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rozhovory, reportáže

Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, Czech Republic

třebuje se sejít s kvalifikovaným obchodní-
kem a řešit problémy na místě, v provozu. 
A my určitě nebudeme říkat: „Nezlobte se, 
tohle neumíme.“

Proto budujeme zázemí pro školicí stře-
disko. Proto vznikla realizační divize. Proto 
posilujeme obchod. Mimochodem, dnes již 
máme své prodejní techniky ve všech kra-
jích České republiky, na Slovensku, v někte-
rých oblastech Polska a zvažujeme rozšíře-
ní o další teritoria. Exportní oddělení má zá-
kazníky doslova po celém světě a jeho záběr 
se rozšiřuje.

Vidíme, že budoucnost mají komplexní 
firmy, a pracujeme na tom, abychom tako-

Obr. 3. Pohled do skladu náhradních dílů

vou firmou byli i my. Takže celkový trend ne-
vybočuje z našeho obchodního modelu, jen 
prostě rosteme.

Růst ale nikdy nebývá bez problémů, ur-
čitě se nevyhýbají ani vám.

Ano, samozřejmě… Nemá cenu rozebí-
rat podnikatelské prostředí České republiky. 
Neustále se měnící legislativní normy, ros-
toucí a často nesmyslná byrokracie, vysoké 
zdanění práce – s tím nenaděláme nic. Dost 
nás tíží obecný nedostatek kvalifikovaných 
technických pracovníků. Servisní techniky, 
programátory, elektroniky se zaměřením na 
PLC hledáme v podstatě stále. Automatizač-

ní hardware bohužel nemůže opravovat nebo 
prodávat člověk s úřednickou kvalifikací. Za-
čínáme proto například spolupracovat s tech-
nickými školami a vychovávat si vlastní od-
borníky. To je ale samozřejmě strom, který 
nese ovoce až po letech. Také se snažíme vy-
tvářet našim zaměstnancům takové podmínky, 
aby jim stálo za to u nás pracovat. Soudě po-
dle toho, že nemáme problémy s odchody na-
šich odborníků jinam, se nám to zřejmě i daří.

Nová budova, nové obchodní aktivity, vý-
chova odborníků… To zní u firmy, která 
na trhu ještě není deset let, jako příznaky 
úspěchu. Počítáte se mezi úspěšné firmy? 
Prozradíte nám svůj recept na úspěch?

Víte, samozřejmě si uvědomuji, že to, co 
děláme, nejde samo sebou. Těší mne, že fir-
ma prosperuje takovým způsobem, že jsme 
schopni investovat, sledovat trendy, držet se 
v hlavním proudu. Ale že bychom měli ten 
pocit, kterému se lidově říká „za vodou“, to 
vůbec ne. Takže ani ten recept na úspěch vám 
asi neřeknu. Snad jen nezastavovat se. Proto-
že když se v podnikání zastavíte, vývoj běží 
kolem vás dál a vy se propadáte na konec 
startovního pole. Ano, tak by se to dalo po-
psat: dívat se dopředu a nezastavovat. Vlast-
ně je to prosté…

Děkuji Vám za rozhovor.

(ed)
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y   Bezpečnostní technika 
B&R na veletrhu Ligna 2015 
v Hannoveru

Ve dnech 11. až 15. května 2015 se 
v Han noveru v Německu konal veletrh 
dřevozpracujících strojů a techniky Lig-
na 2015. Společnost B&R zde představila 
nové I/O moduly s integrovanými bezpeč-

nostními funkcemi. Tyto moduly jsou vhod-
né pro ty nejjednodušší úlohy, kde nahrazují 
bezpečnostní relé, proti nimž mají jednu zá-
sadní výhodu: programovatelnost. Ve srov-
nání s klasickými bezpečnostními PLC však 
jde o řešení nákladově mnohem úspornější.

Společnost B&R na veletrhu představila 
také kompaktní řídicí jednotky, úsporné z hle-
diska místa i nákladů, webové terminály Po-
wer Panel T-Series a panelové počítače Po-

wer Panel C-Series, jež jsou vhodné právě pro 
dřevozpracující průmysl (třída krytí IP65).

Slibný trh pro dřevařský průmysl představu-
jí také dřevo-plastové kompozity (WPC). Vý-
roba WPC zahrnuje technologie, jako jsou vy-
tlačování a vstřikování – to jsou při zpracování 
dřeva značně nekonvenční procesy. Zákazníci 
B&R z dřevozpracujícího průmyslu se však 
mohou spolehnout na zkušenosti této společ-
nosti v oboru zpracování plastů. (ed)


