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Vážení čtenáři,

stejně jako každý rok se období 
podzimu a konce roku nese na 
vlně vyššího pracovního tempa 
a snahy toho stihnout ještě v da-
ném roce co nejvíce. Stejně tak 
je každoročně podzim stěžejním 
obdobím z obchodního hlediska.

Toto období je, viděno očima obchodníků, obdobím dů-
ležitých veletržních akcí, Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně a rovněž letos pořádaného největšího 
strojírenského veletrhu plechotvářecí techniky, kterým je 
tradičně EuroBLECH v německém Hannoveru. 

Téměř každý světový výrobce si nechává představení 
novinek právě na dobu konání tohoto veletrhu, což zna-
mená pro zákazníka mimořádnou příležitost spatřit svě-
tové premiéry a novinky na jednom místě v období jen 
několika dnů.

Uvedené akce jsou také velkou výzvou pro jednotlivé vy-
stavovatele a jejich obchodníky a techniky, aby v takto 
krátké době oslovili návštěvníky, předvedli co nejpouta-
věji vystavené stroje a technologie. Zároveň je to také 
příležitost se seznámit s produkty konkurence a věřte, 
že to vše vůbec není jednoduchý úkol.

Veletrh bývá velmi nákladnou akcí, proto je velmi žádoucí 
dosáhnout co možná nejvyšší efektivity v rámci vynalože-
ných prostředků na jeho konání.

V tomto čísle budete mít možnost si přečíst obchodní po-
střehy účastníka obou výše uvedených veletrhů, představí-
me Vám nový přírůstek v rámci našeho obchodního port-
folia, kterým je německá společnost KOHLER – výrobce 
válcových rovnaček plechu, seznámíte se se společnostmi 
ISOTRA a Vaněk a také se dozvíte, jakou moc má orientální 
slovo KAIZEN.

Věřím, že i v tomto čísle najdete mnoho pro Vás zajíma-
vých témat a informací.

S úctou



2CANMET NEWS

Začněme Mezinárodním strojírenským vele-
trhem v Brně. Jak probíhala, pane Dymanusi, 
účast Vaší společnosti na tomto tradičním ve-
letrhu v letošním roce? Lišila se nějakým způs-
bem od minulých ročníků? 

Jelikož jsme pravidelným aktivním účastníkem 
MSV Brno již přes dvacet pět let, lze srovná-
vat nejen meziročně, ale i dlouhodobě. Pokud 
však zůstaneme u meziročního srovnání je 
zřetelná stále silnější orientace ze strany zá-
kazníků, a tím logicky i celého průmyslu, smě-
rem k automatizaci a robotizaci procesů.

Tam, kde dříve měli snahu vystavovat automa-
tizované buňky jen špičkoví a dražší výrobci, je 
znát všeobecně zaměření na tuto problemati-
ku téměř u všech světových producentů. Celá 
výstava měla jasný podtext v podobě přípravy 
na průmysl 4.0.

Jaké novinky jste na tomto veletrhu představili?

S představením novinek je to vždy v roce, kdy 
se zároveň koná veletrh EuroBLECH v Hanno-
veru velmi těžké, protože veškerá snaha vý-
robců představit novinky je načasována právě 
na období veletrhu v Hannoveru. Obchodní-

ci v zásadě tuší a mají avizováno, že se bude 
něco představovat, ale téměř vždy se to dozví 
až na akci samotné.

Novinkou však lze nazvat, v našem případě, 
nově získané výhradní obchodní zastoupení 
renomované zahraniční společnosti. Jedná se 
o německou společnost KOHLER Maschinen-
bau GmbH, kterou zastupujeme na trzích Čes-
ké republiky a také Slovenské republiky.

Tato společnost se zabývá vývojem a výrobou 
válcových rovnaček plechu, kdy se veškerá vý-
roba a montáž provádí v Německu ve městě 
Lahr, nedaleko hranic s Francií.

Součástí uvedení zmíněného výrobce KOHLER 
bylo i vystavení a zejména předvádění ukázek 
rovnání plechu přímo na veletrhu samotném. 
Je nutno podotknout, že stroj měl až nečekaně 
velký ohlas ze strany návštěvníků a z jednání 
vzešlo mnoho poptávek.

Další novinkou bylo v minulém roce avizované, 
a tento rok zcela rozpracované, obchodní za-
stoupení další německé společnosti RAS Rein-
hardt Maschinenbau GmbH, které jsme uvedli 
do aktivního obchodního a servisního života. 

Společnost Canmet s.r.o. se na podzim zúčastnila dvou významných veletrhů – Mezi-
národního strojírenského veletrhu v Brně a letos pořádaného největšího strojírenského 
veletrhu plechotvářecí techniky EuroBLECH v německém Hannoveru. Na obou akcích byl 
Marcel Dymanus, Area sales manager společnosti, kterého jsme se zeptali na jeho dojmy 
z obou akcí.   

Zhodnocení veletrhů

Naše očekávání se u veletrhů splnila
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Letošní podoba výstavního stánku Canmet s.r.o.

Uvedená společnost vyrábí CNC ohýbací cent-
ra na tenké plechy a patří v oboru k jednoznač-
ným lídrům. Vystavovali jsme jejich stroj XLT 
Bend patřící k vrcholům produkční řady.

Je Mezinárodní strojírenský veletrh v dnešním 
internetovém světě stále pro obor tak význam-
ný?  Čeho si vystavovatelé a také návštěvníci na 
veletrhu nejvíce cení?

Toto je celkem ožehavá otázka, neboť stále 
více a více informací je dostupných prostřed-
nictvím jiných komunikačních kanálů než je 
samotná osobní návštěva. Současná doba na-
hrává samozřejmě tomu, že z tepla své kan-
celáře jsou zákazníci pomocí dostupných in-
formací schopni sestavit stále věrnější obraz 
o stroji samotném.

Jednu věc však nelze nahradit, a tou je samot-
ný subjektivní vjem ze stroje. Tím vjemem je 

fyzická velikost, provedení, zpracování detailů, 
reálné chování stroje, samozřejmě je to také 
práce obchodníka samotného ve smyslu tech-
nického vysvětlení a ukázka detailů, které na 
internetu nenejdete.

Návštěvníci oceňují stále možnost si stroj tzv. 
„osahat“ a protože se stále jedná o technicky 
zaměřený veletrh, mnoho návštěvníků je z řad 
techniků a technologů firem, kteří tímto mají 
možnost se se stroji seznámit velmi zblízka.

Největší strojírenský veletrh plechotvářecí 
techniky EuroBLECH v německém Hannoveru, 
který se koná jednou za dva roky, se konal před 
měsícem. Jaké jsou největší důvody účasti Vaší 
společnosti na zdejších partnerských stáncích?

Na veletrhu v Hannoveru pravidelně vystavují 
naši dodavatelé, které zastupujeme na čes-
kém a slovenském trhu. Ti mají na této akci 



své výstavní stánky, na kterých se účastníme 
jako členové obchodních týmů.

Je velmi milé pro zákazníka z Čech či Sloven-
ska, že na zahraniční výstavě narazí na „své-
ho“ obchodníka, se kterým řeší problematiku 
na domácí půdě. Stejně tak i zahraniční kole-
gové oceňují tuto pomoc ve formě účastníků 
z řad dealerů, protože se neztrácí kontinui-
ta jednání a také proto, že se mnohdy jedná 
o pokročilou fázi obchodního případu a je ne-
produktivní znovu začínat od začátku.

Jedním z hlavních motivů je však příležitost vi-
dět všechny novinky, jak vlastních produktů, 

tak konkurenčních, na jednom místě v takto 
koncentrované podobě. Neocenitelnou zku-
šeností je také diskuse s kolegy ze zahraničí 
a vzájemná výměna informací.

Uvedeného veletrhu se účastníme vždy na 
pár dní v hojném počtu (obchodní oddělení), 
abychom byli dané problematice blízko. No, 
uznejte, kde máte možnost vidět všechny kon-
kurenční novinky a moci se k nim bez problé-
mů přiblížit a dokonce si je nechat předvést?

Jedním z motivů účasti na tomto velkém veletr-
hu je fakt, že až překvapivě mnoho návštěvníků 
je zde z řad českých a slovenských zákazníků. Ti 

Zhodnocení veletrhů  |  Canmet s.r.o.
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Jednání se zákazníky jsou nedílnou 
součástí každého veletrhu.

Zákazníci si nechají rádi představit 
a vysvětlit nové funkce stroje.

Letošní rok byl také jubilejním 60. ročníkem MSV
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se také rádi podívají na poslední trendy, vývoj 
strojů a jejich představení.

Splnilo se Vám očekávání, se kterým jste šli na 
oba veletrhy? 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je stá-
licí na českém trhu, ovšem poslední dobou 
pozorujeme sníženou návštěvnost první a po-
slední den veletrhu. Stejně jako to bylo v pří-
padě EuroBLECHu, který byl také zkrácen o je-
den den, uvítali bychom totéž v Brně. 

Našim úkolem pro tento ročník brněnského 
veletrhu bylo jednak uvést nová zastoupení 
na domáci trhy, což se zcela povedlo, a také 
upevnit v minulém roce představenou novin-
ku pro trhy v ČR a SR, kterou je laser EAGLE.

Tento stroj si již vydobyl mnohá uznání z hledis-
ka technického a zejména nepřestává udivovat 
svou rychlostí, výkonem a precizní technikou. 
Je příjemné vidět na veletrhu denně hrozen 
pozorovatelů stojících a sledujících tento stroj 

při práci. Nejinak tomu bylo na obou diskuto-
vaných výstavách.

Přímá odpověď na vaši otázku je jednoznačně 
ano, očekávání se splnila u obou veletrhů.

Jaké zajímavé oborové trendy prezentované na 
těchto dvou veletrzích Vás nejvíce zaujaly? 

Je to již zmíněný průmysl 4.0, který se prolínal 
takřka všemi výstavními stánky. V současné 
době, kdy je opravdu velký nedostatek kvalifi-
kovaných technických pracovníků, dokonce je 
nedostatek pracovníků jakýchkoli, automati-
zace a robotizace je všemi diskutované téma.

Nedílnou součástí trendů je stále rozvinutější 
software a vzájemné propojení mezi firem-
ními informačními a produkčními systémy. 
Značně se zkracuje doba mezi přijetím objed-
návky, jejím zhotovením a následnou expedicí 
zákazníkovi. Vše se oproti minulým obdobím 
zrychlilo, proto jsou zpracovatelé nuceni také 
zrychlit a zpřesnit výrobu. Pokud chcete jako 

5

Řezná hlava je jednou z nejdůležitějších částí laseru. Hlava eVa, která je používána 
na laserech EAGLE je schopna přenést výkon 15 kW.
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zpracovatel plechu být úspěšný, musíte zvlá-
dat stále efektivněji výrobu, minimalizovat 
zbytečné operace a zkracovat prostoje. Záro-
veň lépe plánovat, řídit logistiku, zásobování 
a využití materiálu.

Vše výše uvedené nutí jak zákazníky, tak sa-
motné výrobce nacházet a odstraňovat ne-
dostatky a hlavně být ve všech činnostech 
efektivnější a produktivnější. V tomto duchu 
se nesly oba uvedené veletrhy.

A poslední otázka. Blíží se konec roku, tak bych 
se rád zeptal, jaké novinky mohou Vaši zákaz-
níci čekat v novém roce 2019?

V příštím roce se chceme zaměřit také v rám-
ci výše uvedeného na vyšší efektivitu směrem 

k zákazníkovi. Plánujeme zlepšení v oblasti in-
formovanosti zákazníků o novinkách, technic-
kých detailech o strojích a využívat efektivněji 
moderní komunikační prostředky. Velmi důle-
žitým úkolem je pro nás rovněž rozvoj nových 
zastoupení ve smyslu technického zázemí, 
školení techniků a obchodníků.

Stejně jako naši zákazníci zlepšují efektivitu 
výroby, stejně tak chceme zkvalitnit naši práci 
pro zákazníka.

Děkuji Vám, pane Dymanusi, za rozhovor a pře-
ji Vám a Vaší společnosti úspěšný zbytek roku 
2018.

Jedním z našich stěžejních partnerů je společnost SafanDarley, na jehož výstavním stánku jsme trávili mnoho času.
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Za jakých podmínek jste, pane Blachute, zaklá-
dali Vaší společnost? 

V době po sametové revoluci jsem náhodou 
narazil v tisku na inzerát, ve kterém soukromá 
firma sháněla po celé ČR montéry pro montáž 
silikonového těsnění do oken a dveří (do té 
doby byl v ČR známý pouze Kovotěs). Neměl 
jsem žádné peníze (spíše dluhy za novostavbu 
rodinného domu) ani prostory, ale měl jsem 
obrovskou chuť něco dělat a něco vytvořit. 
A tak jsme s Erichem Stavařem prodali knížky 
ČS z kupónové privatizace za dvanáct tisíc ko-
run. Takto vyzbrojeni jsme se pustili do podni-
kání. Nějakou dobu jsme jezdili po rodinných 
domech a bytech a montovali těsnění. Zakázek 
bylo hodně a pracovali jsme denně od rána až 
do večera, mnohdy i o víkendu. Pomáhali nám 
i naši kamarádi, protože takové množství prá-
ce jsme nedokázali sami zvládnout. 

Z toho vyplývá, že jste museli něco změnit.

Ano. Ale vyplynulo to ze situace. Zákazníci se 
totiž často ptali na žaluzie do oken, zda-li je 
také montujeme. Na žaluzie byl tenkrát po-

Společnost ISOTRA a.s. byla založena v Bolaticích v roce 1992 společníky Ing. Erichem 
Stavařem a Ing. Bohumírem Blachutem jako společnost s ručením omezeným. Počá-
tečními aktivitami byl velkoobchod s těsněním do oken včetně realizace montáží. Takto 
vznikl název ISOTRA. ISO od slova isolation (izolace) a TRA jako trade (obchod). Velký 
zájem klientů o žaluzie po roce 1993 způsobil rozšíření podnikatelských aktivit ISOTRY 
nejprve o montáže žaluzií a následně i o jejich výrobu. V roce 1995 začala společnost 
vyrábět vlastní komponenty k žaluziím a ostatním výrobkům stínící techniky.

CANMET NEWS

řadník s čekací dobou cca 2 roky. A už byla 
myšlenka na světě! V roce 1992 jsme založili 
firmu ISOTRA s.r.o. podle ISO (od slova isola-
tion – izolace) a TRA (od slova trade – obchod) 
se sídlem v Bolaticích – Borové. Vyklidil jsem 
garáž ve svém domě a koupil první kompo-
nenty na žaluzie i hotové žaluzie v Polsku. Do 
pomoci se zapojila celá naše rodina, dokonce 
i naši otcové, a to bez nároku na mzdu. 

Ale to mohlo být asi jen dočasné řešení. Kdy 
Vám tyto prostory a malý počet pracovníků 
přestal stačit?  

Už brzy, v roce 1993. Tehdy jsme poprvé při-
jali do pracovního poměru naše první zaměst-
nance a v garáži jsme začali vyrábět první 
žaluzie a spolu s těsněním je i montovali zá-
kazníkům. Ještě v tomtéž roce jsme dosáhli 
obratu 5 milionů korun a otevřeli podnikovou 
prodejnu v Ostravě. Výroba byla převedena z 
domácí garáže do prostor v nájmu v JZD Bo-
latice. Rok 1994 byl ve znamení dynamického 
růstu poptávky po našich interiérových žalu-
ziích. Už jsme měli 45 zaměstnanců s ročním 
obratem 25 milionů korun. A tehdy jsme se 

Příběhy úspěšných

ISOTRA a.s. 
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poprvé jako návštěvníci jeli podívat na mezi-
národní veletrh stínicí techniky R+T ve Stutt-
gartu a zírali na vše jako „Alenka v říši divů“. 
V roce 1995 jsme se rozhodli vyrábět vlastní 
komponenty k žaluziím i k jiným výrobkům 
stínicí techniky. Zakoupili jsme svou první 
budovu v Rohově, což dříve bývala Jednota, 
a do ní první tři vstřikovací lisy a první stroje 
vlastní nástrojárny. To už jsme měli 76 za-
městnanců a náš roční obrat se vyhoupl na 
49 milionů korun. Stávající prostory už nám 
opět nemohly stačit, proto byla v roce 1996 
výroba žaluzií přesunuta do prostor v nájmu 
v Chuchelné v budově vedle nádraží do prv-
ního patra současného Tempa. Staral jsem 
se o techniku, výrobu a vývoj, Erich se staral 
o obchod a ekonomiku.

Dá se říci, které období bylo pro Vaši společ-
nost přelomové?  

Určitě rok 2004, což byl určitý mezník. V té 
době jsme měli 307 zaměstnanců s ročním ob-
ratem 217 milionů korun. Tehdy jsme zakou-

CANMET NEWS

pili současný výrobní areál v Opavě ve snaze 
dostat po 12 letech podnikání celou firmu na 
jedno místo. Celý areál byl v zuboženém sta-
vu - většina budov nebyla, vzhledem ke svému 
poškození, způsobilá provozu. Rekonstrukce 
byly realizovány postupně a svépomocí. Na 
kompletní zakázku pro stavební firmu jsme 
neměli dost peněz. 

V následujících letech jsme změnili právní 
úpravu společnosti na ISOTRA a.s. a exporto-
vali už do 46 zemí světa. Kromě Evropy i do 
Japonska, Jižní Koreje, Austrálie, Izraele nebo 
Libanonu. Zároveň jsme také začali používat 
nejnovější 3D technologie a také jsme se aktiv-
ně účastnili mezinárodních veletrhů v Evropě 
i mimo Evropu. 

Kdy a jakým způsobem jste začali spolupráci se 
společností Canmet a jak pokračuje do dneška? 

Se společností Canmet jsme začali spolupraco-
vat na konci roku 2017, a to na základě převzetí 
technického servisu na stroj RAS Flexibend.

Venkovní nepromokavá markýza ISOTRA s povrchovou úpravou CLEANGUARD.



Co si na této spolupráci nejvíce ceníte?  

Společnost Canmet je schopna nabídnout vel-
mi rychlou odpověď na řešený problém a oce-
ňujeme zejména fl exibilní přístup k servisu.

Jaké typy vašich výrobků jsou mezi zákazníky 
nejžádanější? 

Stěžejní poptávka je po exteriérových ty-
pech zastínění, a to zejména venkovní žaluzie 
s ohledem na energetickou úsporu. Na vze-
stupu jsou dále screenové rolety, zastínění 
pro zimní zahrady a pergoly. Z pohledu interi-
érů jsou to především látkové systémy.

Jaké trendy vnímáte ve svém oboru? 

Obecně je trendem exteriérové stínění a jeho 
dopad na energetickou bilanci budov, včet-
ně respektování pasivního standardu, což je 
patrné také na zakázkách v naší společnosti. 

Do popředí se dále dostávají screenové rolety 
v zipovém provedení.

Na jaké novinky se vaši zákazníci v nedaleké 
budoucnosti mohou těšit? 

V roce 2018 jsme uvedli na trh 6 nových pro-
duktů v zastoupení interiérové látkové ro-
letky LARRA vyvinuté ve vlastní režii a dále 
exteriérové produkty respektující poptávku 
koncových zákazníků s ohledem na využití 
volného času – rozšířili jsme portfolio scree-
nových rolet, uvedli zastínění pro zimní za-
hrady a představili bioklimatickou pergolu 
MIRA. Na příští rok plánujeme další rozšíření 
stínicích prvků pro zimní zahrady a pergo-
ly, včetně vlastního vývoje nových produktů, 
které v současné době ještě nemáme v port-
foliu společnosti ISOTRA.

CANMET NEWS

Moderní dům s prvky ISOTRA

10

Příběhy úspěšných  |  ISOTRA a.s.
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Jednou z posledních investicí Vaší společnos-
ti byla, pane Vaňku, válcová rovnačka výpal-
ků Peak Performer 50P.1600 od společnosti 
 KOHLER. Co bylo impulsem k nákupu této tech-
nologie pro velmi vysoký standard výroby? 

Jelikož se zaměřujeme na zakázkovou výrobu 
plechových komponentů, ve které máme velmi 
široký záběr ve zpracovávaných tloušťkách i ja-
kostech plechu, musíme být také připraveni tyto 
materiály kvalitně zpracovat. V současné době, 
kdy ze strany našich zákazníků stále více rostou 
požadavky na přesnost a rovinnost jednotlivých 
komponentů, bylo pořízení válcové rovnačky 
jen logickým vyústěním těchto požadavků.

Při nákupu této technologie je důležité vzít 
v úvahu nejen hlavní důvody pro rovinnost 
a přesnost, která je předepsaná na výkrese, 
ale také návaznosti k robotickému svařování, 
snadnější montáži a přípravě následných ope-
rací. A právě to jsou ty zásadní impulsy, které 
nás v tomuto nákupu přivedly.

Každý, kdo chce dnes úspěšně působit na jakémkoliv trhu, musí být schopen nabídnout 
více než jeho konkurence. To samozřejmě platí i pro společnosti, které se zabývají zakáz-
kovým zpracováním plechu a výrobou plechových komponentů. Jednou z mnoha firem 
na českém trhu, která pracuje na špičkových strojích a s moderními technologiemi, je 
ostravská společnost Vaněk – strojírenská výroba, která si již za své více než dvace-
tileté působení vydobyla významné místo mezi zpracovateli plechu na domácím i za-
hraničním trhu. Zeptali jsme se majitele společnosti pana Jiřího Vaňka na zkušenosti 
s novými moderními technologiemi. 

CANMET NEWS

Bylo pořízení této technologie pro Vás jedno-
značnou volbou nebo jste tento nákup přece jen 
zvažovali z různých úhlů?

O pořízení této technologie jsme uvažovali již 
delší dobu. Menší překážkou však pro nás byla 
skutečnost, že téměř žádný z našich zákazníků 
nebyl ochoten akceptovat nárůst koncové ceny 
své zakázky z titulu nové technologie. Napří-
klad u rovnání plechu mezi operacemi. 

Ukázalo se však, že když je plech rovný, lze lépe 
usazovat výpalky z laseru, například do upí-
nek na svařovacím robotu, a tím je celý proces 
přesnější. Navíc bez nutnosti opravných opera-
cí nebo úprav. Stejně tak přesnost samotného 
výrobku. Máte-li například zkompletovat rám 
k nějakému stroji, na který se poté budou in-
stalovat další komponenty a součásti, je naší 
konkurenční výhodou rozměrová a zejména 
opakovatelná přesnost.

Rovnací stroj KOHLER Peak Performer 50P pro-
vozujete již několik měsíců, ale vlastně pro Vás 

Příběhy z praxe

V zakázkové výrobě se nám válcová 
rovnačka plechů již od začátku vyplácí
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byl zcela novou technologií. Můžete nám pro-
sím po určité době provozu říci, jak jste si na 
tento stroj zvykli? 

Ano, i když tento stroj používáme pár měsíců, je 
to pro nás stále nová technologie. A dá se říci, 
že se svým způsobem pořád učíme s ní praco-
vat. Každým dnem a samotnou aplikací rovnání 
získáváme cenné zkušenosti. Základem práce 
s touto technologií bylo vstupní školení perso-
nálu, které proběhlo ihned po instalaci stroje. 
Toto školení prováděli specialisté ze společnos-
ti KOHLER společně s pracovníky společnosti 
Canmet, která je obchodním zastoupením této 
technologie na českém a slovenském trhu.

Samozřejmě jako u každého nového stroje, 
nefungovalo vše hned a ani se nic nezměnilo 
mávnutím kouzelného proutku. Naši pracov-
níci se ale hned od začátku těchto specialistů 
hodně ptali, čímž dostali relevantní odpovědi, 
například jak stroj nastavit nebo zvolit odpoví-
dající postup při rovnání. Dalšími dny a týdny 
při práci s touto technologií již dokázali případ-
né drobnosti vyřešit sami. 

Jaké vidíte výhody, pane Vaňku, stroje Peak 
 Performer 50P pro Vaši společnost? 

V naší společnosti vidíme čtyři typy výhod. Za-
prvé je to servoelektrický pohon stroje. Při 
koupi jsme chtěli získat nejen přesný stroj, ale 
také vyžadující minimální údržbu, což se nám 
v provozu zatím potvrzuje.

Další výhodou je systém Gap Control, který 
zabezpečuje automaticky správné nastavení 
hodnot válcování a jejich dodržení během ce-
lého cyklu. To se děje díky velmi pevnému klí-
novému systému bez použití hydrauliky.

Třetí výhodou je snadné čištění válců stroje. 
Pokud totiž máte stroj udržovat v dokonalé 
kondici, je čištění samozřejmostí. A zde je výsuv 
válců zajištěn motoricky, což velmi usnadňuje 
celkovou údržbu stroje.

Jednou z podstatných výhod je pro nás servisní 
zázemí ke stroji KOHLER, které kompletně po-
skytuje Canmet s.r.o. svými zkušenými techniky.

A v neposlední řadě je velkou výhodou jedno-
duché ovládání tohoto stroje, samozřejmě 
vše v češtině.

Když tedy shrneme současné poznatky, které nyní 
o této rovnačce plechů KOHLER máte, dá se říci, 
že její nákup byl pro Vaši společnost přínosem? 

Ano, určitě. Mohu zodpovědně říci, že nákup 
této moderní technologie byla pro naši firmu 
dobrá volba, což se ukázalo hned od prvních 
týdnů jejího provozu. A ukazuje se stále.

Děkujeme Vám, pane Vaňku, za rozhovor a Vaše 
postřehy. Přejeme Vám a Vaší společnosti bez-
problémový chod nejen těchto nových techno-
logií, ale také krásné prožití vánočních svátků 
a především úspěšný celý rok 2019. 

Příběhy z praxe

CANMET NEWS



13

V osmdesátých letech se dále produktové řady 
rozšířily o stroje a linky pro ocelářský a auto-
mobilový průmysl. Dále byly vyvinuty a navr-
ženy linky pro výrobce profilů a NC-transfery 
pro lisy.

S více než 6 000 rovnacími stroji navrženými 
a postavenými společností Kohler je jedním 
z předních světových výrobců v oblasti rovnací 
techniky a manipulace s cívkami.

Dne 30. září 2011 odkoupila společnost 
 Wintersteiger AG se sídlem v Ried im Innkreis 
v Horním Rakousku nejprve 86 % akcií společ-
nosti Kohler Maschinenbau GmbH, komplet-
ních 100 % akcií bylo pořízeno v listopadu 2014.

Již před více než 45 lety navrhl Franz KOHLER 
první nivelační stroj KOHLER - vznikl termín 

KOHLER Leveling Technology. 

Průběžný vývoj a inovace jsou důvody, proč 
KOHLER je jedním z lídrů na trhu v oblasti rov-
nací techniky. Dnes KOHLER nabízí širokou 
škálu strojů a linek, stejně jako kompletní vý-
robní linky. KOHLER je jedním z předních svě-
tových výrobců v oblasti vyrovnávací techniky 
a NC-transferů pro mechanické a hydraulické 
lisy. Více než 6 000 strojů a linek KOHLER je 
úspěšně provozováno po celém světě. Podíl 
vývozu na celkovém počtu vyrobených strojů 
činí cca 50 % z celkového prodeje.

Proč rovnat plech?

V současné době, kdy všeobecně rostou ná-
roky na přesnost, také na rovinnost plechů ze 
strany zpracovatelů plechů, a tím i na koope-

Společnost KOHLER Maschinenbau GmbH byla založena v roce 1963 panem Franzem Ko-
hlerem a od té doby se stala jedním z předních výrobců rovnacích strojů a linek pro výrobu 
plechu. Výrobní program byl nepřetržitě rozšiřován od roku 1969, kdy Franz Kohler vytvořil 
první rovnací stroj pro aplikace po děrování na děrovacím stroji.

Představení společnosti 

KOHLER Maschinenbau GmbH

CANMET NEWS
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rační výrobu, existuje řešení v podobě válco-
vých rovnacích strojů KOHLER.

Vyšší nároky jsou jen logickým vyústěním po-
žadavků z titulu stále vyššího stupně auto-
matizace, robotizace a také efektivity výroby. 
Doba, kdy se při montáži používalo především 
kladivo a páčidlo pro správné nastavení polo-
hy svařenců do přípravků je téměř u konce. 
Kdo chce rychleji, kvalitněji a zejména efek-
tivněji vyrábět, začíná přemýšlet o pořízení 
rovnacího zařízení. V žádném případě se však 
nejedná o „všelék“ a je nutno si uvědomit, že 
rovnaný materiál bude mít stále vnitřní pnutí 
a je nutno počítat s určitými specifiky použití.

Na druhé straně se tato technologie „odvdě-
čí“ tím, že bude možno bez větších problémů 
například roboticky svařovat, neboť srovna-
ný dílec bude lépe usazen v přípravku a bude 
mít menší pnutí.

Rovnací stroje KOHLER jsou schopny se vypo-
řádat s deformacemi při průchodu strojem 
a  myslí také na to, aby se nesrážela nájezdo-
vá hrana výrobku.

Zásadním konkurenčním rozdílem je fakt, 
že se jedná o válcové rovnačky se servoelek-
trickým pohonem, čili jsou dosahovány vyšší 
přesnosti oproti hydraulickým strojům, o niž-
ších nárocích na údržbu nemluvě. Naprostou 
špičkou v oboru je model Peak Performer, 
který je nejpopulárnějším modelem mezi 
zpracovateli plechu a je možno s ním rovnat 
plech v rozmezí od 0,2 mm do 65 mm.

Zásadní odpovědi na to, co může přinést 
rovnání na válcové rovnačce:

• Zlepšení rovinnosti dílce
 º kvalitnější zpracování v následných 

operacích
 º lepší vzhled finálního výrobku

• Redukce nebo odstranění vnitřního pnutí 
materiálu

• Příprava pro bezproblémovou montáž
• Skokové zkvalitnění následných ohýbacích 

operací

Představení společnosti  |  KOHLER Maschinenbau GmbH
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S čím bych měl také počítat při práci s rov-
načkou plechů:

• Některé rovnané dílce budou potřebovat 
srovnat více než jednou

• Existují rovněž materiály, které je velmi 
těžké narovnat

• Každý stroj má své technické limity
• Nekvalitní díly z laseru musí nejprve projít 

tzv. odjehlením hran
• Pokud budu vkládat do rovnačky dílce 

s otřepem, může se mi otřep zalisovat do 
válců, a tím je zničit

Proč si vybrat KOHLER válcovou rovnačku 
plechu?

• Absence hydraulického okruhu
• Moderní - servoelektrický pohon stroje
• Pokročilé čištění a možnost otáčení válců
• Špičkový systém GAP Control zajišťující 

stejnoměrné nastavení strojích hodnot 
a jejich konstantní dodržení během celého 
cyklu rovnání

• Použité komponenty renomovaných do-
davatelů (Siemens, Lenze, Heyd, Schaef-
fler, apod.)

• Lokalizace do českého jazyka, včetně všech 
servisních a údržbových dokumentů

• Zázemí silné německé společnosti s cca 
50-ti letou tradicí

• Servisní zázemí v ČR a SR poskytováno 
společností Canmet s.r.o.

Představení společnosti  |  KOHLER Maschinenbau GmbH
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Princip KAIZEN, i když se tak v té době ješ-
tě nenazýval, se poprvé použil v roce 1940 
v  USA, kdy vláda vytvořila manažerské kurzy 
Training Within Industries (TWI) v důsledku 
potřeby zlepšení kvality a zvýšení kvantity vý-
roby vojenského materiálu pro pomoc Spo-
jencům ve válečné Evropě. Jednalo se o kurzy                                 
„průběžného zlepšování“, ve kterých účastníci 
hledali tisíce malých věcí ke zlepšení zbrojní 
výroby. Dr. W. Edwards Deming, který byl sta-
tistik v týmu kontroly kvality, přišel s myšlen-
kou, že každý jednotlivý zaměstnanec musí být 
na celém procesu zlepšování zainteresovaný! 
Proto v továrnách vznikly schránky na nápady 
a začalo povzbuzování k hledání cest drobných 
pokroků. Výsledkem byla akcelerace americké 
výrobní kapacity, a tím i vojenská pomoc v roz-
hodujících bitvách druhé světové války. 

Následně po jejím skončením, začala okupační 
vojska americké armády pod vedením generá-
la McArthura obnovovat v Japonsku zdevas-
tovanou zemi, neboť právě Japonsko se mělo 
stát protipólem Severní Korey. Proto McArtur 

přivedl z Ameriky specialisty, absolventy kurzů 
TWI a americké letectvo v roce 1951 zavedlo 
v Japonsku Manažerský tréninkový program 
(MTP), ve kterém bylo vyškoleno tisíce japon-
ských manažerů, kteří měli velkou motivaci se 
tyto nové znalosti učit. Následně pak tito ma-
nažeři začali uplatňovat novátorské metody 

Termín KAIZEN, který lze z japonštiny přeložit jako „změna k lepšímu“ (KAI-změna, ZEN 
– dobrý), odkazuje na fi lozofi i či postupy při zlepšování procesů ve výrobě, a to zejména 
ve strojírenství a řízení podniků. Podstata pojmu KAIZEN jednoduše znamená malé ne-
přetržité postupné zlepšování. Japonští manažeři obecně tvrdí, že na prvním místě není 
zisk, ale kvalita, jelikož pokud se postaráte o kvalitu, tak zisk se zákonitě dostaví. Později 
se tento termín začal používat také v kancelářské práci (KAIZEN OFFICE) a také i mimo 
fi rmy, tedy v osobním životě lidí. 

K odpolední kávě

Japonský termín KAIZEN pro české 
praktické využití

McArthur a japonský císař Hirohito
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proč se tyto změny dělají a také morálně 
volnými vlastnostmi 

Jak tedy při používání principu KAIZEN po-
stupovat? 

Každý, kdo chce tento zajímavý princip použí-
vat, by měl používat ŠEST STRATEGIÍ PRINCI-
PU KAIZEN.

1. Kladení si malých otázek kvůli překonání 
strachu, pro inspiraci a vybuzení kreativity.
Malé otázky vytvářejí vhodné mentální 
prostředí a odbourávají strach. Při kladení 
otázek nepoužívejte rozkazy a neformuluj-
te negativní a negativistické otázky. Raději 
je přetvořte v pozitivně laděné.

A. otázky druhým osobám - zvýšení mo-
rálky a angažovanosti každého člověka

„Mohl bys přemýšlet o nějakém velmi ma-
lém kroku, kterým bys mohl zlepšit naší 
komunikaci?“, „Komunikaci s kolegou?“, 

v praxi a na konci 50. let minulého století se 
rodí nový pojem – KAIZEN. Díky jeho využívá-
ní, a tedy každodenním malým změnám, se Ja-
ponsko postupně dostalo prakticky z nuly na 
současnou vyspělou průmyslovou úroveň.

Jak tedy funguje používání principu KAIZEN 
v praxi? 

Princip KAIZEN reaguje na specifi cké fungová-
ní lidského mozku, který se při stanovení velké-
ho cíle obává nezvládnutí a bojí se neúspěchu. 
Mozek má totiž rád příjemné věci a nepříjem-
né odsouvá, čímž jeho vlastník prokrastinuje. 
Při každé změně je totiž potřeba opustit kom-
fortní zónu, což je nepříjemné a bolí to.

Použití principu KAIZEN:

• malé změny – mozek je přijímá, neboť si 
říká „To zvládnu!“, „Nelze chybovat!“    

• nepřetržitě – s tím má mozek největší pro-
blém, ale dá se to překonat jasným cílem, 

K odpolední kávě  |  KAIZEN

CANMET NEWS
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denně. To by mohlo jít, že ano? Přemýš-
lejte, jakým způsobem tuto částku denně 
ušetříte. Při ušetřených 20 Kč denně máte 
za rok dodatečných 7 300 Kč.  A každý den 
si můžete vymyslet novou možnost, za co 
tuto částku utratíte. 

4. Řešení malých problémů, kdykoliv se čelí 
stresující krizi
Malé problémy mohou časem vyrůst do 
velkých, které už dokáží zablokovat Vaší 
cestu ke změně. Jak řekl Tao Te-Ťing: „Čelit 
obtížím je snadné - zvládnout velké úlohy lze 
pomocí malých činů.“

Nejčastější případy, kdy nevidíme nebo 
přehlížíme malé problémy, jsou tři:

A. Na počátku cesty změny – začátek vzta-
hu, nové práce, první začínající malé 
zdravotní problémy

B. Kousek od cílové pásky – snaha věc 
rychle dokončit před koncem – přehlí-
žení „nevýznamných“ znamení

C. Hluboká krize – přehlížení malých věcí, 
protože si myslíme, že zdrojem musejí 
být hluboce komplikované potíže

5. Ukládání malých odměn Vám nebo jiným 
osobám, pro dosažení nejlepších výsledků
Používejte malé odměny, které nejsou ná-
kladné, ale které výborně povzbudí Vaší 
motivaci ke změně nebo motivaci někoho 
jiného. V Japonsku využívají u malých od-
měn základu principu lidské přirozenosti, 
například místo velkého daru (jak je to zvy-
kem v USA) je oceněnému předán dar spíše 

„Komunikaci s mými rodiči?“

B. otázky sobě - základ pro osobní pro-
gram změny KAIZEN

„Existuje nějaké malé zlepšení, které by 
ode mne můj partner, kamarád, šéf, kli-
ent rád viděl?“, „Jak bych mohl zařadit do 
svého nabitého programu několik minut 
cvičení?“

2. Formulování malých myšlenek pro rozvi-
nutí nových schopností a návyků.
Používejte metodu řízené představivosti 
upravenou na všechny vaše smysly. Touto 
metodou se mění chemie v mozku. Napří-
klad sportovec po zranění trénuje jako by 
byl zdravý, ale jen mentálně na lůžku (kon-
krétní svaly se v těle zapojují už jen tím, že 
na určitý pohyb pouze myslíte!). Tato me-
toda je velmi účinná při překonávání stra-
chu a různých fóbií.          

3. Podnikání malých akcí, které zaručují 
úspěch
I když tyto malé akce vypadají bizarně, 
vyžadují minimum času a peněz a jsou 
příjemné pro kohokoliv. Mozek si totiž říká: 
„Jsou to tak malé změny, že není třeba nic 
velkého udělat. Není třeba se tedy namáhat, 
není tady riziko selhání a ani důvod být 
nešťastný.“ I když jsou tyto kroky malé, 
velmi často vedou k rychlým změnám, 
neboť KAIZEN poráží špatné návyky!

Chtěli byste například ušetřit nějaké pení-
ze, ale nějak se vám to nedaří? Při použití 
principu KAIZEN si zvolte za cíl ušetřit jen 
velmi malou částku - například 20 korun 

K odpolední kávě  |  KAIZEN
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Jak se princip KAIZEN dá uplatnit v soukro-
mém životě? 

Pokud si osvojíte princip KAIZEN, bude mít 
pro Vás velký význam jak při práci, tak také 
v každodenním osobním životě, kdy stojíte před 
velkým úkolem, který se vám zdá nemožné 
zvládnout. Při znalosti principu KAIZEN však 
víte, že žádný úkol není tak velký, aby se nedal 
postupně po malých krocích zvládnout.

Ale dost bylo teorie, vrhneme se hned na dva 
příklady ze života. 

V prvním příkladu chcete udělat najednou 100 
kliků, přestože nejste žádný sportovec. Vždyť 
sto kliků je pořádná porce i pro trénovaného 
sportovce, natož pro nesportovce. Jak to tedy 
můžete dokázat právě Vy?

Řešení je v podstatě velmi jednoduché a sklá-
dá se ze dvou kroků: 

symbolický, ale k tomu je také  pochválen 
ředitelem před všemi pracovníky. V osob-
ním životě se jedná především o projevení 
vděčnosti.

Každá malá odměna by měla splňovat tři 
hlavní kritéria: přiměřená cíli, vhodná pro 
odměňovanou osobu a měla by být zadar-
mo nebo nenákladná.

6. Rozpoznávání malých, ale zásadních mo-
mentů, které každý jiný ignoruje
Princip KAIZEN vyžaduje pomalý postup 
a doceňování drobných detailů, což může 
vést k tvůrčímu vzepětí a posílení vztahů. 
Jak zmiňuje ruský hudební skladatel Igor 
Fjodorovič Stravinskij - opravdového tvůrce 
lze poznat podle jeho schopnosti najít 
kdykoliv i v té nejobyčejnější a nejmenší 
věci něco, co stojí za povšimnutí.
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V druhém příkladu chcete chodit spát o dvě 
hodiny dříve, než obvykle chodíte. Napří-
klad o půlnoci, a ne jako dnes ve dvě hodiny 
ráno. Nemusíte chodit za lékařem, aby vám 
s tím pomohl, vždyť přeci sami už víte, jak 
na to!   Přesně tak! Opět použijete naučený 
princip KAIZEN. 

Postup bude tedy zase jen ve dvou krocích: 

Krok 1: dnes jdu ještě spát ve 2:00 ráno

Krok 2: zítra v 1:59, pozítří v 1:58, a tak 
dále

Jak tedy bude vypadat výsledek?
• zítra v 1:59
• za měsíc v 1:30
• za dva měsíce v 1:00
• za čtyři měsíce o půlnoci!                                         

Nyní už víte, že žádný problém ani úkol není 
pro vás dostatečně velký, abyste jej nedoká-
zali zvládnout. Použijete na něj princip KAIZEN 
a jistě budete úspěšní! 

Pamatujte slova Roberta Maurera, autora kni-
hy Cesta Kaizen:  

„Když budete postupovat malými kroky, tak 
nepatrnými, že vám budou připadat triviální 
nebo dokonce směšné, můžete v klidu obeplout 
všechny překážky, které Vás předtím dokázaly 
porazit.“

Ing. Miroslav Oupic 
Lektor kurzů Kaizen pro každého 

Krok 1: zjistit si, kolik uděláte aktuálně 
kliků nyní – například 15

Krok 2: od zítřka každý den udělat „pou-
ze“ jeden klik navíc. Což jistě dokážete, 
když už jich nyní uděláte 15 najednou. 

Jak tedy bude vypadat výsledek? 
• zítra 16 kliků
• za měsíc 45 kliků
• za dva měsíce 75 kliků
• za tři měsíce 100 kliků!                                         

Za pomoci principu KAIZEN tedy můžete udě-
lat 100 kliků najednou už za tři měsíce! Sám 
jsem tento postup vyzkoušel (těch 15 kliků byl 
skutečně můj maximální počet), a dosáhl jsem 
navíc na ještě vyšší cíl - udělat těchto 100 kliků 
třikrát za sebou s jen minutovou pauzou po 
každé stovce. Povedlo se. Když to vyzkoušíte 
sami, poznáte  ten skvělý pocit, když uděláte 
30, 50 a nakonec i těch 100 kliků. 
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Tým Canmet

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 s námi 
domluvit přes e-mail 
info@canmet.eu nebo 
telefonicky na čísle
+420 545 424 542.

https://2up.cz/

