
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Linde Vítkovice se rozrostou, přiberou i nové zaměstnance 

ÚSTÍ NAD LABEM, 11. 1. 2023  - Ústecká firma LINDE VÍTKOVICE a. s., jejíž 
100procentní podíl v těchto dnech zkompletovala ostravská akciová společnost 
VÍTKOVICE, se rozroste. „S novou vlastnickou strukturou nás čeká řada nových 
investic do technologií a do snížení energetické náročnosti. Připravujeme také 
rozšiřování obchodu a nové certifikace pro zajímavé trhy. Očekáváme růst tržeb přes 
hranici 100 milionů korun,“ uvedla ředitelka Linde Vítkovice Veronika Hladová. Podnik 
dosud vlastnily se shodnými podíly švédská Linde Sverige AB a právě Vítkovice. 

Ústecká firma má třicetiletou tradici, její současný byznys je zaměřený na výrobu a plnění 
porézní hmoty do lahví na acetylén, revize lahví na technické plyny a ekologickou recyklaci 
acetylenových lahví. „Podstatnou částí naší nové strategie je rozšíření působnosti na další 
trhy. V oblasti plnění a kompletace acetylenových lahví se již pracuje na zajištění certifikace 
pro americký a také pro britský trh. V oboru revizí máme nově zajištěny zakázky z Rakouska 
a chystáme se do Německa,“ naznačila ředitelka Hladová ambice společnosti po přechodu do 
úplného vlastnictví Vítkovic. Acetylenové lahve či jejich svazky se využívají nejčastěji ve 
stavebnictví, sklářství a dalších oborech, kde se používá hořlavý acetylén k vysoce 
efektivnímu sváření, pájení, řezání plamenem, tváření apod. 

Technologie recyklace, která je postavena na kompletním zpracování všech částí starých 
acetylenových lahví bez jakéhokoliv zbytku, a tedy bez zatížení životního prostředí, posílí o 
separační linku. „V této oblasti plánujeme obnovu spolupráce s velkým zákazníkem. Kapacity 
navýšíme ale i pro revize lahví na technické plyny, kde nás čeká významná automatizace,
“ doplnila Hladová s tím, že i tato novinka směřuje k novým kontraktům s klíčovými 
koncerny napříč trhem. 

V souvislosti s navyšováním kapacit budou Linde Vítkovice mírně zvyšovat i počty 
zaměstnanců. Od ledna již přijaly nové pracovníky do THP pozic a v prvním čtvrtletí tohoto 
roku posílí i dělnické profese. Počet zaměstnanců bude ale mít rostoucí tendenci přísně 
v závislosti na růstu produkce. 
  
Společnost Linde Vítkovice měla loni podle předběžných výsledků tržby okolo 50 milionů 
korun. Ve dvou předchozích letech se hodnota tržeb pohybovala od zhruba 43 milionů do 
přibližně 58,6 milionů korun. „Pro odkoupení podílu jsme se rozhodli na základě úvah o 
strategickém rozvoji Linde Vítkovice, který by měl znamenat posílení vztahů se 
všemi klienty, kteří rozvíjí v současnosti perspektivní byznys technických plynů, čisté 
mobility a energetiky,“ vysvětlil k akvizici předseda představenstva Vítkovic Rodan 
Broskevič. Vítkovice jako staronový vlastník Linde Vítkovice podle něj už připravují valnou 
hromadu a detaily investic. Současně předpokládají také změnu názvu společnosti, který do 
budoucna už nebude obsahovat odkaz na značku Linde a bude vyjadřovat zaměření na 
všechny producenty technických plynů.  
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