
V centru Brna, na nábřeží v budoucím 

biokoridoru řeky Svitavy dominují, 

částečně již revitalizované zóně, 

futuristické objekty z oceli a skla 

Jihomoravské plynárenské. Na její 

východní hranici, v náletem zarostlých 

drážních vlečkách, je území nikoho. Avšak 

s čilým provozem kdekoho. I těch, co 

páchají neplechy. 

Přesto jde o adresu se slibným 

potenciálem. 

Opuštěný areál se zde proměnil na 

moderní výrobní komplex. 

  



hygiena, 





ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA 

  

Po r. 1989 první čs. výrobce válcových 

stolic k rozmělňování zrnin pro krmiva 

 

 Energetická úspora proti kladívkovým 

 Mobilní drtiče i pro vlhké či nezralé zrno 

 Úspora nákladů protože zrno se 

nesuší 

 Vyšší produkční účinnost a lepší 

zdravotní stav hospodářských zvířat 

 Originální konstrukce, spolehlivost 

 V ČR a SR stovky uživatelů 

 Desítky v Evropě, zemích bývalého 

SSSR, Asii, S. Americe, Austrálii i Africe 

  

Výrobny krmných směsí, posklizňové 

linky, obilní sila a provozy sypkých hmot 

 Projekty, kompletační činnosti, montáže 



PRŮMYSLOVÝ MIKROVLNNÝ OHŘEV 

  

První český výrobce zařízení pro tento 

způsob ohřevu; ve střední Evropě jediná 

firma schopná dodávek daného počtu 

aplikací z tolika oborů 

  

 K sušení, vulkanizaci, rozmrazování, 

sterilizaci, vytvrzování, tavení, recyklaci, 

urychlování reakcí, lepení 

 Pro potraviny, keramiku, gumu, 

chemikálie, kompozity, plasty, dřevo 

  

 Parametry nejsou dosažitelné klasicky 

 Konkurenceschopná kvalita produktů 

 Hi-tech vyvíjený individuálně na míru 

  

 Vteřiny na místo minut, dny se zkracují 

na hodiny a ty na minuty 
  

  





Vyhovět specifické kusové 

výrobě s vysokým podílem 

různorodých vývojových 

činností 

  

Stabilizace konsolidovaného 

špičkového týmu 

kvalifikovaných techniků je 

podstatou podnikání ROmiLLu 





BRNO 

patří do první 

dvacítky nejvíce 

inovativních regionů 

v EU 
  
  





Byly zde strojírenské, výrobní, 

montážní a opravárenské 

činnosti, zázemí pro projektanty, 

administrativu 

 

Vhodná dispozice k činnostem, 

realizovaných ROmiLLem 

 

Vyhovuje specifické zakázkové 

výrobě s vysokým podílem 

různorodých vývojových a 

souvisejících činností 



ZHODNOCENÍ 

 

 Má umožnit využívání pro soudobé 

podnikatelské činnosti 

 Musí odpovídat stavebním standardům 

s výhledem několika desítek let 

  

ULTRAMODERNÍ AREÁL 

JIHOMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ 

 

 Mj. získal několik ocenění za 

architekturu 

 Ponechání chátrajících objektů 

v takovém sousedství si nelze z 

urbanistického hlediska představit 
  







 Od r. 2001 vlastníme strojírenský 

objekt v Kyjově 

 Od r. 2008 vlastníme strojírenský 

areál v Hrušovanech nad Jevišovkou 

 Od r. 2005 vlastníme a od r. 2007 

sídlíme v komplexu Brno, 

Tkalcovská 

 Od začátku byla náročnost zřejmá 

●Komplikace překročily očekávání 

●Limitem byla řada daností 

●Výsledek předčil očekávání 

●Nadčasový potenciál nedokážeme 

dosud zdaleka využít 
  



2005 
  



2007 
  







KOLAU

DACE 

  




