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HISTORIE
Historie firmy sahá až do 19. sto-

letí, kdy v Opavě začala výroba ši-
cích strojů značek Opilia, následně 
Silesia a Minerva. V první polovině  
50. let 20. století opavská Minerva 
změnila svůj výrobní plán a zahá-
jila výrobu průmyslových armatur. 
V roce 1976 stála u zrodu jaderné 
energetiky v bývalém Českosloven-
sku - do výrobního programu spo-
lečnosti byly zavedeny speciální ar-
matury pro jaderný průmysl. První 

jaderné armatury byly dodány pro 
Jaslovské Bohunice a Dukovany.

V 80. letech minulého století firma 
patřila ke koncernu SIGMA. Firma se 
tehdy rozrůstala, její součástí byla i po-
bočka v Krnově a celkem zde pracovalo 
přes 1 200 zaměstnanců. Po privatizaci 
v roce 1992 se osamostatnil Krnovský 
závod a zprivatizovaly se i některé dílčí 
organizační jednotky firmy. Počet za-
městnanců klesl na 500. Obtížnou situ-
aci firmy završila velká povodeň v roce 
1997. Voda zaplavila celý závod a ne-

ARAKO navazuje na tradici 
výrobního závodu MINERVA
Společnost ARAKO spol. s r.o. je klíčovým českým výrobcem prů-

myslových armatur. Staví na více než 60leté tradici vývoje a výro-
by armatur ve výrobním závodě v Opavě, spojené s koncernem SIGMA 
a podnikem Minerva, s. p.

návratně zničila mnoho strojů. Obno-
vení výroby zpočátku nebylo vůbec jis-
té, nakonec ale byla postavena zbrusu 
nová hala a výroba se rozjela v moder-
ním podniku ARAKO.

V nově otevřeném závodě na Hviez-
doslavově ulici sídlí ARAKO dodnes. 
Od roku 2007 je jejím novým majite-
lem ruský podnik Atomenergomash. 
V letech 2011–2013 proběhla rozsáhlá 
modernizace strojního vybavení, jejímž 
hlavním cílem bylo zvýšení produktivity 
za udržení prvotřídní kvality armatur.

SOUČASNOST
ARAKO má v současnosti 209 za-

městnanců a rozsáhlý sortiment spo-
lečnosti zahrnuje armatury pro růz-

né oblasti průmyslu, především ale 
pro chemii, petrochemii a energetiku, 
a to včetně jaderné. Kromě výroby ar-
matur nabízí společnost služby v ob-
lasti servisu a repasí armatur, dále vý-
voj a úpravu armatur dle specifických 
požadavků zákazníků a v neposlední 
řadě také výrobní kooperace.

REFERENCE
Armatury ARAKO jsou vyváženy 

do zemí celého světa, hlavně v rámci 
Evropy, ale také Asie, Afriky a Ame-
riky.

Společnost ARAKO se hrdě hlá-
sí k tradici výroby armatur v závodě  
Armaturka Minerva, s. p., a dodnes 
těží z těchto základů.
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