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Výrobky z libereckého Plastimatu byly české domácnosti před rokem 1989 zaplavené. Podnik chrlil ve velkém dudlíky i rakve, ale 

také potřeby pro hospodyňky.

Magna Bohemia letos slaví 70 let od svého založení v Jablonci 
nad Nisou, což už je pořádný důvod k velkolepým oslavám. O fi rmě, 
která v Liberci zaměstnává přes dva tisíce lidí, bude letos hodně 
slyšet a rovněž bude hodně vidět. Pro své zaměstnance, ale i pro 
širokou veřejnost, Magna Bohemia přichystala nabitý program. 
Nebudou chybět výstavy, koncerty, charitativní akce, billboardová 
kampaň, ale také třeba vycházejí retro noviny plné zajímavostí a pří-
běhů, a to v nákladu téměř 200 000 výtisků. Obyvatelé Libereckého 
kraje je během února objevili ve svých schránkách.

Liberec – Od kolébky do stáří, Plastimat tě provází
S úsměvy ve tvářích vzpomínají bývalí zaměstnanci na jedno 

z budovatelských hesel fi rmy, kterou už od jejího vzniku nebylo 
možné přehlédnout. Černý humor vždy patřil a patří do kolektivu, 
a to nejen do toho z liberecké Kubelíkovy ulice. „Začali jsme vyrábět 
i rakve. S jednou jsme zamířili na vyhlášené Liberecké výstavní 
trhy.“ Pronesl dvaaosmdesátiletý pamětník, bývalý zaměstna-
nec a tlumočník Boris Jomrich. Jeho vrstevníci se nedají zahan-
bit a během několikahodinového vzpomínkového sezení sypou 
z rukávů jednu historku za druhou. Dnes už se jim mohou od srdce 
zasmát a potěšit jimi i širokou veřejnost.

Píše se rok 1946 a v Jablonci nad Nisou vzniká národní podnik 
s názvem Plastimat. Soudruzi se poplácavají po ramenou a do 
města na severu svolávají zaměstnance. Stahují se sem lidé z celé 
země. Mezi nimi je i Zdeněk Konečný. „Mým hlavním úkolem bylo 
připravit vše na přesun do chystané fabriky v Liberci včetně norem. 
Asi si nikdo nedokáže představit, jaké bylo takovou fabriku v roce 
1963 do Liberce přestěhovat. Řemeslníci si mimo jiné stěžovali, 
že mají jít do velké haly. Vytvářeli jsme jim přijatelné podmínky.“ 
Svěřil se se svým příběhem pan Konečný.

Do Liberce se fi rma 
Plastimat přemístila 
až v roce 1963. „Podnik 
neměl žádné těžké 
stroje, a tak jsme stavbu 
začínali s jedním vypůj-
čeným buldozerem 
Stalinec S 100. Byl až 
z Hradce Králové. Když 
nám později byl zapůj-

čen další Stalinec, mohl jeden tahat z bahna toho druhého. Dnes to 
vše zní velmi legračně. Taková však byla doba a můžeme se tomu 
zasmát.“ Vzpomíná na krušné chvíle stavitel závodu Eduard Anděl.

Přerod v revolučním roce 1989
Než se Plastimat přetransformoval v MAGNA BOHEMIA, pro-

šel rukama několika fi rem, z nichž některé skončily v insolvenci. 
Současný ředitel MAGNA BOHEMIA Pavel Neuman už tehdy v pod-
niku pracoval a vzpomíná, jak v roce 1989 dala veškerá nástrojařská 
elita výpověď. Sto čtyřicet lidí chtělo odejít, aniž by pořádně tušili 
proč. „Bylo mi třicet tři let, ve funkci generálního ředitele jsem byl 
teprve pár týdnů a říkal jsem si, co já mám dělat?! S každým jsem 
chtěl osobně mluvit. Nakonec odešli nástrojaři dva. Ti, kteří to 

celé vlastně zorganizovali.“ V té době začal Pavel Neuman chystat 
privatizační projekt. „Učili jsme se za pochodu. Chtěli jsme to mít 
rychle za sebou, protože tenkrát se jednalo, že Renault nebo VW 
koupí Škodovku a pokud tady bude jasný vlastník, tak to je základ 
k tomu, aby fi rma získala zakázky. Byli jsme pátá fi rma u nás, která 
privatizační projekt dokázala přichystat. Schvalovala nás vláda, 
která také tápala. Rok poté už to bylo daleko komplikovanější. Měli 
jsme tedy vlastníka Eurotec a dostali jsme zakázku na nárazníky, 
dveřní výplně a přístrojovou desku. To byl rozhodující moment pro 
přechod pouze k automobilovému průmyslu,“ říká Pavel Neuman.

Dnes je MAGNA BOHEMIA výrobcem a vývojovým dodavate-
lem plastových výrobků a systémů pro automobilový průmysl 
se sedmdesátiletou tradicí. Z Liberce se v současné době řídí 
13 výrobních závodů v Evropě (Česko, Německo, Rusko, Polsko, 
Rumunsko, Turecko). MAGNA BOHEMIA zaměstnává přibližně 
sedm tisíc pracovníků (včetně nástrojárny).

„V roce 1990 byl náš obrat 18 milionů USD, od té doby jsme se 
vyšplhali až na obrat 400 milionů USD v roce 2015. V tomto období 
jsme zásadním způsobem nejen rozšířili a modernizovali stávající 
závody, ale postavili i závody nové v České republice i v zahraničí. 
A na všechny tyto investice jsme si dokázali sami vydělat. I přes 
několikanásobnou změnu vlastníka v průběhu let nikdy nedošlo 
k velkým personálním změnám, které by narušily kontinuitu roz-
voje fi rmy. Myslím, že z pohledu vlastníků a také zákazníků jsme 
vždy odváděli a stále odvádíme dobrou práci.“ Uvedl ředitel Magna 
Bohemia Pavel Neuman. Součástí oslav je i Den otevřených dveří, 
který se bude konat 10. 9. 2016. Firma se sedmdesátiletou tradicí 
zve na tuto akci širokou veřejnost!

Současnost
Společnost Magna Exteriors Bohemia se v květnu roku 2009 

stala součástí globální společnosti Magna operující ve více než 
25 zemích světa. Celkový počet zaměstnanců přesahuje 72 tisíc. 
Společnost Magna je světově uznávaným výrobcem a doda-
vatelem komponentů a systémů pro automobilový průmysl. 
Společnost je významný regionální hráč na poli zaměstnanosti. 
Jen v Liberci podnik poskytuje práci téměř dvěma tisícům lidí. 
Společnost se zabývá technologickými procesy zpracování plastů:

• vstřikování,
• dvoukomponentní vstřikování,
• lakování exteriérových a interiérových plastových dílů,
• svařování plastů vibrací, ultrazvukem a horkým elementem,
• ořez laserem,
• vypěňování,
• lisování,
• slush technologie,
• zastřikování textilu a plastových folií.

Všechny závody Magna Bohemia, s. r. o. jsou certifi kovány 
podle standardů ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001.
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Od Plastimatu k Magně 
aneb S plastem na věčné časy!
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