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25 let značky MAUTING
Když se v roce 1992 na jihu Moravy začala psát historie firmy 

MAUTING, asi jen málokdo tušil, že po 25 letech své existence bude 
patřit mezi nejúspěšnější firmy v oblasti výroby strojů pro zpracování 
masa a že bude moci se vztyčenou hlavou konkurovat nejlepším 
světovým výrobcům. Přesto si postupně, díky inovacím a kvalitě 
výrobků, získala takové místo, že v době, kdy některé firmy z oboru 
bojují o přežití, společnost Mauting roste a rozšiřuje své aktivity 
do dalších teritorií po celém světě.

V době, kdy politické změny v tehdejším Československu umožnily 
soukromé podnikání, zrodila se myšlenka čtyř kolegů z jednoho 
podniku, zabývající se výrobou zařízení pro masný průmysl, založit 
si vlastní privátní společnost. Tak v listopadu 1992 vznikla firma 
MAUTING, jejímž hlavním produktem se staly udírenské komory 
s unikátním řešením konstrukce a cirkulace proudícího vzduchu 
v komoře, které se s mnoha vylepšeními vyrábějí dodnes pod 
označením MAUTING Classic.

V roce 1993 byl zakoupen výrobní závod v Hlohovci, kam byla sou-
středěna veškerá produkce. Poptávka po zařízeních Mauting byla nato-
lik velká, že se společnost rozhodla řešit své výrobní kapacity a v roce 
1998 se přestěhovala do nově postaveného závodu v průmyslové zóně 
na okraji Valtic (obr. 1). Tam byla přesunuta výroba zařízení pro tepel-
né opracování masa a sídlo společnosti, zatímco v Hlohovci zůstala 
část výrobního programu, která pokrývá jatečnictví, bourárenské lin-
ky a technologie pro zadráhování a skladování. Postupem času do-
cházelo k rozšiřování výrobního programu, který kromě původních 
udírenských, varných, pečících a zchlazovacích komor typu CLASSIC 
zahrnuje také udírenské komory s centrálním ventilátorem, horizon-
tální komory a zákazníky velmi oblíbené klima komory pro výrobu fer-
mentovaných trvanlivých výrobků a dozrávání trvanlivých salámů.

Od založení firmy stojí v čele čtyři jednatelé. Josef Grégr, který má 
na starosti obchod a marketing, Jaroslav Bajko vývoj a konstrukci, Jan 
Sítek výrobu a Bohumír Posolda personalistiku a IT. Výkonný ředitel 
René Dvořák úspěšně řídí firmu již více než 5 let. V současnosti ve fir-
mě pracuje 155 zaměstnanců, jen pro srovnání – na konci roku 2000 
to bylo 63 lidí. 

Pro vývoj a testování výrobků firma zmodernizovala zkušebnu s no-
vým vybavením, proběhla modernizace výroby instalací nového CNC 
soustruhu, zakružovačky a ohraňovacího lisu. Vzhledem k stále zvyšu-
jící se potřebě větších prostor byla dokončena v roce 2015 výstavba 
4. výrobní haly o velikost 2000 m2 s novými skladovacími prostorami, 
mořírnou a linkou pro izolaci PUR pěnou. Tato hala je situována hned 
vedle stávajících prostor ve Valticích.

Pracovníci konstrukce používají nejmodernější technologie a pro-
gramy využívající tvorbu výkresové dokumentace ve 3D modelu. Pro 
simulaci proudění oběhového vzduchu v komorách jsou využívány 
unikátní programy s jejichž pomocí mají komory nejpříznivější tvar 

a rozměry. Výroba kvalitních zařízení vyžaduje rovněž špičkové tech-
nologické vybavení ve výrobě. Zvyšování kvality, zajištění jednotnos-
ti a unifikace se neobejde bez špičkového strojního vybavení, jako 
jsou například CNC obráběcí centra, laserové řezání materiálu, CNC 
ohraňovací stroje a svařovací automaty. Neustálé zvyšování kvalifi-
kace pracovníků společnosti přispívá k vysokému standardu výroby. 
Kvalitní firmu dělají vysoce profesionální pracovníci, kteří jsou pravi-

Obr. č. 1: Areál firmy ve Valticích na jižní Moravě

Obr. č. 2: Historické foto z r. 1993 – Ing. Bajko a Ing. Grégr s hrdostí před právě nain-
stalovanou první udírnou Mauting UKM 1501.G

Obr. č. 3: Pohled do klimatizované komory Mauting KMD 84 Cross Flow, instalace 
v USA
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delně odborně i jazykově školeni. Zájmem firmy je rovněž pravidelné 
setkávání s domácími i zahraničními obchodními partnery, jejichž cí-
lem je jak zajištění zpětné vazby poznatků od zákazníků, tak i přímý 
kontakt výrobce s uživateli. A jak firma pracuje na podpoře prodeje 
a marketingu nám popisuje Vlastimil Zajíc, obchodně-technický ředi-
tel: „V rámci podpory prodeje jsme se zaměřili u zprostředkovatelů, 
tedy obchodních partnerů na společnou propagaci, publikaci reklamy 
v odborných časopisech a hlavní a nejdůležitější aktivní spoluúčast 
na mezinárodních veletrzích zaměřených pro náš obor na celém svě-
tě. S našimi obchodními partnery jsme v kontaktu, prostřednictvím 
kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou pravidelně odborně proškole-
ni. Tým pracovníků vytváří podklady pro zlepšení úrovně informova-
nosti klientů a partnerů, včetně zajištění proškolení obslužného per-
sonálu.

Postupné rozšiřování produktového portfolia 
Firma Mauting se v počátcích své výroby soustředila na výrobu udí-

ren typu CLASSIC, u nichž je nad každým vozíkem oddělený ven-
tilátor oběhového vzduchu. Tuto výrobu v menší míře doplňoval 
program pro vybavení provozů, jako např. chladírenské a provozní 
dveře, stoly, regály, vozíky, formy na šunku a drobné doplňky. V prů-
běhu několika dalších let se výrobní program firmy postupně rozšiřo-
val na další zařízení: varné, zchlazovací, pečící komory, varné vany, 
zakuřovací a dozrávací klima komory, malé porážky, bourárenské 
linky, dráhy a zařízení chladíren, automatizované systémy dopravy 
v chladírnách atd . Další výrobní řadou udíren jsou komory s cent-
rálním ventilátorem CENTRAL a udírny s horizontálním prouděním  
HORIZONTAL, o které je v posledních letech stále větší zájem. Udír-
ny JUNIOR a udírny COMPACT jsou vhodné pro restaurace a menší 
provozy.

Konkurenční výhody
Zajištění minimálních hmotnostních ztrát výrobků, konzistentní kvalita 

uzenin, rovnoměrné klima v rámci celé komory při zachování rovnoměr-
né teploty a vlhkos-
ti v celém prosto-
ru udírny, to jsou 
hlavní výhody za-
řízení MAUTING. 
Komory jsou říze-
ny moderním mi-
kroprocesorovým 
regulátorem, který 
nabízí jednoduché 
ovládání a přehled-
né zobrazení všech 
informací o proce-
su opracování vý-
robku a současně 
zabezpečuje opti-
mální funkci komo-
ry z hlediska kvality 
i ekonomiky pro-
vozu. Zákazník má 
možnost zvolit vari-
antu s tlačítky a seg-
mentovými display, 
nebo verzi s doty-
kovou obrazovkou. 
Firma využívá kva-
litní komponenty 

od předních světových výrobců, čímž minimalizuje výskyt poruch a za-
bezpečuje kvalitní servis. Pro vyvíjení kouře nabízí Mauting sofistikované 

vyvíječe kouře s patentovaným způsobem řízení dle teploty v centru dout-
nání a regulovaným přívodem vzduchu pod rošt a nad rošt. To zaručuje, 
že kouř má ty nejlepší aromatické a barvící vlastnosti a zároveň zajišťuje 
vysoký stupeň zabezpečení eliminující riziko zahoření nebo výbuchu.

Jaké inovace připravuje firma do budoucna nám sdělil Jakub Gaj-
důšek, vedoucí vývojového úseku: „V současné době pracuje náš tým 
na inovaci zchlazovací komory, konkrétně mlhových tryskách, které 
vyvinou ještě jemnější kapky vody pro vytvoření dokonalé mlhy a tím 
zefektivní přenos tepla. Aby mohl zákazník lépe pracovat s intenzi-
tou zakouření výrobků, aktuálně řešíme inovaci štěpkového vyvíje-
če kouře s možností nastavení různých intenzit kouře. Další novin-
kou je inovace gilotinových dveří a boční panely s novou konstruk-
cí.“

Aktivita firmy Mauting po celém světe
Zařízení firmy Mauting jsou známá a provozována ve více než 65 

zemích světa, ve všech kontinentech. V současné době činí export 
80–85 % roční produkce. „Od roku 1998 vyvážíme do Afriky, v roce 
1999 byl uskutečněn první vývoz do Austrálie a od té doby zde bylo 
prodáno více než 40 komor. Od roku 2000, kdy začala spolupráce 
rusky mluvícími zeměmi, jsme prodali na tento trh více než 1000 zaří-
zení a prodej zde každým rokem vzrůstá. V roce 2008 se nám poda-
řilo prodat první zařízení do USA a od této doby zde bylo realizová-
no hned několik projektů včetně vybavení velkých masokombinátů. 
Za zmínku jistě stojí i prodej na čínském trhu, kde jsme se v loňském 
roce zúčastnili mezinárodního veletrhu a tím začala spolupráce s ob-
chodním partnerem, kterému jsme prodali hned několik udíren. Za-
jímavými destinacemi jsou např. Kongo, Ghana, Namibie, Surinam, 
Quajana, Faerské ostrovy a Papua Nová Qunea,“ říká Vlastimil Zajíc, 
obchodně-technický ředitel.

V průběhu dvaceti pětiletého působení na trhu si společnost 
Mauting vydobyla místo předního a významného dodavatele vel-
mi kvalitních strojů a zařízení pro masný průmysl na celém svě-
tě.

Mauting je flexibilním a globálně působícím poskytovatelem kom-
plexních řešení v oblasti zpracování masa. Posláním je zabezpečit pruž-
nou reakci na požadavky zákazníků a vytvořit kvalitní prostředí, které 
má vliv na kvalitu výrobku. V současné době společnost patří mezi 
celosvětově největší a neúspěšnější firmy vyrábějící technologie pro 
masný a potravinářský průmysl.

Martina Němcová 
Mauting, Valtice

Obr. č. 4: Udírna UKM Classic 2004. E Smart

Obr. č. 5: Na veletrhu IFFA 2016


