Liberec 22. dubna 2016

Tisková zpráva
Denso volá po popularizaci technických oborů.
Nadějí je Technopark
Výrobní prostory společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o. si ve čtvrtek 21. dubna prohlédl
primátor města Tibor Batthyány. Na exkurzi do největšího závodu v liberecké průmyslové zóně ho
pozval prezident firmy Karel Balatka.
Společnost Denso patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Libereckém kraji a má zájem nadále
přispívat k rozvoji regionu a více spolupracovat s městem. V současnosti už podporuje například
městské příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko, zoologickou zahradu nebo Naivní divadlo.
Zapojit se chce do připravovaného městského projektu Technopark v areálu bývalých LVT, jehož cílem
bude mimo jiné i popularizace technických oborů.
Právě Denso se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců na technických pozicích a volá po
tom, že potřebuje kvalitní absolventy škol. I s ohledem na plánované navyšování objemu výroby. Do
čtyř let dojde také k zásadní úpravě celého provozu tak, aby byl plynulejší a efektivnější. To bude
samozřejmě znamenat další dopravní zatížení, přičemž už dnes se u obří fabriky vystřídá až 60 kamionů
za den.
Řeč proto přišla i na téma nové příjezdové trasy do průmyslové zóny. Stávající napojení přes ulici České
mládeže už totiž kapacitně nedostačuje. „Vážnost situace si uvědomujeme, ještě před vydáním nového
územního plánu proto pracujeme na jeho strategické změně, která by měla umožnit dřívější výstavbu
této spojnice. Počítáme i s odstavným stáním pro kamiony,“ uvedl primátor Tibor Batthyány.
Podle návrhu územního plánu má nová komunikace vést od kruhového objezdu u Densa, dále podél
železniční tratě, kterou přibližně ve své polovině podjede a po několika sta metrech se napojí
na Minkovickou ulici u nájezdu na silnici I/35. „Potřeba nové silnice pro kamiony se samozřejmě netýká
jen nás, ale celé průmyslové zóny,“ řekl již dříve Karel Balatka.
Během návštěvy závodu si primátor prohlédl nejen výrobní prostory a výrobu klimatizačních jednotek,
ale také tréninkové centrum, kterým prochází každý nový zaměstnanec firmy. Součástí prohlídky byla
i exkurze zdravotního střediska a rehabilitačního centra, ve kterém Denso poskytuje bezplatnou péči
svým zaměstnancům. Karel Balatka primátora také seznámil s koncepcí závodu, výrobním programem,
pracovním prostředím a přístupem společnosti k zaměstnancům.
Denso Corporation má ústředí v japonském městě Kariya. Provoz české pobočky Densa byl v Liberci Průmyslové zóně Jih oficiálně zahájen v květnu 2004 a fabrika se od té doby neustále rozrůstá. Aktuálně
čítá přibližně téměř 2500 zaměstnanců. Stěžejním systémem výroby jsou klimatizace pro osobní
automobily. V roce 2014 jich v libereckém závodu vyrobili 2,4 milionu kusů, a to pro vozidla značek
Volkswagen, Škoda Auto, Audi, BMW, Mercedes - Benz, Toyota, Suzuki, ale třeba i Lamborghini.
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