrů čtverečních na 
více než 18 600 metrů čtverečních. Před dokončením jsou ještě prostory o rozloze asi 600 
metrů čtverečních pro moderní jednací místnost, školicí montážní středisko a pro exkluzivní 
víceúčelovou vzorkovnu nejvyššího evropského standardu. Ta bude sloužit veřejnosti, 
současným obchodním partnerům jičínské společnosti i celé mezinárodní skupině SanSwiss. 
 
„Dokončení nového komplexu je významným krokem v plnění našeho dlouhodobého 
strategického záměru maximálně optimalizovat výrobu a skladování v rámci skupiny, a tím dále 
zvyšovat kvalitu produktů i služeb pro zákazníky. Významnou roli v tom hraje také ideální 
geografická poloha jičínského závodu, která spolu s nově vybudovanými kapacitami dává 
předpoklad k budoucí centralizaci skladování i logistiky pro celou skupinu,“ zdůrazňuje finanční 
ředitelka Bernadeta Sýkorová. Dodává, že ve výhledovém záměru na dalších deset let 
SanSwiss kromě jiného počítá s navýšením výroby až na 300 tisíc sprchových koutů ročně 
nebo s lineárním růstem celkového obratu na dvojnásobek aktuálních tržeb. V neposlední řadě 
v Jičíně v příštích deseti letech plánují postupný nábor přibližně padesáti nových zaměstnanců.    
 
Generálním dodavatelem stavby „na klíč“ byla společnost PKS stavby ze Žďáru nad Sázavou. 
Realizace projektu probíhala bez jakéhokoliv omezení výrobních a dalších procesů a byla 
rozdělena do dvou etap. V té první jičínská firma ve spolupráci s Povodím Labe a s dalšími 
institucemi, při dodržování zásad ochrany životního prostředí, nechala zatrubnit přilehlý 
Valdický potok. Poté následovala samotná výstavba. „Kromě podstatného rozšíření výrobních 
kapacit nám multifunkční objekt plně nahradil dříve využívané externí sklady. Zkušení 
zaměstnanci z těchto odlehlých provozů tak mohou pracovat v nové hale a využívat veškeré 
moderní technologie pro manipulaci a skladování,“ říká ředitel výroby společnosti SanSwiss 
Ondřej Polák a dodává, že například rozloha paletovacích míst se oproti dřívějšímu stavu 
rozrostla přibližně o třetinu. Díky navýšení původní zastavěné plochy na téměř dvojnásobek je 
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potom podnik schopen efektivně reorganizovat celý tok materiálu od jeho vstupu přes rozšířené 
výrobní prostory až do centrálního skladu hotového zboží. 
 
Jičínská firma si letos připomíná 20 let svého působení na českém trhu. V úvodním účetním 
období 1999 až 2000 vyrobila 981 sprchových koutů. Ty se tehdy ve městě pouze montovaly 
v pronajatých prostorách a z dílů vyráběných ve francouzském Bitche. Současný moderní 
podnik byl postaven v jičínské průmyslové zóně až v roce 2001 díky finanční podpoře ve výši 
200 milionů korun ze strany mateřské společnosti. Tyto prostředky byl český závod schopen 
uhradit během dvou let, což dokazuje jeho ekonomickou vitalitu. Od roku 2001, kdy SanSwiss 
zahájil vlastní výrobu a první dodávky sanitární techniky na tuzemský trh, investoval například 
15 milionů korun do přístavby závodu. Další nemalé prostředky průběžně vynakládá na 
modernizaci technologií i na vývoj a inovace výrobků. Od zahájení výroby v Jičíně zvýšil 
SanSwiss svůj obrat několikanásobně a v současnosti ovládá zhruba pětinu českého trhu se 
sprchovými kouty a vaničkami. 
 
„V roce 2014, tedy 15 let po založení naší společnosti, jsme vyrobili miliontý sprchový kout. 
Jubilejní kus měl označení PUR LIGHT S. Spolu s touto tradiční sprchovou zástěnou aktuálně 
na tuzemský a zahraniční trhy dodáváme 12 kompletních produktových řad,“ konstatuje Hana 
Moravcová, obchodní ředitelka společnosti SanSwiss s tím, že k jejich přednostem a 
konkurenčním výhodám, a to i na vyspělých západních trzích, patří zejména použití výhradně 
kvalitních komponentů, značná technická propracovanost, precizní řešení detailů a 
v neposlední řadě také široká variabilita provedení. 
 
Od svého vzniku před 20 lety dodnes již SanSwiss vyrobil bezmála 1,8 milionu sprchových 
koutů. Díky sílícímu zájmu odběratelů o sanitární techniku s moderním designem a vysokou 
funkčností, ale také díky plánovanému růstu výkonů, celkové stabilitě firmy i vybudovaným 
technickým a kapacitním předpokladům v Jičíně odhadují, že druhý milion vyrobených koutů 
oslaví na přelomu let 2020 a 2021. Takové množství je přitom úctyhodné, protože produkce ve 
společnosti SanSwiss není a nemůže být tak automatizovaná, jako na montážních linkách 
některých jiných firem. 
 
„Malosériová produkce sprchových zástěn střední a vyšší třídy s vysokou užitnou hodnotou se 
logicky neobejde bez vydatného přispění šikovných rukou našich zaměstnanců. Více než 30 
procent koutů navíc vyrábíme atypicky, na míru, takže v této části produkce je každý kus 
vlastně originál,“ vysvětluje obchodní ředitelka Hana Moravcová. Na druhou stranu maximálním 
zefektivňováním pracovních postupů dokážeme i při tomto způsobu výroby docílit 
podstatného nárůstu vyrobených kusů v přepočtu na jednoho zaměstnance.     
 
Jičínský výrobní závod je členem celoevropské skupiny sanitární techniky SanSwiss světového 
holdingu RONAL. Česká společnost aktuálně zaměstnává 155 lidí a zajišťuje více než tři 
čtvrtiny celkové produkce sprchových zástěn skupiny. V účetním období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 
2020 plánuje SanSwiss Jičín celkový obrat 627,6 milionů korun, což představuje meziroční 
nárůst o 2 procenta. V probíhajícím obchodním roce firma prodá 174 tisíc sprchových koutů. 
 
Do zahraničí SanSwiss podle plánu v tomto účetním období vyveze zboží za téměř 474 milionů 
korun s 5procentním meziročním navýšením. Export firmy se tak na celkových tržbách bude 
podílet 75 procenty. Podnik dlouhodobě úspěšně vyváží na náročné západní trhy, hlavně do 
Francie, dále do Německa, Belgie a Švýcarska, do Polska, na Slovensko, do Ruska, na 
Ukrajinu, do Nizozemska a nově také do Norska. Veliký potenciál jičínský SanSwiss výhledově 
vidí ve Skandinávii, kde rovněž významně roste poptávka po kvalitních sprchových koutech 
s vysokou užitnou hodnotou. 
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HISTORIE SPOLEČNOSTI: 

 

20 let v České republice 

SanSwiss, s. r. o., zahájil činnost v jičínské průmyslové zóně v roce 1999. Současný název 
firma nese od listopadu 2009, kdy se vyčlenila z české společnosti Ronal CR, známé produkcí 
litých kol pro automobily. Po oddělení se jičínský podnik začlenil do nově vzniklé společnosti 
SanSwiss AG světového holdingu RONAL AG. Dalšími členy celoevropské skupiny sanitární 
techniky SanSwiss jsou výrobní závody v Bitche ve Francii a v rumunském Temešváru a 
obchodní zastoupení ve Francii, v České republice, Polsku, Německu, ve Švýcarsku a 
v Rumunsku. 
 

38 let zkušeností 

V roce 1981 se Karl Wirth, tehdejší vlastník švýcarské společnosti RONAL AG, rozhodl doplnit 
tradiční výrobu kol z lehkých slitin pro automobily a užitková vozidla zcela odlišným 
sortimentem, sprchovými zástěnami. Ve městě Bitche ve Francii, v blízkosti německých hranic, 
se tak začala psát historie divize sanitární techniky firmy. Úspěšné přijetí sprchových koutů 
tehdejší značky RONAL na evropském trhu vedlo v roce 2009 k založení holdingové 
společnosti SanSwiss AG se sídlem v Härkingenu ve Švýcarsku, do které byly sjednoceny 
jednotlivé sanitární subjekty pod nově vzniklou značkou SanSwiss. 

Trvalý růst prodeje na francouzském a německém trhu vedl k rozhodnutí začít vyrábět 
sprchové zástěny i v České republice. Výrobní kapacity, vybudované v malebném městě Jičín, 
umožnily pokrýt nové evropské trhy. Vedly také k založení autonomních prodejních organizací 
a k zahájení prodeje v dalších zemích jako např. na Slovensku nebo v Polsku. 

V současnosti je SanSwiss úspěšnou evropskou skupinou sanitární techniky, která plní 
nejrůznější přání svých zákazníků pro individuální řešení koupelny, včetně atypických rozměrů 
a zvláštních provedení. SanSwiss se stále drží své hlavní filozofie - ATYPICKÁ ŘEŠENÍ, 
DESIGN a KVALITA - a realizuje ji v praxi. 

Holdingová společnost SanSwiss AG, sídlící ve švýcarském Härkingenu, je mezinárodně 
úspěšný výrobce sprchových zástěn a vaniček. Tři výrobní závody - ve Francii (Bitche, od roku 
1981), v České republice (Jičín, od roku 1999) a v Rumunsku (Temešvár, od roku 2009) - a 
samostatná obchodní zastoupení zajišťují aktuálně v 16 zemích Evropy prosazování obchodní 
strategie díky blízkosti k zákazníkovi v místě i díky poskytování profesionálních služeb. 

 
 
Kontakt:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.cz 
 
V případě zájmu o mediální informace se obraťte přímo na odd. marketingu:                            
Martina Prokešová, marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
 
 
Kontakt pro případné dotazy k investičnímu projektu:                                                          
Bernadeta Sýkorová, finanční ředitelka, SanSwiss, s. r. o. 
tel.: 493 644 455, mob.: 602 230 394, e-mail: bernadeta.sykorova@sanswiss.cz 
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OBRAZOVÝ MATERIÁL: 
 
 

 
 
SanSwiss, s.r.o., tradiční výrobce sprchových koutů. 
Průmyslová zóna, Jičín. Září 2019. 
 
 

 
 

 
 
SanSwiss, s.r.o., pohled na novou multifunkční halu (z ulice Popovická). Září 2019. 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):  
Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům.  

Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.  

 


