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HUTIRA – BRNO konsoliduje prodej vodárenského sortimentu do dceřiné 
firmy ATJ special. Přesun části nabídky přispěje ke zkvalitnění služeb 
 

Popůvky, 21. dubna 2021: HUTIRA – BRNO, přední český dodavatel a výrobce zařízení 
z oblasti plynárenství, vodárenství a energetiky a leader na trhu dodávek 
vodoměrných šachet, konsoliduje prodej vodárenského sortimentu do jedné 
společnosti. Sortiment malých vodoměrných šachet bude nově zařazen do nabídky 
dceřiné společnosti ATJ special. Zákazníků se změny nedotknou, naopak přispějí ke 
zkvalitnění služeb. 
 

Společnost ATJ special včetně její slovenské pobočky ATJ Slovakia koupila HUTIRA – BRNO v roce 2020. „Naše 
nabídka se díky tomu v oblasti vodárenství významně rozšířila. Současný přesun malých vodoměrných šachet 
pod křídla dceřiné firmy je logickým krokem, který konsoliduje prodej vodárenského sortimentu pod jednu 
značku a významně zjednodušuje jeho organizaci,“ řekl Radek Kundrata, ředitel společnosti HUTIRA – BRNO. 

Zákazníků se přesun části portfolia dotkne jen minimálně. Ceny malých vodoměrných šachet uvedené v ceníku 
společnosti HUTIRA – BRNO zůstávají platné, stejně tak se nemění ani smluvní podmínky plynoucí z uzavřených 
Rámcových kupních smluv a Rabatových listů. Prodej výrobků z oblasti plynárenství i dalšího sortimentu pak i 
nadále zůstává pod mateřskou firmou. 

V rámci přesunu vodárenských produktů dojde i k personálním změnám. Trojice specialistů, která se o portfolio 
malých vodoměrných šachet v rámci HUTIRA – BRNO starala, přejde do společnosti ATJ special. Stávající i noví 
obchodní partneři je však mohou kontaktovat stejným způsobem, jak byli zvyklí. 

• Aleš Krkoška, e-mail: ales.krkoska@hutira.cz, mobil: +420 724 643 055 

• Marek Sýkora, e-mail: marek.sykora@hutira.cz, mobil: +420 724 750 342 

• Martina Lasáková, e-mail: martina.lasakova@hutira.cz, mobil: +420 547 228 387 

• Centrální poptávkový e-mail: atj@atj.cz 

 

• Adresa společnosti: ATJ special, s.r.o., Veveří 211, 664 81 Ostrovačice, Česká republika. IČ: 49432851, 
DIČ: CZ49432851. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 
č. 11687 

„Věříme, že aktuální změny přispějí ke zkvalitnění našich služeb a snadnější orientaci v našem portfoliu. Stávající 
i noví zákazníci najdou vodárenský sortiment na jednom místě a zvýší se tak jejich komfort při výběru vhodných 
produktů,“ dodal Radek Kundrata, ředitel HUTIRA – BRNO. 
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O společnosti HUTIRA 
Společnost HUTIRA působí na českém trhu od roku 1990. Z původního provozování kamenolomu v Omicích, 
stavební činnosti a hloubení a vrtání studní se společnost postupně vyvíjela přes výstavbu inženýrských sítí, 
liniových plynovodů, výstavbu a přestavbu plynových kotelen až k současnému portfoliu komplexních dodávek 
a výroby zařízení pro plynárenství, vodárenství a energetiku. Provádí také revize a zkoušky plynových zařízení. 
V oblasti vodárenství nabízí malé vodoměrné šachty a úpravny vody HUTIRA CCW. Na českém trhu zastupuje 
nadnárodní společnost EMERSON, která je výrobcem regulační techniky FISHER, FRANCEL a TARTARINI. Za 
téměř 30 let své činnosti zrealizovala společnost HUTIRA stovky projektů na čtyřech světových kontinentech. 
Další informace lze najít na webu www.hutira.cz. 


