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Vážený zákazníku,

s potěšením Vám představujeme nové číslo naše-
ho newsletteru. Tentokrát se zaměříme na děle-
ní materiálů laserovým řezáním, kdy podrobněji 
představíme společnost Eagle a  uvedeme člá-
nek z praxe od jednoho z uživatelů. Rovněž Vám 
chceme představit americkou společnost Wilson 
Tool – největšího světového výrobce nástrojů pro 
vysekávací a ohraňovací lisy. Takto Vám postup-
ně v dalších číslech našeho newsletteru budeme 
představovat všechny společnosti z našeho portfolia.

Snad nejrychleji rostoucím odvětvím je právě oblast laserového řezá-
ní. Velmi rychlý nárůst vláknových laserů skutečně rozvířil stojaté vody 
mezi CO2 lasery. Vždyť posuďte sami – od prvních instalací neuběh-
lo ještě ani 10 let a už Vám můžeme nabídnout výkon zdroje 15 kW, 
zrychlení os 60 ms-2, řezné rychlosti až do 150 m/min nebo polohova-
cí rychlosti os až 350 m/min.

Nicméně jakkoli impozantní parametry nabízíme, ve skutečnosti je to ze-
jména oblast servisu a služeb, kterými bychom Vás chtěli oslovit a pře-
svědčit. Všichni známe přísloví o nejslabším článku řetězu, a stejně tak 
ani nejrychlejší laser nepřinese očekávaný výsledek, pokud nejsou služby 
na adekvátní úrovni. Tento fakt si velmi dobře uvědomujeme a snažíme 
se v této oblasti neustále zlepšovat. 

Začíná to už vykládkou a interním přesunem laseru na místo práce speci-
alizovanou fi rmou, čímž se Vás snažíme zbavit zbytečných rizik a starostí. 
Velký důraz klademe na školení obsluhy a programátorů. O profesiona-
litu se starají odborně velmi zdatní aplikační a servisní technici s mnoha-
letými zkušenostmi v dané oblasti. Ať už se jedná o kalkulaci správného 
rozvinu, technologické parametry pro řezání různých materiálů nebo ap-
likace s laserovým měřením úhlu na ohraňovacím lisu, vždy se můžete 
spolehnout, že hovoříte s kompetentní osobou. Jsme v neustálém kon-
taktu s výrobci a jejich servisním oddělením, aktivně sledujeme nejnověj-
ší trendy a pravidelně se zúčastňujeme servisních a aplikačních školení. 

Náš cíl, na kterém už roky tvrdě pracujeme, je naprosto jednoznačný: 
Chceme být pro Vás partnerem s nejlepšími servisními službami a nej-
přívětivějším personálem, se kterým se budete rádi potkávat osobně 
nebo komunikovat telefonicky.

Přejeme Vám příjemné čtení a věříme, že Vás toto číslo, stejně jako před-
chozí čísla, zaujme.



Vznik značky EAGLE

Firma Power-Tech, která je výrobcem lasero-
vých řezacích strojů značky EAGLE, byla zalo-
žena v roce 2006. Již od počátku své činnosti 
se společnost zabývá výhradně výrobou a vý-
vojem laserových zařízení.

„Na začátku jsme obchodovali použitými stroji, 
opravovali, instalovali jsme je, uvedli je do provo-
zu, byly to výhradně laserové stroje významných 
světových výrobců. Zkrátka společnost, jakých je 
mnoho. Ukázalo se, že obchodování s použitý-
mi stroji nebylo to, co jsem chtěl dělat. Přestože 
toto zaměření a s tím spojená činnost byla výdě-
lečná a naučili jsme se ji dělat skutečně dobře, 
nesplňovalo to mé ambice. Už tehdy jsem věděl, 
že bych chtěl vytvořit jedinečný stroj v globálním 
měřítku,“ říká Janusz Marcin Ejma – zakladatel 
a majitel Power-Tech.

Dobrá znalost konstrukce strojů různých výrob-
ců umožnila majiteli společnosti vyvinout „op-

timální strojní koncepci“ kombinací nejlepších 
vlastností stávajících laserových řezacích strojů 
s uplatněním inovativních vlastních nápadů.

„Skutečnost, že jsme nebyli omezeni našimi stá-
vajícími produkty mi umožnila provést můj plán 
téměř na sto procent,“ dodává Ejma.

Není od věci zmínit i to, že se na trhu objevila 
nová laserová fiber technologie (optická vlák-
na), která řešila problémy, vyskytující se u la-
serů typu CO2, které se v té době takřka vý-
lučně vyráběly. Společnost POWER-TECH byla 
celkově třetí v Evropě, která vyrobila a dodala 
systém pro řezání laserem v technologii optic-
kých vláken. 

„V době, kdy jsme poprvé použili při výrobě na-
šich strojů laserové zdroje fiber o výkonu 2 kW 
a také zvládli řezání oceli tloušťky 20 mm, ostatní 
teprve zvažovali, jestli to bude vůbec někdy fun-
govat,“ přiznává Ejma.

Téma čísla
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• Základní model eSmart

º Výkony zdroje do 6 kW
º Zrychlení os 2G 
º Rychlost os simultánně 170 m/min
º Standardní formát 1,5 x 3 m

• Univerzální model eVision

º Výkony zdroje až 15 kW
º Zrychlení os 3G
º Rychlost os simultánně 180 m/min 
º Standardní formát až 2 x 6 m
º Jiné formáty na vyžádání

• Vysoce výkonný model iNspire

º Výkony zdroje až 15 kW
º Zrychlení os 6G
º Rychlost os simultánně 350 m/min
º Formát až 2 x 6 m
º Jiné formáty na vyžádání

Téma čísla  |  Fiber lasery EAGLE

Všechny uvedené modely jsou osazeny stan-
dardně lineárními motory na všech osách, rá-
mem z kompozitního materiálu, zdrojem IPG 
a vlastní řeznou hlavou eVa. Když vezmeme 
v potaz skutečnost, že zde hovoříme o stro-
ji s výkonovými parametry až 15 kW výkonu 
zdroje, zrychlením os až 6G a rychlostí os si-
multánně 350 m/min, lze uvést, že se jedná 
o superrychlý a jedinečný laserový stroj. Tím-
to strojem je model Eagle iNspire.

Ve všech osách jsou instalovány lineární mo-
tory, které jsou v ose „x“ umístěny po obou 

stranách portálu s řeznou hlavou. Proč jsou 
použity lineární motory? Tyto komponenty 
mají řadu výhod: zajištění vysokého zrych-
lení i zpomalení, rychlosti polohování, jsou 
bezproblémové, nevyžadují žádnou údržbu 
a jsou dlouhodobou zárukou zachování para-
metrů stroje, jako jsou zrychlení a přesnost, 
po celou dobu jejich používání.

Základem konstrukce stroje je rám vyrobe-
ný z kompozitního materiálu, který má je-
dinečné mechanické vlastnosti: vysoký faktor 
tlumení vibrací a vysokou teplotní stabilitu. 
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Stručný přehled aktuálně vyráběných modelů

V současné době vyrábí fi rma Power-Tech modely laserových zařízení, která můžeme zařadit 
do tří kategorií:



Díky tomu mají rychlé a účinné lineární mo-
tory stabilní základnu, která zabraňuje vibra-
cím při dynamických změnách ve směru po-
hybu řezné hlavy.

Traverza (portálový nosník) - tj. pohyblivá 
část, na které se řezná hlava pohybuje, za-
jišťuje správnou rychlost a přesnost práce, 
musí také splňovat určité podmínky. Aby-
chom mohli traverzou pohybovat co nejrych-
leji, měla by traverza být co nejlehčí a záro-
veň poskytovat dostatečnou tuhost. Všechny 
uvedené požadavky splňuje traverza z uh-
líkových vláken, díky nimž je možné přesné 
a dynamické řezání.

Řezná hlava eVa navržená speciálně pro la-
sery se zdrojem fiber je vybavena automatic-

kým zaostřením paprsku, což výrazně zlepšu-
je kvalitu řezu. Hlava má 3 ochranná sklíčka, 
která jsou umístěna nad i pod optikou, aby 
byla optická část co nejlépe chráněna před 
kontaminací.

Výměnný stůl je zcela samozřejmou sou-
částí výbavy stroje. Jeho konstrukce je jedno-
duchá, ale zároveň zcela unikátní a dovoluje 
plnou výměnu stolů uskutečnit v čase nižším 
než 10 sekund (formát 1,5 x 3m).

Dopravník na odpad je dopravní pás umístě-
ný pod roštem (pracovním stolem), na kterém 
se materiál zpracovává. I když jsou jeho vlast-
nosti často podceňovány, je to velmi užitečné 
zařízení, které umožňuje okamžité odsunutí 
výpalků, které propadly pod rošt a hrozilo by 

Téma čísla  |  Fiber lasery EAGLE
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Laserová hlava “eVa” s automatickým centrováním paprsku Eagle AC
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jejich poprskání při dalším řezání. Zároveň 
eliminuje také potřebu mikromůstků a jejich 
následné broušení. Celá výše uvedená sada, 
v kombinaci s moderním softwarem a ovlá-
dáním, vytváří stroj, který je skvělým partne-
rem pro každou výrobu.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

Od samého počátku existence společnost in-
vestuje do laserové technologie fiber. Věří totiž, 
že se jedná v současnosti o nejlepší a nejroz-
vinutější technické řešení v oboru laserového 
řezání plechů. Společnost si je vědoma obrov-
ských příležitostí, které nabízí tato technologie, 
a její lidé pracují na tom, aby je využili na 100 
%. Aktuální situaci považuje společnost za vý-
zvu, ve které chce zavést standardy v průmyslu 

s nejlepším, nejrychlejším a  nejmodernějším 
technologickým řešením.

„Dosažení vysoké řezné rychlosti, zrychlení 6G 
a  významné převahy v efektivitě oproti kon-
kurenci jsou naší prioritou,“ uvedl Marek 
Czarnecki, vedoucí prodeje Power-Tech.

CENTRUM VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost POWER-TECH má moderní, dobře 
vybavený strojový park, který ji umožňuje vy-
rábět stroje, které jsou efektivní a s nejvyšší 
kvalitou. Výrobce současně disponuje také 
kompletní infrastrukturou velmi čistých vý-
robních míst, která umožňuje výrobu lasero-
vých hlav. Jako jedna z mála na světe si sama 
vyrábí řezné hlavy pro vlastní stroje.

5

Výhodou fiber technologie je schopnost řezat také barevné kovy
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Firma je v procesu rozsáhlého projektu roz-
šíření, který zahrnuje dvě etapy. První etapa, 
která se již začala realizovat, bude zahrnovat 
oblast výzkumu a vývoje, konferenční cent-
rum, čisté prostory pro montáž řezacích hlav, 
vývoj software pro CNC / PLC, konstrukční 
a mechanické vývojové dílny.

V hale postavené ve druhé etapě bude sva-
řovna, oddělení výroby elektrických a au-
tomatizačních systémů, prášková lakovna, 
sklad a 8 montážních stanic. Rozšíření závodu 
o dalších 4,5 tisíc metrů čtverečních umožní 
zvýšit efektivitu výroby a snížit její náklady.

„Jsme velmi konkurenceschopní, pokud jde 
o inovace a vytváříme pro průmysl často jedi-
nečné řešení na světě. Rozvíjíme se rychle, roz-
šiřujeme firmu,“ Marcin Ejma.

SMĚRY VÝVOJE

Díky vývoji technologie Fiber společnost 
POWER-TECH věděla, že jejich cílem je co 
nejlépe využít možnosti, které Fiber laserový 
paprsek nabízí.

Firma tak byla první na světě se strojem o vý-
konu 4 kW fiber, na němž se řezala 20 mm čer-
ná ocel. Následně společnost představila první 
stroj s výkonem 6kW. Již více než dva roky má 
firma stroje s kapacitou 12 kW a v roce 2018 
na veletrhu Euroblech v Hannoveru představi-
la stroj s rekordním výkonem 15 kW.

Společnost si je vědoma velkého rozdílu 
v  řezné rychlosti, době propalu a efektivity 
řezání, kterou dává vysoký výkon. Proto se 
zaměřila na výrobu vysoceefektivních a vy-

socevýkonných strojů a vyvinula velmi ino-
vativní laserovou hlavu eVa, kterou si sama 
i  vyrábí. Řezná hlava je patentovaná a její 
konstrukce se výrazně liší od hlav, které jsou 
k dispozici na trhu.

Především je to jediná řezná hlava na trhu, 
která umožní zákazníkům pracovat s fiber 
laserem o výkonu 12 až 15 kW. To, co od-
lišuje hlavu společnosti POWER-TECH od 
konkurence, je absence pohyblivých čás-
tí v  cestě laserového paprsku a relativně 
snadná konstrukce. Byla vybavena pouze 
dvěma pevnými čočkami. Navzdory tomu 
hlava stále precizně zvládá proces zaostře-
ní paprsku a úhlu dopadu na materiál. Kro-
mě toho je ochranné sklíčko umístěno rela-
tivně daleko od procesu řezání (250 až 355 
mm). V důsledku toho je mnohem méně 
vystaveno nečistotám vzniklým během ře-
zání, propalu a hoření.

Automatizace a její využití je dalším směrem 
vývoje, kterým se ve zvýšené míře bude spo-
lečnost věnovat, neboť činnosti jako automa-
tizovaná nakládka a vykládka, integrace do 
skladového systému, mají velký vliv na efekti-
vitu a hladší průběh výroby.

Ke stroji lze instalovat zakládací zařízení typu 
eLoader, které umožňuje nakládku plechu 
na stůl. Toto je základní a nejjednodušší for-
ma automatizace.

V závislosti na potřebách výroby lze použít 
pokročilejší zařízení, jako je například zaříze-
ní Loading Unit. Jedná se o automatický sys-
tém nakládání, který je sestaven z otočného 
ramene vybaveného samostatně ovládanými 

Téma čísla  |  Fiber lasery EAGLE
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přísavkami. Loading Unit je řízen a propo-
jen CNC se strojem přes ovládací panel stro-
je a  v  automatickém režimu zakládá plechy 
z palety na přípravný stůl.

Jedno z nejmodernějších a komplexních řešení 
zvyšujících produktivitu výroby, dynamické 
nakládání a vykládání plechů je zařízení 
Crane Master, které je plně integrované 
do stroje. Obsluha stroje není zapojena do 
nakládání materiálu nebo odběru hotových 
výpalků a nezasahuje se tak do výrobního 
procesu. Celý cyklus probíhá automaticky.

Zvyšující se požadavky na produktivitu 
ovlivňují rovněž potřebu skladování. Crane 
Master Store nabízí efektivní spojení mezi 

strojem a skladovacími věžemi. Systém au-
tomaticky odebírá materiál z vybrané police 
z věže skladu a dopravuje ji na stůl stroje. Po 
zpracování na stroji jsou hotové prvky ode-
brány zařízením Crane Master a vloženy do 
vykládacího koše. Koš lze přepravit zpět do 
věže s materiálem nebo do místa určeného 
k  odběru výpalků. Celý skladový systém je 
navržen s ohledem na úsporu místa na hale.

EAGLE iNspire 1530 15 kW s automatizací - Crane Master Store + Twin Tower

CANMET NEWS
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15kW - VYŠŠÍ VÝKON, VYŠŠÍ ZISK

Během veletrhu EuroBLECH 2018 v Hanno-
veru se uskutečnila světová premiéra mode-
lu iNspire 1530 se zdrojem o výkonu 15 kW. 
Jednalo se o jediný laser s takovými paramet-
ry na světě, a tedy i na jmenovaném veletrhu. 
Návštěvníci mohli vidět velmi dynamický pro-
ces s řeznou rychlostí 150 m/min a výkonem 
15 kW. Extrémně působivé praktické ukázky 
přilákaly do stánku společnosti POWER-TECH 
několik tisíc návštěvníků, z  nichž každý se 
mohl na vlastní oči přesvědčit, že uváděné 
parametry jsou reálně dostupné v praxi.

Nejčastějšími dotazy byly: „Proč nabízíte la-
sery s  tak vysokým výkonem?“ „Jaké mají tyto 
lasery vlastně využití?“ nebo „Co můžete získat 

CANMET NEWS

výkonem laseru 15 kW?“ Na tyto otázky však 
byli zástupci společnosti POWER-TECH velmi 
dobře připraveni.

Tower of Power

Výkon laseru má obrovský dopad na účinnost 
a  efektivitu laserového řezacího stroje. Důka-
zem byly na sebe uložené výpalky, které de-
monstrovaly množství vyrobené jednotlivými 
výkony laseru za jednu hodinu. Mimochodem 
nejvyšší sloupec vytvořený z výpalků měřil více 
než dva metry (viz foto níže).

Testovány byly výkony 4 kW, 6 kW, 8 kW, 
10 kW, 12 kW a 15 kW. Pro ilustraci uvádíme 
tvar a technická data výpalku.

Téma čísla

Idea vysokého výkonu – Tower Of Power

Tower of Power

MATERIÁL
TLOUŠŤKA PLECHU
ROZMĚRY
ŘEZNÁ DRÁHA

ÚHLÍKOVÁ OCEL
8 mm
210 x 287 mm
1 975 mm
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V níže uvedeném grafu lze vidět, jak velký vliv 
má výkon laseru na množství vyřezaných dílů. 
Laser s výkonem 4 kW vyrobil za hodinu 64 vý-

palků, 8 kW laser 133 výpalků, čili téměř dvojná-
sobek a laser o výkonu 15 kW až 277 výpalků, 
tedy více než čtyřnásobek než nejslabší laser.

Počet vyřezaných částí se odráží přímo do zis-
ku. Za předpokladu, že tržní cena výpalku je 

například 2 EUR, je zisk ve vztahu k nákladům 
na výrobu následující:

Uvedené ceny jsou bez materiálu

Dílů za hodinu
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če

t d
ílů

výkon laseru

Zisk vs Náklady
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Výroba jednoho výpalku se 4 kW laserem 
stojí 1,56 EUR, tedy zisk s předpokládanou 
tržní cenou 2 EUR činí 0,44 EUR. Pro 8kW 
jsou výrobní náklady 0,86 EUR a zisk činí 
1,14 EUR. Náklady na výrobu vzorku s 15 
kW laserem jsou 0,53  EUR. Jak vidíte, zisk 
roste více než třikrát ve srovnání laserů 
o výkonu 4 a 15 kW.

Dle výše uvedeného srovnání nám 4kW laser 
tedy „vydělá“ za hodinu 28,16 EUR a naproti 
tomu laser o výkonu 15 kW „vydělá“ za stejný 
čas 407,19 EUR, čili čtrnáctkrát více. Je snad-

né si představit zvýšení zisku s každou násle-
dující hodinou, dnem a měsícem.

VYŠŠÍ VÝKON = NIŽŠÍ NÁKLADY = VYŠŠÍ ZISK

Počet laserových strojů EAGLE vyráběných 
firmou POWER-TECH se každoročně zvyšuje. 
V roce 2017 bylo zvýšení výroby o 125 %. Dosud 
bylo na domácí trh dodáváno 60 % produkce 
společnosti, zbývající část tvoří zahraniční trhy. 
Stroje společnosti POWER-TECH pracují v Bel-
gii, České republice, Slovensku, Itálii, Dánsku, 
Finsku, Izraeli, Spojených státech, Austrálii atd.

Téma čísla  |  Fiber lasery EAGLE
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Tři generace Bohušových ve své rodinné firmě 
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Jak vznikla, pane Bohuši, Vaše rodinná firma 
BROBERG s.r.o.? A jaké byly klíčové momenty 
v historii této Vaší firmy?  

Rodinná firma BROBERG vznikla na základě na-
šich dvanáctiročních zkušeností s vedením malé 
strojírenské firmy s podobným zaměřením. Prá-
ce ve strojírenství nás naplňovala, a proto jsme 
se rozhodli založit si vlastní společnost, ve které 
jsme společníci oba – otec a syn. 

A proč zrovna název Broberg? Tento název 
totiž vychází z našeho příjmení Bohuš. Histo-
rie příjmení Bohuš sahá do Švédska do 18. 
století, kde se prvotní znění jména dochova-
lo jako Broberg. Toto jméno nosila především 
aristokracie - například šlechta, duchovenstvo 
a státní úřednictvo. Jméno Broberg je složeno 
ze svou částí „bro“ znamenalo už ve starých 
skandinávských jazycích most, a „berg“ zase 
hory nebo vrch. 

Zdálo se nám tedy velmi zajímavé nazvat tak-
to i naši rodinnou firmu.

Vaše firma se zaměřuje především na řezání la-
serem a ohýbání plechu. Jaké typy zákazníků se 
na Vás nejvíce obrací?  

Rodinné firmy jsou páteří každé ekonomiky státu, především proto, že bývají budovány 
s perspektivou dlouhodobé existence v rámci několika generací. Cílem rodinných firem 
totiž nebývá co nejrychleji zbohatnout, ale spíše vybudovat něco, co přetrvá a zajistí 
obživu nejen generaci současné, ale i těm následujícím. Rádi Vám nyní představujeme 
slovenskou strojírenskou rodinnou firmu BROBERG s.r.o. z Trnavy. Rozhovor jsme vedli 
přímo s jednatelem společnosti panem Ing. Róbertem Bohušem.

CANMET NEWS

Většinu našich zákazníků tvoří menší strojí-
renské společnosti. Zaměřujeme se přede-
vším na zakázkovou výrobu s menším počtem 
kusů. Naším finálním produktem je většinou 
polotovar, který zákazník použije do svého ko-
nečného výrobku. 

Jaké nejzajímavější zakázky jste realizovali?  

Podíleli jsme se na některých velmi zajíma-
vých zakázkách, jako byly například:
• Rozhledna na Velké Homole v Malých Kar-

patech – zde jsme dodávali železné prvky, 
• Kavárna v Praze na Petříně – zde jsme rea-

lizovali fasádu z cortenových plechů,
• Přístav v Nizozemí – zde jsme realizovali 

nerezovou střechu, 
• Pražírna kávy – zde jsme dodávali kovové 

prvky na prototyp.

Kromě velkých projektů vyrábíme produkty 
jako jsou například různá loga, vánoční strom-
ky, orientační čísla na domy nebo dekorační 
předměty. 

Vaši zákazníci velmi výrazně oceňují Vaši spo-
lehlivost a hlavně flexibilitu, což je jistě dáno 
malou velikostí Vaší firmy. Co by měl Váš zá-

Příběhy úspěšných

BROBERG s.r.o. 
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kazník optimálně udělat (dodat nebo si připra-
vit), aby mohla být jeho zakázka vyhotovena 
v optimálním termínu?  

Ano, je pravdou, že naši zákazníci oceňují 
hlavně flexibilitu a vstřícnost. Jako menší spo-
lečnost se můžeme rychle přizpůsobovat po-
žadavkům našich zákazníků. Menší zakázky 
jsme schopni realizovat v krátkých dodacích 
lhůtách. Vůbec není ojedinělé, že zákazník do-
stane svůj výrobek ještě ten samý den, kdy si 
tento výrobek objednal.  

Pro rychlé a správné vyhotovení výrobku po-
žadujeme od zákazníků technickou dokumen-
taci v elektronické podobě. Tím se velmi zkra-
cuje realizace zakázky. 

Ve výrobě využíváte moderní CNC zařízení 
značky EAGLE eVision 2040/6kW a dva 
servoelektrické ohraňovací lisy SafanDarley, 
včetně nejmodernějšího modelu SafanDarley 
E-Brake Ultra 130. Jaké byly důvody si zvolit 
právě tato zařízení a jak se naplnilo Vaše 
očekávání ohledně těchto strojů?

CANMET NEWS

V předchozím zaměstnání jsme pracovali na 
CNC laserovém zařízení Bystronic s technolo-
gií CO2 a  CNC ohraňovacím lisu SafanDarley. 
V době, kdy jsme začali uvažovat o založení vlast-
ní společnosti, jsme oslovili své obchodní part-
nery, tedy společnost Canmet. Navštívili jsme je 
na veletrhu v Brně, kde nám kromě jiných novi-
nek představili fiberový laser Eagle eVision.

Tento typ laseru nás zaujal technickými řešení-
mi (například rychlost výměny stolů nebo lineár-
ní pohony na všech třech osách, dále syntetický 
rám stroje a lepší řešení řezné hlavy vlastní kon-
strukce) a svými technickými parametry. 

Na veletrhu nám společnost Canmet 
představila i nejmodernější ohraňovací 
lis SafanDarley E-Brake Ultra 130. Naše 
rozhodnutí o koupi tohoto lisu bylo poměrně 
rychlé, protože jsme se značkou Safan 
měli velmi dobré zkušenosti, neboť stroje 
této značky jsou spolehlivé a mají vysokou 
přesnost ohybu, 

Pro koupi těchto strojů jsme se rozhodli na zá-
kladě velmi dobrého poměru výkon/cena.



Již tedy víme, proč jste si u těchto zařízení zvo-
lili za dodavatele společnost Canmet. Jak byste 
zhodnotil tuto spolupráci?  

Se společností Canmet spolupracujeme od 
roku 2006 a za celé období naší spolupráce 
jsme se setkali vždy se vstřícností. Velmi na 
nich oceňujeme vynikající servisní zázemí, fle-
xibilitu a operativnost, která se odhalí hlavně 
v případě řešení vzniklého problému.

Jaké novinky v nejbližší době pro své zákazníky 
připravujete? 

V současné době uvažujeme nad rozšířením 
našeho strojního vybavení v podobě vibrač-
ní odihlovačky pro malé součástky a pásové 
odihlovačky pro větší součástky. Koupí těchto 
zařízení zvýšíme kvalitu dodávaných výrobků.

Rodinná firma je výhodná z mnoha hledisek, 
ale také nevýhodná z velmi těsného propojení 

pracovního a osobního života, a také z dostat-
ku stresu. Jakým způsobem relaxujete a získá-
váte novou energii?  

Fungování v rodinné firmě je náročné, ale 
snažíme se ho zvládat i společným trávením 
volného času různými sportovními aktivitami. 
Vše má své výhody i své nevýhody. Výhodou 
naší firmy je zúročení dlouhodobých zkuše-
ností obou majitelů, které jsme využili při roz-
běhu společnosti i při jejím dalším fungování.

A kde získáváme novou energii? Pěkná otázka. 
Jelikož zálibou staršího ze společníků je výroba 
vlastního vína, tak si občas spolu otevřeme lá-
hev svého vína a při tomto načerpávání ener-
gie vyřešíme i zdánlivě neřešitelné problémy.

Děkujeme Vám, pane Bohuši, za Vaše od-
povědi a postřehy. Přejeme Vám oběma 
jednatelům, i celé Vaší společnosti, úspěš-
ný celý rok 2019. 

14

Příběhy úspěšných  |  BROBERG s.r.o.
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Pánové Petr Matějka - R&D Center manager 
s Romanem Barboříkem - technologem byli 
aktivně účastni při výběru ohraňovacího 
lisu SafanDarley E-Brake 35 do společnosti 
Alliance Laundry Systems.
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Vaše společnost Alliance Laundry CE s.r.o. 
je, pane Matějko, součástí Alliance Laundry 
Systems. Jaká je historie vaší společnosti? 

Naše společnost ALS se zrodila v Riponu, ve 
státě Wisconsin (USA) v roce 1908. Od té doby 
tam a také v globálním spektru vylepšujeme 
a vynalézáme nové způsoby čištění a ošetřo-
vání látek. V oboru praní vidíme zářnou bu-
doucnost. Potřeby čistého a voňavého prádla 
zde byly, jsou a budou…. To je bezpochyby. 
Toto nám dává možnosti investovat a rozví-
jet se, dle potřeb trhu, a to nejen současných, 
ale i těch budoucích. 

Jaké výhody Vaší společnosti přináší být sou-
částí Alliance Laundry Systems? 

Být součástí nadnárodní společnosti, která 
se navíc transformuje v globální a spektrálně 
velkou korporátní společnost, je pro nás vel-
mi přínosné. Zamyslím-li se nad posledními 
čtyřmi roky, tak společnost úspěšně dokončila 
řadu projektů, například tvorbu nových práde-
lenských strojů, tak učinila i nemalé kapitálové 
investice do rozvoje společnosti u nás v Příbo-
ře. Zejména bych zmínil vybudování nové vě-
decko-technologicky výzkumného centra, kte-

Značka Primus je přední světový výrobce průmyslové prádelenské techniky, který pů-
sobí v oboru již přes 100 let a je součástí Alliance Laundry Systems. Značka používá 
výhradně technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a optimálně využívají veš-
keré potřebné zdroje. Na informace o společnosti, produktech a o zajímavých informa-
cích z trhu čištění a ošetřování látek jsme se zeptali pana Petra Matějky, technology and 
research center managera společnosti.

CANMET NEWS

ré je srdcem komplexního vývoje společnosti. 

Tyto investice jsou pro nás důkazem toho, že 
společnost se dynamicky rozvíjí a k tomu i dal-
ší projekty do budoucna jednoznačně pouka-
zují na kladný přínos naší Akvizice s ALS. Ve 
společnosti Alliance Laundry Systems dosahu-
jeme špičkových výkonů ve všech činnostech 
s podporou čtyř strategických pilířů:
• Postavení preferovaného partnera dosa-

žené poskytováním bezkonkurenční přida-
né hodnoty všem zákazníkům, 

• Vytváření kultury inovací,
• Urychlování transformace na kulturu glo-

bální společnosti,
• Získávání a rozvíjení výjimečných talentů.

Vaše výrobky a technologie pomáhají v různých 
oborech – ve zdravotní péči, pohostinství, ve 
správě objektů a v komerčních i samoobsluž-
ných prádelnách. Jaké vnímáte rozdíly v těchto 
segmentech, a naopak co mají společného?

Každý z těchto segmentů má z hlediska správ-
ného technického – technologického vybavení 
v sobě něco specifického. Zmínil bych zejména 
zajímavý segment praní zdravotnického prád-
la. Celkově toto vyžaduje striktně následovat 

Příběhy úspěšných

Alliance Laundry CE s.r.o.
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potřebné standardy pro chemotermodezin-
fekční praní a s tím spojené moderní strojové 
vybavení, správnou chemii a oborové postupy. 
Další ze segmentů, který stojí za zmínku, je ko-
merční prádelenství. Zde se naopak snažíme 
přinášet nové technologie a inovativní činnost 
v oblasti strojového učení strojů, automatizaci 
a monitoring. Samozřejmě, že i další segmen-
ty jsou pro nás velmi důležité a klademe velký 
důraz na spokojenost našich zákazníků.

Vaše průmyslové pračky, žehliče a sušiče znač-
ky Primus můžeme najít po celém světě v kla-
sickém provedení i ve velmi netradičním. Mám 
teď na mysli nejrychleji expandující malajskou 
skupinu prádelen BubbleLab, která přináší do 
samoobslužných prádelen úplně novou svěží 
atmosféru (viz foto). Jedná se spíše o specifické 
asijské pojetí nebo se podle Vás tento styl do-
stane i do Evropy? 

BubbleLAB je dle mého názoru spíše projekt 
namířený na malajský trh. Nemám podrobné 
informace o podnětu a budoucích plánech 
tohoto projektu z hlediska rozvoje dále, ale 
myslím si, že to bude jeden z mnoha projek-
tů s dobrým kontextem a zaměřením spíše na 
rozvoj franšízingu samoobslužných prádelen. 
Osobně tyto nápadité projekty podporuji, při-

CANMET NEWS

náší to do naše segmentu zpestření a určitě 
další podněty pro zlepšení a zkvalitnění, napří-
klad personalizaci služeb. 

V EU, USA, a podobně je celá řada zajíma-
vých projektů v našem odvětví. Zmínil bych 
z nich třeba zajímavou technologii XEROS 
– Hydrofinity nebo praní v Ozonové vodě, 
a podobně. Každá z nich má svůj specifický 
cíl a je v něčem zajímavá.

Na jedné straně přicházejí nové technologie 
a na druhé straně nové požadavky zákazníků. 
Jaké novinky očekáváte v tomto oboru v nej-
bližší době ve světě a u nás?  

Nové technologie versus požadavky trhu - to 
je vždy patřičná a zajímavá alchymie. Když se 
na to podíváte z hlediska zákazníků, ti by za-
jisté chtěli moderní a nadčasové „věci“ i v naší 
oblasti výrobků, avšak i my, jakožto výrobce 
těchto technologií, se na to celé musíme dívat 
z hlediska patřičného obchodního případu. 
Naše společnost si zakládá na spokojenosti 
zákazníků. Proto i my přinášíme nové tech-
nologie v oblasti komerčního praní. Třeba 
samotná, ne zcela nová, ale pořád zajímavá 
technologie „Wet Cleaning“ – Mokré čištění, 
která by měla být vedle chemického praní 

Správní budova Alliance Laundry Systems v USA.
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další lepší a šetrnější alternativou, jak šetrně 
vyprat specifické druhy prádla, které se běž-
ným praním mohou poškodit. Další techno-
logie můžou být třeba v oblasti IT nebo intu-
itivní učení ovládání pracích strojů (například 
prediktivní údržba). Technologií je celá řada, 
možná promptnější s inovacemi bude oblast 
domácího praní, kde spotřebitelé mnohem 
efektivněji naslouchají novým nápadům vý-
robcům, mnohdy zcela zbytečným, jen aby 
dokázali výrobek efektivněji prodat. Proč také 
ne? Je to oblast se zcela odlišným počtem ko-
nečných spotřebitelů.

Já jsem tak trochu skeptik vůči nadčasovým 
technologiím, které zde vznikají možná ně-
kdy neuváženě jen proto, aby „byly“. Je zapo-
třebí si uvědomit, že ne každý nápad z oblas-
ti inovací bude zákazníky dále podporován 
a  následován. Ale stále máme historicky 
daná jasná pravidla, jak má základní prací 
technologie a postup vypadat. Zde poukazuji 
na celosvětově známý „Sinner Circle“. Správ-
ně nastavený prací program, dostatek vody, 
teplota, čas a daná chemie nám vždy dodá 
kvalitně vyprané prádlo. 

V posledních letech Alliance Laundry Systems 
investovala více než 300 milionů dolarů na 
výzkum a vývoj (R&D) pro zrychlení a zjedno-
dušení praní. K tomu je třeba využívat kvalitní 
stroje a technologie. Jistě i proto využíváte stroj 
SafanDarley E-Brake od společnosti Canmet. 
K jakému účelu tento stroj používáte?  

CNC ohraňovací lis společnosti SafanDarley, 
model E-Brake 35 je od samého počátku uží-
vání velmi nápomocen k urychlení procesu 
vývoje nového produktu. Naše společnost má 
za cíl zpřesňovat a ucelovat vývojové procesy 
v širším spektru. Tento stroj nám umožňuje 
připravovat díly pro stavbu prototypů právě 
v místě samotné montáže. Velkou výhodou 
je také 3D software AutoPOL, který nám celý 
proces ohýbání jen zpřesní a urychlí. 

Proč jste si u tohoto stroje vybrali společnost 
Canmet? A jak byste zhodnotil tuto spolupráci?  

Společnost Canmet není z důvodů velmi dob-
rého zavedení na českém trhu v oblasti „stroj-
ního ohýbání“ zapotřebí dlouze představovat. 
Má zpětná vazba na komplexní spolupráci 

Historické začátky
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- od oslovení společnosti pro vypracování ce-
nové nabídky, po samotné jednání a finální 
dodávku hodnotím jen velmi, velmi kladně. 
Profesionální jednání obchodního manažera 
a technická znalost dané problematiky v na-
šem sektoru potřeb ohýbání mne zcela jistě 
přesvědčila, že to má být právě společnost 
Canmet, která se stane naším partnerem pro 
nákup nového CNC ohraňovacího lisu. 

V současné době dokončujete továrnu v Thajsku. 
Jaký byl k této investici podnět, jaké výrobky zde 
budete vyrábět a v jakém stádiu je továrna nyní?  

Tak trochu jsem doufal, že tuto otázku dosta-
nu položenou :-) Proč? Právě proto, protože 
jsem na tento projekt velmi pyšný. Jsem od 
samého počátku součásti „Core“ týmu, kte-
rý se na celé projekci a výstavbě podílí. Mám 
na starosti výstavbu a řízení dalšího vědecky 
technologického výzkumného centra i v Thaj-
sku. Podnětem k této investici bylo a stále je 
komplexní cíl navýšení globální produkce – 
obratu. To je z celé podstaty věci jasné. Naše 
společnost má za strategický cíl zvýšit celkový 
obrat, a to je podmíněno navýšením výrob-
ních a vývojových kapacit. V Thajsku se zatím 
budou vyrábět stroje ze současné americké 

CANMET NEWS

modelové produkce. Nyní je továrna ve stádiu 
finálního dokončení. Zrovna jsme začali stavět 
první stroje pro ověření funkčnosti výrobních 
linek, kde budeme pokračovat v dalších ověřo-
vacích sériích, abychom mohli v následujících 
měsících začít vyrábět pro „Asia – Pacific“ trh. 

Dovolím si podoktnout, že fyzická výstavba za-
počala v červenci 2018 a nyní, v březnu 2019, 
je továrna před finálním dokončením. To je 
dle mého názoru opravdu úctyhodné. 

Na jaké další Vaše novinky se mohou, pane Ma-
tějko, Vaši zákazníci v letošním roce těšit? 

Naší zákazníci se mohou těšit na novinky v ob-
lasti pracích strojů a sušičů, ale nerad bych nyní 
předcházel událostem. Rád bych zachoval profe-
sionalitu a koncepci vývoje naší společnosti. Zce-
la jistě bude součástí těchto projektů i náš nový 
a profesionální CNC ohraňovací lis, Safan Darley 
E-Brake 35, dodaný společností Canmet s.r.o. 

Tímto bych rád všem poděkoval za spolupráci 
a profesionalitu. 

Děkujeme Vám, pane Matějko, za Vaše odpově-
di a postřehy. 

Moderní design malajské skupiny veřejných prádelen BubbleLab
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Když manželé Ken a Ruth Wilsonovi založili 
v roce 1966 společnost Wilson Tool Compa-
ny v suterénu ve městě St. Paul v Minneso-
tě, nikdy si nepředstavovali, že o padesát 
let později se značka Wilson Tool stane me-
zinárodním lídrem v oblasti nástrojových 
řešení pro výrobce po celém světě. „V  té 
době se mnoho lidí pustilo do vlastního 
podnikání,“ vzpomíná Ken. 

Ken Wilson získal svůj první patent už v roce 
1969 a následovalo několik desetiletí růs-
tu a expanze fi rmy. Prodejna se ze suterénu 
přestěhovala do White Bear Lake v Minnesotě 
a nyní má společnost okolo 32 000 m2 prostor, 
zahrnujících  výrobu, výzkum a vývoj, konstruk-
ci, marketing a mezinárodní prodejní oddělení 
s odborným zaměřením na design.

Díky expanzi a mnoha akvizicím se společ-
nost Wilson Tool rozšířila o kanceláře a závo-
dy v Kanadě, Mexiku, Brazílii, Argentině, Anglii, 
Dánsku, Německu, Francii, Itálii a Číně. Inovace 
přirozeně přišla v tandemu s expanzí obcho-
du. K dnešnímu dni bylo společnosti uděleno 
celkem 56 patentů.

Růst společnosti Wilson Tool umožnil fi rmě stát 
se lídrem v oblasti průmyslového pokroku, včet-
ně procesů štíhlé výroby a vzdělávání v oblasti 
aplikací. Vznikl jako myšlenkový průmyslový 
lídr. Absolvovaná vzdělávání, zejména semináře 
o úsporné výrobě, webové semináře, kreativní 
příležitosti k tréninku a průmyslová fóra, poskyt-
la společnosti Wilson Tool příležitost přiblížit se 
maximální měrou ke svým zákazníkům.

Majitelé Ken a Ruth Wilsonovi jsou odhodlá-
ni poskytovat výjimečné služby zákazníkům 
spolu s nejspolehlivějšími a nejmodernějšími 
produkty a řešeními, aby jejich zákazníci mohli 
být ještě úspěšnější. Wilsonovi totiž moc dob-
ře vědí, že vztahy se zákazníky a zaměstnan-
ci společnosti jsou základními prvky úspěchu 
značky Wilson Tool. 

„I když v konečném důsledku vděčíme našim 
zákazníkům za úspěch, nemohli bychom se 
stát největším nezávislým výrobcem ná-
strojů na světě bez našich zaměstnanců, 
kterým patří naše uznání,“ napsal Ken Wil-
son při oslavách třicátého výročí společ-
nosti. „Jsem velmi hrdý na skutečnost, že 
Wilson Tool je rodinně orientovaná společ-
nost. Každý jedinec je členem rodiny a za-
slouží si, aby se s ním zacházelo se stejnou 
důstojností a úctou.“

Cílem společnosti je poskytovat výjimečné 
služby zákazníkům spolu s nejspolehlivějšími 
a nejmodernějšími produkty a řešeními, která 
pomohou zákazníkům společnosti být úspěš-
nější. Aby se mohla společnost Wilson Tool 
International co nejvíce přiblížit k těmto uve-
deným cílům, má výrobní závody a prodejní 
kanály umístěny po celém světě, a tak může 
globálně sloužit tisícům zákazníků.

Společnost Wilson Tool International, největší 
nezávislý výrobce nástrojových systémů pro 
ohýbání, vysekávání a lisování, oslavila v roce 
2016 plných 50 let od svého založení.

Představení společnosti

WILSON TOOL INTERNATIONAL 

CANMET NEWS



Firma Wilson Tool dodává vysoce kvalitní ná-
stroje všechny pro všechny typy vysekávacích 
lisů. Jedná se o stroje Trumpf, Prima Power, 

Boschert, Amada, Euromac, Salvagnini, Ehrt, 
Boschert, Murata Wiedemann, Strippit, OMES 
a mnoho dalších.

Znáte vysekávací nástroje Wilson Tool?
Představení společnosti
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Už více než 50 let je firma Wilson Tool na vedou-
cí pozici mezi výrobci nástrojů pro průmyslo-
vou oblast zabývající se zpracováním plechů. Je 
největším nezávislým výrobcem nástrojových 
systémů pro vysekávací a ohraňovací lisy. Cí-
lem společnosti je poskytovat výjimečné služby 
a nabízet nejspolehlivější a inovativní produkty 
a řešení, která pomáhají zákazníkům být úspěš-
nější. V souladu s tímto cílem fungují výrobní 
závody a prodejní kanály Wilson Tool Internati-
onal po celém světě a slouží tisícům zákazníků. 

Wilson Tool produkty lze nalézt v  Africe, Asii, 
Evropě, Severní a Jižní Americe. Nástroje jsou 
řešeny tak, aby umožňovaly co možná nej-
rychlejší nastavení a aby jejich životnost byla 
maximální. Cílem je dodat zákazníkovi nástroj, 
který má vysokou užitnou hodnotu a  přinese 
díky vysoké životnosti a snadné ovladatelnosti 
zákazníkovi úsporu pořizovacích nákladů na 
nástroje, zkrácení doby odstávky stroje, a tím 
snížení výrobních nákladů.

https://www.canmet.eu/perch/resources/thick-turretp601cjun2018np.pdf
https://www.canmet.eu/perch/resources/trumpf2017np-1.pdf
https://www.canmet.eu/perch/resources/salvagnini2017np-1.pdf
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Firma Wilson Tool zahájila inovativní proces 
u nástrojů typu Trumpf v roce 1990 a nepře-
stala ještě odpočívat. Při výběru dodavatele 
nástrojů si vyberte společnost, která nikdy 
nepřestává zvyšovat laťku v kvalitě a životnos-
ti dodávaných nástrojů. Úsporný nástrojový 
systém 2-4-1, odolné hliníkové kazety pro 

stroje Trumpf, zvýšená životnost standard-
ních GL matric, to jsou příklady jen několika 
inovací, které jsou důkazem, že Wilson Tool 
reálně zvyšuje produktivitu vašich vysekáva-
cích lisů Trumpf. Při používání nástrojů Wilson 
Tool dosáhnete markantního snížení nákladů 
na nástrojové vybavení.

Představení společnosti

CANMET NEWS

Velkou oblast nástrojů tvoří revolverové ná-
stroje. Od cenově dostupné řady nástrojů 
Basix po nejmodernější nástroje HPX®, od 
jednoduchého kruhového nástroje až po vy-
sokorychlostní skupinu tvářecích nástrojů 
Wilson Wheel®, nabízí fi rma Wilson Tool ná-
stroje, které splňují potřeby Vašich aplikací. 
Víme, že každý typ výroby je jedinečný a naše 
řada revolverových nástrojů to plně respek-
tuje. Standardní nástroje od malých až po vel-

ké stanice jsou nabízeny v mnoha tvarech od 
jednoduchých až po velmi složité. Velký výběr 
nástrojů Multi-Tool zvýší kapacitu revolveru 
Vašich strojů. Různé typy dělicích nástrojů, 
jako jsou Dura-Blade nebo řezací ovalovací 
nástroj Wilson Wheel, rozšíří možnosti dělení 
materiálu. Moderní řada nástrojů iSeries  bez-
problémově spolupracuje se systémem iden-
tifi kace nástroje AITS®, který eliminuje chyby 
při zakládání nástrojů.

Do sortimentu fi rmy Wilson Tool samozřej-
mě patří i speciální nástroje. Není podstatné 

jak unikátní je Váš požadavek, Wilson Tool 
navrhne a dodá speciální nástroj přesně dle 

2-4-1 nástroje s dvojnásob-
nou životností

GL matrice s odbroušením 
až 2,5mm

Odolná hliníková nástro-
jová kazeta

Nástroje typu HPX 
s úspornými vložkami EXP.

Durablade horní dělicí nástroj 
s odlehčeným stěračem

Identifi kace nástrojů 
iSeries



Vaší aplikace. Nabídka speciálních nástro-
jů zahrnuje jak běžné speciální nástroje, tak 
průlomové inovace jako například odvalova-
cí nástroje Wilson Wheel, závitovací nástroj 
Quick Tap, ohýbací nástroj OptiBend, ná-
stroj pro výrobu bodových spojů bez sváře-

ní Zip-Tech a mnoho dalších, které si jen lze 
představit. Pokud nenajdete v naší nabídce 
nástroj pro Vaši aplikaci, kontaktujte nás, 
společně s týmem Wilson Tool Vám pomůže-
me navrhnout vhodný nástroj.

Představení společnosti

stroj pro výrobu bodových spojů bez sváře-

Divize vysekávacích nástroju fi rmy Wilson Tool 
povýšila toto odvětví na novou úroveň kvality, 
servisu, dodávky a inovací u vysekávacích lisů. 
Velkou předností je rychlost dodávky, velký 
sklad standardních i speciálních nástrojů Wil-
son Tool umožňuje krátké dodací lhůty. Stan-
dardní nástroje se od výrobce odesílají přímo 
do Vaší fi rmy ve dni objednání nástroje (platí 
při objednání do 10:00), přepravní fi rma DHL 
Vám doručí zásilku následující den do Vaší 
fi rmy. Na všechny námi dodané standardní 
a speciální nástroje Vám dodáme náhradní díly 

i mnoho let po objednání nástroje. Nabízíme 
i široký sortiment příslušenství pro vysekávání 
– nástrojové skříně, brusky, maziva, ochranné 
fólie, upínací a polohovací přípravky, měřidla, 
ultrazvukové čističky nástrojů, atd.

Na našem trhu zastupujeme fi rmu Wilson 
Tool už více než 25 let. Děkujeme Vám za 
přízeň, kterou nám věnujete, a těšíme se 
na další spolupráci s Vámi.

Canmet team

Řezací odvalovací 
nástroj

Ohýbání nástrojem 
OptiBend

Spojování nástro-
jem Zip-Tech

Výroba vysokých 
prolisů odvalováním
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Skříň na ukládání vysekávacích nebo ohraňovacích nástrojů, nástrojová 
bruska, ultrazvuková čistička nástrojů, závitovací nástroj
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Vilfredo Federico Damaso Pareto (15. čer-
vence 1848 – 19. srpna 1923) byl italský eko-
nom, matematik, statistik, sociolog a politolog, 
profesor na univerzitě v Lausanne. Kromě 
toho byl i průkopníkem ekonometrie (vědecká 
disciplína nacházející se na pomezí matemati-
ky, statistiky a ekonomie).

Tento muž nad výše uvedenou otázkou pře-
mýšlel dlouhé roky a pomocí svého statistické-
ho sledování se dostal k zajímavým závěrům, 
které později ekonomové shrnuly pod termín 
Paretův princip 80/20.

Paretův princip 80/20 říká, že v jakékoliv 
fi rmě, v jakékoliv činnostech i v jakékoliv 
populaci bývají některé věci mnohem důle-
žitější než jiné. 

Tedy, že menšina příčin (vstupů, úsilí) vede 
k  většině výsledků (výstupů nebo prospě-
chu). Vilfredo Pareto došel k poměru 80 na 20, 
tedy, že 80 % výsledků plyne jen ze 20 % příčin.

Tento poměr je nejčastější (80/20), ale v růz-
ných oborech činnosti se může lišit (ale v dr-
tivé většině je odlišný od očekávaného pomě-
ru 50/50), například se může blížit k poměru 
k 70/30, 80/1 nebo i k ještě většímu rozdílu. 

Všimněte si, že součet obou hodnot nemusí 
vždy dávat plných 100 %. 

Ale dost teorie a ukažme si příklady různých 
poměrů Paretova principu.

Poměr 80/20
• Ve fi rmě 80 % všeho obratu přináší pouze 

20 % zákazníků,
• Ve fi rmě 80 % všech reklamací tvoří jen 

20 % výrobků,
• V bance 80 % všech nesplácených úvěrů 

Aby byl člověk efektivnější, musí více pracovat. Tato věta vypadá logicky, ale ne vždy platí. 
Položme si otázku - Proč je někdo neefektivní, přestože si vůbec neodpočine a někdo vyso-
ce efektivní ve více oblastech a navíc mu zbývá plno volného času na svoji rodinu, přátele 
a koníčky? Odpověď na tuto otázku nám dá seznámení se s Paretovým principem 80/20.

K odpolední kávě

Využívání Paretova principu 80/20 pro Vaši 
větší efektivitu

Vilfredo Federico Damaso Pareto
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Už víme, co znamená Paretův princip a v jakých 
proporcích se vyskytuje. Ale jak to vše dát do 
praxe a do svého každodenního používání? 

Jak myslet podle principu 80/20?
• Myslete asymetricky. Očekávejte, že 

20 % se bude rovnat 80 %.
• Očekávejte nečekané. 
• Očekávejte, že všechno (váš čas, firma, trh, 

obchodní partner, každý člověk) má kva-
litních 20 % tvořící jeho podstatu, sílu 
a hodnotu.

• Hledejte neviditelných 20 %, které jsou 
schovány pod povrchem. Odměnou vám 
budou nečekané úspěchy. 

• Očekávejte, že zítřejších 20 % bude ji-
ných než dnes.  

• Naučte se, jak ze svého myšlení vytěsnit 
oněch 80 %, mezi něž patří jednoduché 
odpovědi, samozřejmé skutečnosti, viditel-
ná místa, konvenční pravdy, mínění dočas-
ných autorit (mediálních celebrit), obecně 
přijatý konsensus.  

Když už víme, jak podle tohoto principu 
myslet, zbývá nám už se jen naučit, jak také 
podle něj jednat.

Jak jednat podle pravidla 80/20?
• Kdykoliv si všimnete „20 %“ činnosti, 

utečte k ní, obklopte se jí, ponořte se do 
ní, staňte se v ní expertem, propagáto-
rem a neoddělitelným spojencem.

• Využijte všech zdrojů, které máte k dis-
pozici (talent, finance, přátelé, odborní 
spojenci, dobrá pověst), abyste uchopili, 
zvětšili a využili každých významných 20 %, 
s nimiž se setkáte.

• V hojné míře využijte spojenectví s „dva-

tvoří jen 20 % klientů, 
• Ve společnosti 80 % trestných činů způso-

buje jen 20 % zločinců,
• V 80 % času nosí člověk jen 20 % svého 

oblečení,

Poměr 80/1
• V kultuře – 80 % zisku z prodeje vstupenek 

vydělá pouze 1,3 % filmů                 

Poměr 95/1
• Ve sportu – 95 % zisků má pouze 1 % 

sportovců

Co je největší přínos tohoto principu?

Tento princip odporuje přirozené lidské intui-
ci, že všechny příčiny jsou zhruba stejně důle-
žité pro výsledek (50/50).

Většinou lidé mají sklon předpokládat, že všech-
ny příčiny budou zhruba stejně důležité. Tedy, 
že všichni zákazníci jsou stejně cenní, že kaž-
dý nabízený produkt je stejně dobrý jako jiný, 
že každý zaměstnanec má stejnou hodnotu. 
Nebo že každý den v týdnu, v roce nebo v na-
šem životě má stejný význam. Lidé mají ten-
denci předpokládat, že 50 % příčin nebo vstu-
pů bude následně představovat 50 % výsledků 
nebo výstupů. Ale tento vnímaný poměr 50/50 
je jedním z nejméně přesných, nejškodlivějších 
a nejvíce zakořeněných mýtů. 

K odpolední kávě  |  Paretův princip

CANMET NEWS

Nejdůležitější rada pro Vaší větší 
efektivitu tedy zní:

Přestaňte myslet podle vzorce 
(50/50)!
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• Analyzujeme vztah mezi dvěma řada-
mi srovnatelných dat (například velikost 
prodejů vs. zákazníci),

• Seřadíme si zákazníky podle velikosti je-
jich nákupů (pro náš butik se jedná o ve-
likost našich prodejů) v sestupném pořadí,

•  Propočítáme si podíl jednotlivého zákaz-
níka na celkovém obratu butiku,

• Zjistíme kumulativní podíl každého zá-
kazníka na celkovém obratu butiku.   

Například můžeme dojít k výsledkům, které 
ukazuje následujíc tabulka. 

Již od prvního pohledu zjišťujeme, že 
74,86 % ročních výnosů našeho butiku nám 
přináší 20 % zákazníků, tedy 4 naši zákazní-
ci s největšími odběry. Konkrétní Paretův 
poměr našeho butiku je tedy v uvede-
ném roce 75/20.  

Toto je ale jen první krok ke zlepšení naší efek-
tivity. Druhým krokem je provedení změn dle 
Paretova principu. 

Krok 2 – Provedení změn dle Paretova prin-

cetiprocentními“ lidmi a především 
s těmi 20 % z nich, která představují mocné 
spojence.

• Kdykoli to bude možné, přesuňte zdroje 
z „osmdesátiprocentních“ činností do 
„dvacetiprocentních.“ 

• Inovujte „dvacetiprocentní“ činnosti 
a použijte a inspirujte se z „dvacetiprocent-
ních“ nápadů odjinud. 

• Nemilosrdně odstřihněte „osmdesáti-
procentní“ činnosti.

Pro ještě větší názornost si ukážeme konkrét-
ní případ.

Vlastníme butik s módními oděvy. V podni-
kání v tomto našem butiku chceme být efek-
tivnější než nyní, tedy chceme dosahovat 
větší tržby a zisky, za stejné nebo nižší pra-
covní úsilí. To se lehce řekne, ale jak na to? 

Celý postup využití Paretova principu se sklá-
dá ze dvou kroků – z analýzy a z provedení 
změn na základě této analýzy. 

Krok 1 – Analýza

K odpolední kávě  |  Paretův princip

Butik - roční výnosy podle distributorů v Kč



již tušíte jak. Pro začátek Vám ale pomůžeme 
a zmíníme některé často používané příklady, 
které umožňují spokojenější život.  

• Nalezení činností, které Vás uspokojují 
(vyberte 20 % činností a věnujte jim 80 % 
svého času),

• Rozřazení všech lidí v soukromém živo-
tě (např. z Vašeho telefonního seznamu)
 º 20 % lidí, se kterými je Vám dobře, 

dopřávejte 80 % svého času
 º Zbytku lidí ze seznamu věnujte jen 

20 % svého času
 º 20 % lidí, se kterými nemáte dobré 

vztahy a vysávají z Vás energii se 
nevěnujte  

Věřím, že Vás Paretův princip zaujal a že si brzy 
jeho praktickou podobu sami vyzkoušíte, ať již 
v pracovním nebo osobním životě. Přeji mno-
ho úspěchů k Vaší nově získané větší efektivitě.

Ing. Miroslav Oupic
Lektor manažerského vzdělávání

cipu  (našeho butiku 75/20)
• Zaměříme se nejvíce na ty zákazníky, 

kteří našemu butiku přinášejí nejví-
ce obratu (tedy proporcionálně i zisku)  
V našem případě se zaměříme prá-
vě na našich 4 nejdůležitějších zá-
kazníků – Podhradský, DANY a syn, 
WERONKA s.r.o. a SDF Trade s.r.o. 
Těmto zákazníkům se věnujeme přednost-
ně, jezdíme za nimi na jednání, zveme je 
na firemní akce, speciálně pro ně tvoříme 
promoční akce, slevy a další personifikova-
né aktivity. Uvidíte, že se Vám tato cílená 
zvýšená aktivita velmi vyplatí.  

Nyní už máte všechny potřebné informace, 
abyste mohli Paretův princip využít i ve Vaší 
práci. Tak si to nyní zkuste: Za prvé si vypište 
všechny Vaše 20 % pracovní činnosti. Ná-
sledně se zamyslete nad tím, jak tyto 20 % 
činnosti rozšířit. 

Samozřejmě Paretův princip se dá velmi 
úspěšně použít i v osobním životě. Sami jistě 

K odpolední kávě  |  Paretův princip
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Doufáme, že Vám náš newsletter přinesl zajímavé informa-
ce a užitečné tipy, které budete moci využít v praxi. Již nyní 
pracujeme na dalším čísle.

Těšit se můžete na novinky o ohýbání a tvarování plechu, 
rozdíly v technologiích ohýbání, představení společností 
RAS Reinhardt Maschinenbau a Pivatic. Taktéž na zajímavé 
příběhy úspěšných a ohraňovací nástroje Tools Press.

Canmet team

Co vás čeká příště?

Za obrazový materiál děkujeme zúčastněným fi rmám. Vytvořil 2Up.

Víte, že si můžete zapůjčit 
malý ohraňovací lis 
SafanDarley E-Brake 
35 Ergonomic s nástroji 
Wila a vyzkoušet přímo 
u vás ve fi rmě?

Je to tak. Stačí se jen 
s  námi domluvit přes 
e-mail info@canmet.eu
nebo telefonicky na čísle
+420 545 424 542.

https://www.2up.cz/

