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Na jaře letošního roku jsme při příle-
žitosti otevření nových prezentačních 
prostor české společnosti Robe Ligh-
ting navštívili výrobní závod ve Valaš-
ském Meziříčí.

Společnost Robe Lighting je jedním 
z nejvýznamnějších a největších světových 
výrobců inteligentní osvětlovací techni-
ky pro scénické osvětlování a architektu-
ru. Ve vývojovém a konstrukčním oddě-
lení pracuje na tři desítky renomovaných 
světových odborníků a inženýrů, kteří se 
věnují vývoji mechanických, elektronic-
kých a optických částí výrobků. Velký dů-
raz je kladen na vývoj softwaru, který pa-
tří mezi nejvýraznější přednosti výrobků 
Robe. Společnost je známa výrobky, kte-
ré jsou především spolehlivé, jednoduše 
ovladatelné a mají dokonalou technickou 
podporu. Velmi důležitým procesem vý-
roby je kalibrování a testování všech vy-
ráběných produktů; každé svítidlo pro-
jde několikahodinovým testovacím mó-
dem obsahujícím zkoušku všech funkcí 
výrobku tak, aby bylo 100% připraveno 
pro použití v těch nejnáročnějších pod-
mínkách. Výrobky jsou baleny do speciál-
ně navržených krabic nebo transportních 
beden, které zaručují bezpečnou přepra-
vu výrobků po celém světě. Díky tomu, že 
většina svítidel je vyráběna přímo v sídle 
firmy, jsou náhradní díly snadno dostupné. 
Zákazníci tak nemusí při poruše kupovat 
celé nové svítidlo, jak je tomu např. u čín-
ských výrobců, ale pouze vymění součástku. 
Ve výrobním závodě o rozloze 20 000 m2 
společnost zaměstnává více než 350 pra-
covníků. Dodnes jsou v řízení firmy aktiv-
ně zapojeni její dva původní zakladatelé 
Josef Valchář a Ladislav Petřek.

Přerod malé garážové firmičky 
v předního světového výrobce

Na přerod kdysi malé firmičky sídlí-
cí v garáži v předního světového výrob-
ce jsme se zeptali manažera marketin-
gu Jiřího Baroše: „Ladislav Petřek, který 
po sametové revoluci začal z Německa dová-
žet jednobarevná svítidla, založil v roce 1993 
společnost ProLux, v níž začal jako mana-
žer prodeje pracovat Josef Valchář. Brzy se 
oba rozhodli vyrábět v oblasti rožnovské Tesly 
vlastní produkty, se kterými se vydali na vý-

stavu do Frankfurtu nad Mohanem a odkud 
se vrátili s první velkou OEM zakázkou. Po-
sléze začali s vývojem vlastních skenerů rea-
gujících na pohyb a zvuk. Firma se rozšířila. 
V Hážovicích u Rožnova pod Radhoštěm pra-
covalo na 1 000 m2 již 25 lidí. V roce 1999 
firma Robe představila své první počítačově 
řízené svítidlo 250 Spot a Wash. Další zakáz-
ky na sebe nenechaly dlouho čekat a postupně 
tak vznikal základ budoucí produktové řady. 
Roční obrat Robe vzrostl (ztrojnásobil se) na 
20 milionů německých marek. O rok později 
společnost Robe koupila současnou výrobní 
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Obr. 1. Osvětlená budova výrobního závodu Robe Lighting ve Valašském Meziříčí

Obr. 2.  Provozní pro
story Robe Lighting  
a) Robe zaměstnává 
více než 350 pracov
níků, b) většitna dílů 
vyžaduje přesnou ruční 
montáž, c) každé světlo 
prochází dokonalou 
kontrolou, d) než světla 
opustí výrobu, jsou 
všechny funkce testo
vány a kalibrovány, 
tak aby byl každý kus 
identický

a) b) c) d)
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halu ve Valašském Meziříčí. Rok 2002 před-
stavuje významný milník, kdy firma začala 
vyrábět pod vlastní značkou – Robe show 
lighting. Stalo se tak po výstavě SIB v Rimini 
v Itálii. Zde představila produkty z nové řady 
AT (Advanced Technology) Series, která se sta-
la „vlajkovou lodí“ firmy 
v novém tisíciletí. Distri-
butorská síť se rychle roz-
rostla na přibližně pade-
sát zemí, vznikly pobočky 
ve Velké Británii, Americe 
a v Itálii. Řady ColorSpot 
a ColorWash 1200 AT Se-
ries se staly nosným pro-
gramem společnosti a oka-
mžitě získaly velkou popu-
laritu.“ 

Rozvoj  společnos-
ti dále pokračoval po-
měrně rychlým tempem. 
Pobočka Robe S. E. A. 
vznikla v Singapuru 
v roce 2005 jako pod-
pora prodeje pro jiho-
východní Asii. V témže 
roce byla dokončena pře-
stavba výrobního závo-
du ve Valašském Meziříčí v hodnotě  
4 milionů eur na rozloze 14 000 m2 (z toho 
6 000 m2 tvořila výrobní plocha). Současně 
byla založena značka Anolis, zabývající se 
čistě vývojem a výrobou LED osvětlení pro 
architekturu. Takto rychlý rozvoj potřeboval 
i nové prostory pro zvětšující se oddělení vý-
voje a konstrukce, které se v roce 2007 pře-
místilo do nových prostor na ploše 1 800 m2. 
Díky tomuto silnému týmu inženýrů a kon-

struktérů společnost Robe uvedla na trh 
řadu revolučních novinek jako sérii integro-
vaných digitálních projektorů řady Digital-
Spot, světový primát také drží v používání 
plazmové lampy (Pozn.: Tento termín není 
zatím kodifikován v žádné názvoslovné 

normě, v článku Ing. Dvořáčka, Světlo 
3/2010, str. 12, je použit termín indukční 
výbojka, který je principiálně správnější, 
více informací – více viz str. 38.) s nízkým 
odběrem elektrické energie, ale velmi velkým 
měrným výkonem a dlouhou dobou života. 

Další strategickou investicí bylo odkoupe-
ní společnosti Dioflex, která pro Robe vyrábí 
a osazuje PCB tištěné desky a spoje. 

Jako první světový výrobce začala firma 

Robe klást důraz na energeticky únosná, eko-
logicky zaměřená svítidla, které dnes tvoří zá-
klad produktové řady Robin (Robe Innova-
tive Technology) a jsou díky své úspornosti 
a kvalitě nejprodávanějšími světly v historii 
značky Robe.

Společnost také investovala do nového 
logistického centra s dvojnásobnou plochou 
skladů, v roce 2011 otevřela velký showroom 
přímo v sídle firmy. Každý rok sem přiváží 
stovky odborníků z celého světa, kteří jsou 
vždy velmi překvapeni zjištěním, jak kva-
litní výrobky a v jakém rozsahu se zde vy-
rábějí. Společnost je schopna ve Valašském 
Meziříčí vyrobit většinu potřebných kompo-
nent (od elektra, přes kompletaci po optiku 
a kovové a plastové součástky). Tak má do-
konalou kontrolu nad kvalitou celého pro-
cesu výroby,“ vysvětluje manažer mar-
ketingu a pokračuje: „Poprodejní služby 
zahrnují technickou podporu s tzv. hotline  
24 hodin denně, sedm dní v týdnu, sklado-
vou zásobu všech náhradních dílů s okamži-
tou dostupností a také možnost servisu vý-
robků přímo u výrobce nebo službu posky-
tovanou firemním technikem u zákazníka. 
Pořádáním pravidelných technických škole-
ní a prezentací výrobků přímo ve vlastním 
nově postaveném showroomu se snažíme 
zvyšovat technickou zdatnost a informova-
nost jak vlastních zaměstnanců, tak samot-
ných zákazníků.

Hlavní snahou mezinárodního obchod-
ního oddělení je vytvářet prostředí osobní 
komunikace se zákazníky k jejich maximál-
ní spokojenosti. Vlastní marketingové od-
dělení pracuje na reklamních kampaních, 
tvorbě propagačních a prezentačních ma-

Obr. 4. Závěrečný 
ceremoniál FIFA 
MS ve fotbale v JAR 
2010 – Soccer City 
Stadium, Soweto, 
Johannesburg,  
44× REDWash 3.192, 
48× ColorWash 
2500E AT, 48× Color
Spot 2500 E AT

Obr. 3. Nově postavený showroom pojme několik desítek návštěv
níků a ročně jej navštíví stovky zájemců z celého světa
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teriálů, jako jsou katalogy, připravuje me-
zinárodní výstavy a veletrhy a celosvětové 
roadshow. Klademe velký důraz na public 
relations, které jsou první pomocnou rukou 
pro mezinárodní obchodní tým a distribuč-
ní síť, čítající zastoupení ve více než 100 ze-
mích na celém světě.“ 

Reference

Společnost Robe získala několik ce-
losvětových ocenění za inovace. Mezi 
nejnovější se řadí květnová cena odbor-
né poroty na výstavě Palme Middle East 
2011 v Dubaji, kde byl výrobek Robe 
oceněn cenou The best moving heads of 
the year – ocenění za nejlepší inteligent-
ní světelnou hlavu roku 2010 za inova-
ci, kvalitu a prezentaci svítidla Robin 
600 LEDWash, které bylo představeno 
na trhu na podzim 2010. Během velmi 
krátké doby se stalo nejprodávanějším 
výrobkem firmy a současně hitem a vý-
razným produktem na trhu osvětlovací 
techniky obecně.

Firma dodala scénické osvětlení např. 
pro Eurovision Song Contest, Zimní 
olympijské hry v Turíně, soutěž Miss 
Universe, Mistrovství světa FIFA ve fot-
bale v Jihoafrické republice, pro kon-
certní turné Pussy Cats Dolls, festival 
Glastonbury či koncert Robbieho Wil-
liamse. Dceřiná firma Anolis, která se 
zabývá architekturním osvětlením bu-
dov, má mezi svými projekty nasvícení 
Somerset Housu v Londýně, ULA Of-
fice v Austrálii, Krys Opticalu ve Fran-
cii, Leeds Academy, Razzles v USA, 

Obr. 5. Summer Night 
Concert – zá mek 
Schönbrunn, Vídeň, 
Rakousko, noční 
koncert Vídeňské 
filharmonie v zahra
dách zámku Schön
brunn (foto Philipp 
Klak), 20× CitySkape 
Xtreme, 12× ColorWa
sh 2500 E AT,  
30× ColorSpot 1200E AT, 
20× ColorWash 1200 
E AT, 24× ColorBeam 
2500 E AT

Obr. 6. Dead Sea&Jerusalem Opera Festival – pohoří Masada, Jeruzalém – opera Aida (Guiseppe 
Verdi), 96× ColorSpot 2500E AT, 20× Robin 600 LEDWash, 12× REDWash 3.192

italského Micca Clubu, Stylu X Disco 
na Maltě, Mallu of Arabia v Saudské 
Arábii či Gold Coast Convention Cet-
ra v Austrálii. 

Kam dál s takovýmito referencemi? 
Robe v tom má jasno: „Soustředíme se 
na nové trhy, jako je Jižní Amerika, a vý-
stavy v tomto regionu, například v Brazílii 

a v Mexiku. Také nezapomínáme na rozši-
řování distribuční sítě. Naše pozice ve střed-
nědobém výhledu budeme upevňovat na tr-
zích Indie a Blízkého východu,“ říká pan 
Baroš na závěr.

Ing. Jana Kotková


