
Parzlich nově jako Fillamentum Manufacturing Czech 

Hulínská společnost Parzlich s.r.o. je významným výrobcem 3D tiskových strun značky 
Fillamentum, dále trubek a extrudovaných hadic, využívaných v různých průmyslových odvětví, 
zejména pak automotive a packaging. Založena byla v roce 2011 a od té doby ušla dlouhou 
cestu. Vývoj společnosti vedl k razantním změnám a jednou z nich je přejmenování a 
rebranding společnosti na Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. 

K této změně přispěl hlavně rok 2018, který se v historii společnosti stal významným milníkem. Hulínská 
firma se odvážně rozhodla se svými strunami vstoupit na START pražské burzy v rámci projektu IPO 
jako Fillamentum a.s. Realita předčila všechna očekávání a byla vyobchodována pětina společnosti 
v hodnotě zhruba 24 milionů korun. Tyto peníze Fillamentum neváhalo investovat dále do vývoje a díky 
tomu se na začátku roku 2019 může těšit nové výrobní lince ve Spojených státech. „My jsme dnes v USA 
tak populární a máme z tamního trhu takovou odezvu, že je reálně během tohoto roku zpětinásobit 
naše prodeje,” řekl majitel společnosti, Josef Doleček s tím, že mezi tamní zákazníky patří například 
americká armáda nebo i internetový obchod Amazon. „Na americkém trhu jsme permanentně 
vyprodaní. Jakékoli množství do USA pošleme, hned se prodá, “ dodal Doleček. 

Zatím posledním, neméně důležitým úspěchem v roce 2018 byl zisk exportní ceny DHL Unicredit pod 
záštitou agentury Czechtrade. Fillamentum se stalo absolutním vítězem v kategorii Globální exportér 
roku 2018. Své výrobky exportuje do většiny evropských zemí, USA nebo Izraele. Obchodní zastoupení 
má však také například v Kanadě, Mexiku a Indii. 

Protože silná značka Fillamentum dobývá svět a patří mezi top 5 globálních výrobců 3D tiskových strun, 
zástupci společnosti Parzlich se rozhodli změnit stávající název a zapadnout do rodiny Fillamentum. 
K 5. 12. 2018 se Parzlich nově jmenuje Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o. 

 

Pevně věříme, že o společnosti Fillamentum Manufacturing Czech ještě hodně uslyšíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. č. 1 Leoš Rousek z Hospodářských novin 
(vpravo) zpovídá ředitele společnosti Josefa 
Dolečka a finanční ředitelku Martinu Vítkovou 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Slavnostní vyhlášení vítězů exportní 
ceny DHL Unicredit pod záštitou Czechtrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Nové logo společnosti Fillamentum 
Manufacturing Czech s.r.o. 


