ELIGO, odštěpný závod Kolín – CZ 09
Třídvorská 712, 280 02 Kolín

Historické umístění mlékárny a tedy i místa následného zpracování mléka v Kolíně,
bylo umístěno v horních budovách pravé strany náměstí Republiky, stojí-li pozorovatel
zády k budově někdejší tzv. vojenské správy. V druhé polovině 60. let 20. století vybudoval
tehdejší národní podnik Laktos v prostorech dnešního umístění firmy Eligo na Třídvorské
ulici čp. 712, sušárnu mléka a mísírnu mléčných krmných směsí. Výroba zde byla spuštěna
v roce 1969 a následně byla ke stávající sušárně vybudována další, velkokapacitní
sušárna mléka. Koncem 80. let 20. století se zde ještě vybudovala výrobna másla
(máslárna), která však již nebyla zprovozněna. Tehdy, v dobách budování socialismu,
pracovalo v kolínském Laktosu zhruba 300 zaměstnanců.
Transformací v době překotných společenských i ekonomických změn po listopadu
1989, se v počátku 90. let minulého století, z národního podniku Laktos Kolín stala
akciová společnost Kolínská mlékárna. Ta pak několikrát změnila vlastníky, až v roce
1996 ukončila svojí činnost. V době výše zmíněné překotné transformace, byly prodány i
historické budovy kolínského mlékárenství na náměstí Republiky.
Akciová společnost Eligo, moderní potravinářská firma, specializující se na výrobu
sušených mléčných produktů, byla založena v roce 1994 se sídlem v Pardubicích. V roce
1999 firma Eligo v rámci svého podnikatelského záměru zprovoznila v Kolíně sušárenské
technologie na zpracování sladké syrovátky, čímž tak navázala na dlouholetou tradici
sušení mléčných výrobků v našem městě. Se vstupem České republiky do Evropské unie
bylo nutné kolínský závod zmodernizovat tak, aby výroba po všech stránkách odpovídala
evropským normám a zvyklostem. Tak byl postupem doby kolínský závod nákladem cca 50
mil. Kč rekonstruován na všech úrovních. Nutno dodat, že na rekonstrukci se finančně, ve
výší cca 1/3 všech nákladů, podílely příslušné fondy Evropské unie. Byly přebudovány
vnitřní prostory, pracoviště příjmu surovin, hygienické smyčky. Velká investice byla
vložena do nové technologie balení hotových výrobků i vzduchotechnického a
odpařovacího zařízení. Nové opláštění hlavní výrobní budovy působí svým barevným
řešením velmi esteticky a dobře zapadlo do urbanistické podoby místní části Kolína. Dnes
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zde pro potřeby tuzemského trhu i na export vyrábí stabilní tým třiceti
zaměstnanců jako hlavní produkt sušenou syrovátku v objemu cca 6.000 t ročně, přičemž
speciálním a originálním produktem je sušený jogurt, používaný pro výrobu náplní do
čokolád a sušenek, polev na dorty nebo energetické tyčinky. Základní surovinu, tedy
syrovátku nebo mléko, nakupuje firma jak od tuzemských firem, tak i v okolních zemích.
Rozhodujícím faktorem, kde a v jakém množství surovinu nakoupit, je vždy situace na trhu
a samozřejmě nabízená cena. Ředitelem odštěpného závodu Kolín – CZ 09 akciové
společnosti Eligo, je Ing. Zdeněk Faikl.
Zpracováno z písemných materiálů (firemní profil), internetových stránek a hlavně po osobní návštěvě firmy a ochotně
poskytnutých informací ředitele závodu, Ing. Zdeňka Faikla a dlouholetého zaměstnance firmy, Přemysla Bleši.

Přemysl Bleša a Ing. Zdeněk Faikl
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