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 Někdy se člověk dostane do situací, v nichž by to nejraději vzdal.
 Co pomůže, když neexistuje žádná alternativa? Ctižádost. Je to povahový rys, který lidem

 umožňuje překonat neuvěřitelné hranice. Vlastnost, která je základní nejen 

 u lezení ve velehorách, jednoho z nejextrémnějších sportů na světě. Také jako podnikatelé

 musíme často překonat sami sebe, abychom zvládli společenské výzvy. ■
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 Ctižádost polarizuje, protože nevzbuzuje jen pozitivní asociace. 

 A to zcela neprávem, vždyť může být iniciátorem něčehovelkého. Například v rodině Curie.

 Marii Curie nedokázalo nic zadržet a tak opustila svou rodnou zemi, 

 aby studovala ve Francii fyziku a matematiku. Zbytek vešel do dějin. Následovaly

 mimo jiné dvě Nobelovy ceny – to nedokázala žádná jiná vědkyně.
 Zvláštnost: Její dcera rovněž obdržela Nobelovu cenu.

Je ctižádost možná dokonce i dědičná? ■
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 Ctižádost také znamená: Neustále si stanovovat nové cíle.

 Poté, co se lety do vesmíru staly téměř všední událostí a lze je koupit v cestovní kanceláři,

 zaměřila se americká vesmírná agentura NASA na další ambiciózní cíl.
 Po roce 2030 by měla letět první kosmická loď s lidskou posádkou na Mars,

 kde bude zkoumat tuto rudou planetu. Toto průkopnické nadšení je to,

 co také odlišuje činorodé podnikatele. Usnout na vavřínech,

 to by je ani ve snu nenapadlo. ■
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Vyvinout nový koncept 
stroje za pouhé dva 

roky je ambiciózní záměr. 

U laserového automatu 

TruLaser Center 7030 se to 

podařilo. Také proto, že jsme 

se odvážně pustili do nových 

forem spolupráce a nových 

metod vývoje. 

Nejvyšším cílem skupiny TRUMPF je růst v průměru o 10 procent 

ročně a tento přírůstek financovat z vlastních prostředků. Musíme 

přitom růst rychleji než trh a to vyžaduje neustálé hledání nových 

možností. Proto nemůžeme usnout na vavřínech, a to ani v této 

době, kdy je ekonomika v dobré kondici! Nejde nám přitom o „stále 

vyšší zisky“, ale především o udržení tempa, když se snažíme být 

Vám, našim zákazníkům, kdykoliv a při jakémkoli požadavku znovu 

tím nejlepším partnerem. Partnerem, který Vás podpoří při obhajová‑

ní a budování Vašeho postavení v hospodářské soutěži. Se „zdravou 

ctižádostí“ chceme vytvářet přesvědčivá řešení. Dobrým příkladem 

je náš nový laserový řezací stroj TruLaser Center 7030. Při jeho vývoji 

jsme opustili zavedené cesty a nalezli zcela nový koncept stroje.

Vytvářet přesvědčivá řešení a být partnerem svým zákazníkům – 

to chtějí také podnikatelé, které představujeme v tomto vydání. 

Například Frank Zieger z Drážďan. Když ho sortiment plastového 

příslušenství pro motocykly nepřesvědčí, začne zkrátka ve sklepě 

svoji vlastní výrobu plechových dílů. V současnosti je prodává 

prostřednictvím online shopu po celém světě a patří k předním 

dodavatelům na trhu. Španělský podnikatel Luis Voces zavádí noční 

směny, aby mohl svým zákazníkům osobně dodat poslední díl 

skládačky pro otevření nové filiálky příštího rána.

Abychom Vám mohli dodávat spotřební a náhradní díly ještě rychleji, 

obrátili jsme naše logistické procesy vzhůru nohama a postavili jsme 

nový sklad na zelené louce. Od strany 30 představujeme naše nové 

logistické centrum. Digitální propojení zde hraje důležitou roli. Vytváří 

předpoklad pro transparentnost a poskytuje nám vždy spolehlivé 

informace o skladových zásobách. Naše krédo: Chceme ‑li být hlavním 

dodavatelem digitálních řešení, musíme je sami také používat – 

důsledně a se zdravou dávkou ctižádosti.

VÁŠ H.-JÜRGEN PROKOP
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… v Drážďanech

Z Německa do celého světa. Ukážeme největší 

mezníky společnosti IBEX GmbH a vysvětlíme, jak 

se malá kovovýroba stala díky internetu velkou.
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… v Siheungu

Více nových poboček v cizí zemi na druhém konci světa. Zní to 

bláznivě? Podnikatel Kwak Yun Chon z Jižní Koreje si to nemyslí. 

Proč odvážně odešel do USA.

Strana 20
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Ten, kdo si během jednoho roku koupí hned sedm nových 

strojů, má plán. A to ambiciózní. V Galicii firma Hydracorte 

ukazuje, že k úspěchu patří více než jen technika.
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… v Ditzingenu

Nové logistické centrum TRUMPF bylo otevřeno 

v roce 2017, ale kompletně dokončen projekt 

nikdy nebude. Vysvětlíme, k čemu je to dobré.

Strana 30
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Co uděláme, kdy nejsme spokojeni 

s výrobkem? Pro Franka Ziegera je odpověď 

jasná: Prostě ho udělá sám. A to lépe. 

V roce 2005 řešil tento podnikatel problém, 

že nemůže najít kvalitní držák pro registrační 

značku svého motocyklu. Vyrobil si ho 

tedy zkrátka sám z plechu. To byl začátek 

společnosti IBEX GmbH z Drážďan.

Ctižádos t  v  Drážďanech

V PŘEDJÍŽDĚCÍM
PRUHU

N Ě M E C KO
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Průměrný 19letý mladík myslí spíše na zábavu než založení podni‑

ku. Frank Zieger však rozhodně není průměrný. Učební obor strojní 

zámečník dokončil s vyznamenáním, jako nejlepší učeň ročníku 

v celém Německu. Nikdy nechtěl zakládat velkou firmu. Vždy však 

měl ambice zlepšovat věci. Příkladem jsou plastové držáky na regis‑

trační značky pro motocykly, které zkrátka nechal vyrábět z ple‑

chu. „Začal jsem tak kousek po kousku budovat svoji firmu. Vše 

s vlastními prostředky,“ vysvětluje Zieger. Tehdy se psal rok 2005. 

Dnes tento ctižádostivý Sas zaměstnává 21 pracovníků a tendence 

je rostoucí.

Firma IBEX je jedním z předních specialistů na příslušenství pro 

motocykly a je známá daleko za hranicemi Německa. Od cestovní 

výbavy přes montážní stojany až po ochranné kryty motoru navrhu‑

je a vyrábí tato firma vše, co se týká motocyklů. Pokud nějaký díl 

ještě neexistuje, pracovníci z Drážďan to tak nenechají. Naopak je 

to motivuje a vyrobí tento díl sami.

Historii firmy IBEX představíme podle nejdůležitějších mezníků. 

A podíváme se do budoucnosti.

Každý jednou začínal od píky.

Prvotní impulzy vznikly ve sklepě jeho matky. Zde Frank Zieger 

realizoval první nápady a designy ve vlastní režii. Následovalo 

přemístění do jednoduché garáže, kde vyráběl první malé série. 

„První držáky registrační značky jsem nechal vyrábět na zakázku 

u jedné firmy. Když se obchod postupně neustále zvětšoval, 

rozhodl jsem, že je budu vyrábět sám.“

Proč vlastně kozorožec? Logo firmy se perfektně hodí k názvu. IBEX totiž v latině 
a angličtině znamená „kozorožec“.
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Online First

V čem se Frank Zieger liší od mnohých firem 

zabývajících se kovovýrobou, je jeho odbytová 

strategie. Od samého začátku prodával svoje 

výrobky přes internet. Přesněji řečeno ve vlastním 

e ‑shopu, na portálech Ebay a Amazon. „Byl to 

nejjednodušší způsob, jak prodávat svoje výrobky. 

Na začátku jsem byl úplně sám.“ Tento způsob 

se vyplatí i dnes. Zieger může se svými zákazníky 

komunikovat rychle, nekomplikovaně a cestami, 

které znají – nakonec je dnes zcela běžné nakupo‑

vat on ‑line.
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Rozšíření nabídky

Od roku 2010 nabízí Frank Zieger svým zákazníkům vše z jedné 

ruky: Od přířezu přes ohraňování až po svařování. Je to ambici‑

ózní plán, ale především také perspektiva pro budoucnost.

Prvním strojům dával mladý podnikatel dokonce i jména. „Bär‑

bel“, „Derrick“ nebo „Herbert“ již sice nejsou tak často v pro‑

vozu, protože jsou zde novější modely, ale dosud se nacházejí 

ve výrobě. „Můžeme tak stále vidět, jak jsme se vyvíjeli a jak to 

všechno začalo.“

Cílů, které si Frank Zieger stanovil pro sebe i pro firmu IBEX, 

dosahoval krůček po krůčku. A kladl si neustále nové, například 

větší výrobní halu.

První ohraňovací lis, první zaměstnanec

Pouhé dva roky po založení firmy si Zieger koupil vlast‑

ní ohraňovací lis. Ve stejnou dobu také zaměstnal prv‑

ního pracovníka: „To bylo pro mě osobně něco zcela 

nového. Musel jsem někoho vést a najednou jsem nesl 

odpovědnost za zaměstnance. Dalším významným 

krokem byla investice do stroje TruBend 3066.“ Mladý 

podnikatel tehdy potřeboval úvěr. Obrátil se na velkou 

banku. Ta však ambiciózním cílům Franka Ziegera ne‑

věřila. Společnost TRUMPF však ano. „Své stroje jsem 

nakonec financoval s pomocí banky firmy TRUMPF. 

A to úspěšně. Dnes by ostatně bankovní instituce, kte‑

rá tehdy řekla ne, chtěla financovat moje další stroje,“ 

vypráví podnikatel s úsměvem.
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Vlastní výrobní haly a rozšíření firmy

V roce 2011 koupil Frank Zieger areál a o čtyři roky později se firma IBEX 

přestěhovala do vlastní výrobní haly o rozloze 2 300 metrů čtverečních 

s připojenou kanceláří v Drážďanech. Nyní bylo konečně dost místa pro 

navrhování, kompletování a sklad. Předtím provozovala firma IBEX svoji 

výrobu v pronajaté výrobní hale.

Zieger navíc investoval do technologie pevnolátkových laserů a koupil 

další dva stroje TRUMPF. To vše s cílem poskytnout svým zákazníkům 

vše z jednoho zdroje a vyrábět a prodávat samostatně všechny produkty.

Jedna věc ale i přes dosud více než 3 000 různých výrobků v portfoliu 

zůstala po celé ty roky stejná: Nejprodávanějším výrobkem firmy IBEX je 

stále první výrobek, držák registrační značky.
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A v budoucnosti?

Plána Franka Ziegera do příštích let jsou jasné: Kontinuálně 

rozšiřovat strojový park, zavádět nové technologie jako například 

řezání trubek laserem a navrhovat i nadále výrobky pro motocykly. 

Na konci roku 2018 chce svým zákazníkům dokázat nabídnout 

všechno, co si v oblasti motocyklů přejí. „To, v čem vynikáme, jsou 

naše vlastní nápady. Všechno, kde je uvedeno IBEX, pochází také 

stoprocentně od firmy IBEX.“

Frank Zieger již má několik motocyklů, které rád 
používá k testování příslušenství.

Společnost IBEX si jako cíl stanovila, že bude vyrábět všechno pro motocykly 
z plechu. K produktovému portfoliu patří například tento padací rám.

Urychlení síťového propojení

V roce 2016 investoval Frank Zieger do nového, plně automati‑

zovaného systému ERP. Používá ho například pro digitální správu 

všech příjmů a výdejů zboží a synchronizaci svého online shopu se 

svým skladem. Vše je tak vzájemně propojené. Pomůže to nejen 

zachovat přehled, ale zajistí také rychlost a menší výskyt chyb.
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V detai lu :

Rozmanité
řezání laserem

U Franka Ziegera a firmy IBEX se všechno točí kolem 

příslušenství pro motocykly. Pro držáky značky a další 

filigránské díly potřebuje přesné přířezy. Ty zhotovuje 

například na svém oblíbeném stroji TruLaser 3030 
fiber. Představujeme 2D laserové řezací stroje.



 

Stručně  a  kompaktně

Rozmanité
řezání laserem

Multitalent: TruLaser 3030 fiber

TruLaser 3030 fiber obrábí plechy obzvláště flexibilně. 

Podle tloušťky plechu a požadavků lze tento stroj vybavit 

různými volitelnými doplňky.

www.trumpf.com/s/m7dt2 g



 

Stručně  a  kompaktně

Rozmanité
řezání laserem

Pro obrábění silné konstrukční oceli se 

hodí CoolLine. Tato metoda chladí ob‑

ráběné místo během procesu řezání. 

To je důležité, protože konstrukční ocel 

se při řezání laserem velmi silně zahřívá 

a může se nekontrolovaně tavit. Pomo‑

cí systému CoolLine řeže laser procesně 

bezpečně filigránské geometrie také do 

silné konstrukční oceli.

Společně se dvěma spolupracovníky vy‑

razil Frank Zieger v roce 2017 na cestu 

do Rumunska. 4 500 kilometrů dlouhá 

cesta během devíti dnů byla nejen vel‑

kým dobrodružstvím, ale také skutečně 

tvrdým testem pro příslušenství motocy‑

klů od firmy IBEX. Ziegerův závěr? Příslu‑

šenství obstálo!

Nezáleží na tom, zda je materiál silný 

nebo tenký, tato funkce umožňuje kva‑

litní výsledky řezání, a to v celém spektru 

tloušťky plechů. Přitom zůstává zacho‑

vána vysoká rychlost pevnolátkového 

laseru, především v tenkém plechu.

První výrobní hala firmy IBEX měřila jen 

50 metrů čtverečních. Mezitím se výrazně 

rozrostla. Přesná rozloha je 2 300 metrů 

čtverečních.

Rozšíření výrobní haly v m2

Od dubna 2018 je k dispozici další do‑

plněk pro stroje s pevnolátkovými lasery 

TruLaser Serie 3000: Highspeed Eco. Je 

to metoda, která v porovnání se stan‑

dardním řezem spotřebuje v průmě‑

ru o 70 procent řezného plynu méně, 

současně však zvýší rychlost posuvu až 

o 100 procent.

CoolLine BrightLine fiber Highspeed Eco

O zákazníkovi
IBEX GmbH
Jednatel: Frank Zieger
Sosaer Straße 35, Drážďany
Telefon: +49 (0) 351 27 27 81 00
info@ibex ‑parts.de
www.ibex ‑parts.de/

Strojní park
• TruLaser 1030
• TruLaser 3030 fiber
• TruBend 3066
• TruBend 5130
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JIŽNÍ KO R E A

A m b i c e  v   S i h e u n g u

KOREJSKOAMERICKÝ
SEN

Měl to být jakýsi rok sabatu neboli odpočinku, 

výsledkem byl nový život. Kwak Yun Chon nalezl 

v USA nový domov. Poté, co jeho firma Laser Center 
v Jižní Koreji byla již dlouhá léta úspěšná, táhlo ho 

to do vzdálené země, aby si udělal přestávku. Přesto ho 

zachvátila ctižádost.
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To je ambiciózní plán. Ale hodí se k Vám, že? Nakonec jste 
také již samostatně inicioval expanzi do USA. Byla velká 
vzdálenost mezi Vaší vlastí a USA překážkou?
I když to zní komicky: vzdálenost vlastně nehrála velkou roli. Vel‑

mi nám pomohly globalizace a digitalizace, které dnes zažíváme. 

V Koreji zobrazujeme všechny pracovní postupy digitálně. Měl 

jsem tak přístup k informacím také z USA.

Automatizace výrobních procesů vedla k obratu ve vývoji 
firmy Laser Center v Koreji. Sázíte na automatizaci také 
v USA?
Použití automatizovaného skladového systému může určovat, 

jak efektivní je podnik. Četné firmy nebo zakázkoví výrobci 

v Německu již mají automatizovaný skladový systém. Ale to není 

ani v Koreji, ani v USA normou. V naší firmě Laser Center však 

považujeme automatizovaný sklad za absolutní nezbytnost. 

Instalujeme ho v každém případě ve všech továrnách, které 

chceme otevřít.

Pane Yune Chone, chcete se s firmou Laser Center usadit 
v USA. 10 000 kilometrů od domova, to je velká výzva.  
Jak jste dospěl k tomuto kroku?
Na konci 20. století jsem založil společnost Laser Center Korea. 

Vyráběli jsme plechové díly pro různé zákazníky a po celá léta 

jsme zaznamenávali silný růst. Když mi bylo 45 let, chtěl jsem 

si udělat v práci přestávku, něco jako rok sabatu neboli odpo‑

činku. Přestěhoval jsem se tedy se svojí rodinou do USA. Tehdy 

se psal rok 2004. Neměl jsem původně v úmyslu tam pracovat. 

Ale dostal jsem několik nápadů a měl jsem velkou chuť pustit se 

do nového obchodu. Upřímně řečeno, neměl jsem nejprve ani 

potřebné znalosti trhu, ani zaměstnance pro expanzi.

Jak to tedy s Vašimi nápady pokračovalo?
V roce 2010 v USA jsem otevřel svoji firmu a v prvních třech 

letech jsem vykazoval jen samé ztráty. Ale od čtvrtého roku 

se nám začalo dařit a konečně jsme byli v zisku. V Koreji jsme 

mezitím dokončili automatizovanou továrnu. Od roku 2012 ji 

provozujeme s velkokapacitním skladem. Všechno tam fungo‑

valo hladce. Ve stejnou dobu jsme uvedli do provozu naši první 

automatizovanou továrnu v USA, abychom spustili obchod s díly 

vyráběnými laserem také tam. Do té doby jsme vyráběli díly 

v pronajaté hale. Po třech letech pečlivého plánování jsme v červ‑

nu 2017 zahájili výstavbu našeho vlastního zařízení. Zkrátka 

chceme otevřít novou továrnu.

Potýkala se Vaše firma kromě ztrát s nějakými problémy 
během první doby v USA?
Nějaké výzvy se vyskytly. Společnost TRUMPF nám však velmi 

pomohla, ať už v USA, v Koreji nebo v Německu. Díky silnému 

partnerství, které nás spojuje již 15 let, jsme měli vždy někoho, 

kdo stojí za námi. Například když se jednalo o komunikaci s ame‑

rickými bankami. Na začátku nebylo lehké zajistit jako zahra‑

niční podnik potřebné finance. Firma TRUMPF nás přitom velmi 

podporovala.

Proč jste i přez všechny nezdary věřil, že budete mít v USA 
úspěch?
Ať už jde o zákazníky v Jižní Koreji nebo v USA, jednu věc mají 

všichni společnou. Chtějí vysoce kvalitní výrobky za dobrou cenu 

a se spolehlivým dodáním. A to jim můžeme nabídnout.

Ale mezi korejským a americkým trhem určitě existují 
nějaké rozdíly, že?
Ano, to v každém případě, především kulturní. V USA jsou 

dodavatel, zákazník a výrobce více považování za partnery na 

stejné úrovni. Malá gesta podtrhují dobrou spolupráci. Například 

každý každému dává na konci roku čokoládu nebo pár sušenek. 

V Koreji hraje hierarchie mnohem větší roli. A to jak v podniku, 

tak i se zákazníky nebo dodavateli.

Kwak Yun Chon má velké plány: V příštích letech má v USA vzniknout
několik výrobních závodů.
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V Koreji již pracuje Laser Center zcela automatizovaně. Ke skladu 
STOPA jsou připojeny čtyři stroje TruLaser.

inspirovalo k navržení naší korejské továrny. Kromě toho jsme 
několikrát navštívili firmu Kurashiki Laser v Japonsku, zde jsme 
získali podněty pro vývoj našeho skladového systému. Jsem těmto 
firmám opravdu vděčný, že nám umožnily návštěvu ve svých 
továrnách. To není samozřejmost.

Jak jste v USA získali nové zákazníky?
Pomáhal Vám přitom někdo?
Ne, nikdo. Ucházeli jsme se o spolupráci u firem, které se mohly 
zajímat o naše výrobky, přímo telefonicky a dokonce i prostřed‑
nictvím pohlednic. U něčeho takového ale jdu raději přímou 
cestou. Naši zaměstnanci navštívili potenciální zákazníky a uká‑
zali jim naše brožury. To byla počáteční fáze našeho marketingu 
a odbytu. Dnes nás doporučují dále naši zákazníci. Tak získáváme 
nové zakázky.

Je ambiciózní podnikatel, jako jste Vy, někdy spokojený  
se svými úspěchy?
Jsem velmi spokojený s naším obchodem, především však s mým 
týmem. Pracovat společně s kolegy a zaměstnanci na určitém 
cíli je příjemnější, než dělat všechno sám. Možnost sdílet úspěch 
s našimi pracovníky je skutečné požehnání. Ve firmě musí všichni 
pracovat společně a harmonicky jako v orchestru. A aby to tak 
zůstalo i nadále: V naší firmě Laser Center si všichni pozorně 
nasloucháme!

Mezitím jste se rozhodl přesídlit do USA. Váš mladší bratr, 
Kwak Yoon Jae, vede společnost Laser Center Korea jako 
viceprezident. Máte ctižádost a podnikatelského ducha 
v genech?
Můj otec byl také obchodník a já s ním spolupracoval rok, než 
jsem si založil vlastní firmu. Naučil jsem od něj hodně o tom, jak 
řídit podnik. Později jsem se zeptal svého mladšího bratra, který 
byl zaměstnán v jiné firmě, jestli by chtěl se mnou spolupracovat. 
Absolutně a plně mu důvěřuji, je mým nejlepším obchodním 
partnerem. Věřím, že opravdu máme v naší rodině lásku k tvrdé 
práci a podnikavost.

Existuje mnoho firem, které poskytují podobné služby jako 
Laser Center. Čím se lišíte od konkurence?
Nepracujeme cíleně na tom, abychom se odlišovali od jiných 
firem. Soustředíme se hlavně na tom, abychom zlepšovali naše 
výrobky a služby. Samozřejmě jsme hrdí na to, co děláme a že 
máme na trhu dobrou pověst, to je výsledek naší tvrdé práce.

Navštívil jste také firmy, které již úspěšně používají výrob‑
ky od firmy TRUMPF, abyste se dozvěděl, co se s jakými 
stroji nejlépe vyrábí?
S pomocí firmy TRUMPF jsme navštívili mnoho firem, které pracují 
v našem oboru a mohly by nám poskytnout zkušenosti. V Němec‑
ku, v Japonsku a v Koreji. Než jsme navrhli naše automatizované 
továrny, navštívili jsme několikrát firmu KWM v Německu. To nás 
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V detai lu :

Intel igentní
skladová správa

Automatizovaný skladový systém je praktický, 

progresivní a flexibilní. S odpovídajícím softwarem 

je to však ještě efektivnější. Představujeme výhody 

skladové správy TRUMPF TruTops Fab Modul 
Storage.



10.000
km

Korea

USA

Stručně  a  kompaktně

Intel igentní
skladová správa

––
TruTops Fab Modul Storage umožňuje vstup do skladové správy: 

od správy zásob přes manuální skladování až po automatický vel‑

kokapacitní sklad. Pomocí softwaru lze řídit a sledovat celkový tok 

materiálu. A to nejen dnes, ale také v budoucnosti, neboť správa 

skladu roste souběžně. A je efektivní. Z důvodu šetrného zachá‑

zení se zdroji mohou uživatelé spravovat zbytkové tabule a použít 

je pro nové programy. TruTops Fab Modul Storage navíc pomáhá 

optimalizovat intralogistiku. K tomuto účelu se sklad stává záro‑

veň transportním systémem. Díly se uskladní zpátky a rozdělí se na 

následná pracoviště. Stisknutím tlačítka si uživatel může zobrazit 

kmenová data materiálu, přírůstky a odběry nebo aktuální zásoby.

www.trumpf.com/s/j7nbue

TruTops Fab Modul Storage lze nyní používat 

také mobilně. Uživatelé mohou naskenovat čá‑

rový kód materiálu na mobilní koncové zařízení, 

uvést skladové místo a aktualizovat zásobu. To 

ušetří chůzi k obslužnému terminálu.

TruTops Fab Modul Storage nyní podporuje 

také trubky a tyčový materiál. Software umí 

založit zásoby trubek v systému a přidělit jim 

skladová místa.



10.000
km

Korea

USA

Stručně  a  kompaktně

Intel igentní
skladová správa

––
Siheung a Chicago od sebe dělí 10 000 kilome‑

trů. To je značná vzdálenost, která však Kwaka 

Yuna Chona neodradila od realizace jeho plánů 

na expanzi.

Podnikatel Kwak Yun Chon připojil své stroje k velkokapacitnímu skladovému systému STOPA. Skladové systémy STOPA 

poskytují na velmi malém prostoru místo pro neopracované plechy, hotové díly, zbytkové mřížky a trubkové profily. Přitom 

je díky modulární konstrukci flexibilní z hlediska délky, šířky, výšky a formátu plechu. Skladovací palety lze řídit pomocí 

praktického regálového zakladače. Další informace o skladových systémech STOPA najdete zde: www.trumpf.com/s/kljr9w

O zákazníkovi
Laser Center Co., Ltd.
Jednatel: Kwak Yun Chon
Sihwa Industrial Complex, 1276‑9
Jeowang 1‑dong, Siheung ‑si
GYEONGGI ‑DO, JIŽNÍ KOREA

Tel: 82‑31‑319‑6633
master@lasercenter.kr
www.laser ‑center.co.kr

Strojní park
• TRUMPF TCL 3050
• TruLaser 5030
• TruLaser 5030 fiber
• 2× TruLaser 7040
• 2× TruLaser 3030

• TRUMPF Tubematic
• TRUMPF TRB V320X
• 2× TruBend 5170
• 2× TruBend 7036
• TruDisk 3001



02

03

FO
TO

: N
ie

ls
 S

ch
ub

er
t

V detai lu :

Intel igentní
skladová správa

Automatizovaný skladový systém je praktický, 

progresivní a flexibilní. S odpovídajícím softwarem  

je to však ještě efektivnější. 

Představujeme výhody skladové správy TRUMPF 

TruTops Fab Modul Storage.
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Flagship Stores – tak nazývají firmy svoje hlavní 

pobočky v největších metropolích na světě. Jejich poloha 

a jejich vybavení se výrazně liší od běžných prodejen. 

Jsou to obchody, které španělská firma Hydracorte 

vybavuje nábytkem a plechovým obložením. Tým pod 

vedením Luise Vocesa musí dosahovat perfektních 

výsledků, aby byla splněna očekávání zákazníků. To se 

jim daří. Díky strojům od společnosti TRUMPF  

a velké dávce ctižádosti.

ŠPANĚLSKO

Ctižádos t i  v  A Coruña

MADE IN
GALICIA
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Flagship Stores – tak nazývají firmy svoje hlavní 

pobočky v největších metropolích na světě. Jejich poloha 

a jejich vybavení se výrazně liší od běžných prodejen. 

Jsou to obchody, které španělská firma Hydracorte 

vybavuje nábytkem a plechovým obložením. Tým pod 

vedením Luise Vocesa musí dosahovat perfektních 

výsledků, aby byla splněna očekávání zákazníků. To se 

jim daří. Díky strojům od společnosti TRUMPF a velké 

porci ctižádosti.

ŠPANĚLSKO

Ctižádos t i  v  A Coruña

MADE IN
GALICIA
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Neděle večer, 23 hodin. Luis Voces právě slaví narozeniny, když 

zazvoní telefon. Ze sluchátka však nemluví žádný gratulant, ale 

rozrušený zákazník. Chtěl by příští den otevřít důležitý obchod, ale 

chybí velká tabule s názvem nad vchod. Katastrofa. Zítra v 10 ho‑

din musí být v Madridu. Podnikatel Voces spontánně rozjíždí noční 

směnu; vlastnoručně tabuli vyrobí a sám ji prvním letadlem přiveze 

do nového Flagship Store. „Nic není nemožné,“ je sice klišé, ale 

u firmy Hydracorte a jejího zakladatele Luise Vocesa výstižné. Kdo 

ho pozná, hned si toho všimne.

Přivítání v A Coruña, na severozápadě Španělska, je srdečné. Luis 

Voces nám tyká a vypráví, jak moc se těší, že nám ukáže svoji fir‑

mu. Nejraději by nám však představil každého zaměstnance osob‑

ně. Hydracorte je součástí Caamaño Group, globální sítě firem, 

která se specializuje na výstavbu, sanaci a vybavení obchodů všeho 
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druhu. Další firmy skupiny jsou současně největšími zákazníky 

Luise Vocesa. Hydracorte stojí na začátku výrobního řetězce jako 

dodavatel kovových dílů. V A Coruña vyrábějí všechno, od malých 

filigránských dílů až po velké konstrukční moduly. Sem patří 

tabule, nábytek, obložení, obložení fasád apod. Luis Voces založil 

společnost Hydracorte s obchodními partnery. Jeden z nich, Emilio 

Mahía, krátce poté zemřel. „Byl srdcem firmy a jedním z těch, 

kteří ovlivnili naši firemní filozofii. Velmi nám chybí,“ říká Voces.

Just in time

Když se firmě Hydracorte nepodaří během velmi přísného časové‑

ho limitu dodat perfektní kvalitu, zhroutí se všechno jako dome‑

ček z karet. To je skutečná výzva.

Pro splnění těsných časových limitů vyrábí naše firma na více 

směn. Technická kancelář je obsazená pět dní v týdnu od 6.30 ho‑

din do 22.30 hodin, stroje pracují nepřetržitě 24 hodin. Požadavky 

Caamaño Group a konečných zákazníků neustále rostou a to 

firmu Hydracorte povzbuzuje k lepším výkonům. Rozhodujícím 

faktorem pro Luise Vocesa je mít vždy nejaktuálnější stav techni‑

ky. V posledním roce koupil tento 49letý podnikatel hned sedm 

nových strojů od firmy TRUMPF. To ale není všechno. Nejdůle‑

žitější jsou pro něj jeho zaměstnanci. Podnikatel jim umožňuje 

dále se rozvíjet ve formě dalšího vzdělávání a školení u strojů. 

Plně se spoléhá na jejich dovednosti. Sdílejí jeho ambice a pracují 

podle kréda: „Nikdy neříkáme ne – alespoň ne do té doby, než to 

vyzkoušíme.“

Společnost Hydracorte byla první firma v A Coruña, která vsa‑

dila na laserovou technologii. V Madridu, Barceloně a Baskicku 

již takové firmy existovaly, ale na severu Španělska a především 

v Galicii byl Luis průkopníkem. Dnes se v přímém okolí nachází asi 

30 takových laserových řezacích zařízení. Konkurence se velmi při‑

ostřila. To je důvod, proč ambiciózní obchodník hledá stále nové 

možnosti, aby se odlišil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Nikdy
neříkáme ne. “

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luis  Voces ,  j ednate l  společnost i  Hydracor te .

A
 C

O
R

U
Ñ

A



03

FO
TO

S:
 N

ie
ls

 S
ch

ub
er

t

28

Absolutní důvěra, absolutní úspěch

Dobrým příkladem je laserové svařovací zařízení TruLaser Robot 

5020: Vyrábí velmi hezké, jemné svarové švy pomocí laseru. Právě 

v nábytkářském průmyslu, s vysokým podílem pohledových dílů, je 

to důležité kritérium. To ví také kompetentní zaměstnankyně San‑

dra Panedas. Luis Voces ji označuje jako absolutní profesionálku 

u zařízení. Zatímco se jí díváme přes rameno, jednatel na ni pěje 

samou chválu. To samé dělá téměř u každého svého zaměstnance.

Z vlastní zkušenosti ví, co to znamená podávat dennodenně špič‑

kový výkon u strojů. Luis Voces totiž rok po založení firmy v roce 

2001 sám absolvoval dvoutýdenní školení u firmy TRUMPF a naučil 

se přitom ne jednu, ale rovnou tři technologie: „Seznámil jsem se 

s děrováním, obsluhou a programováním 2D laseru a s řezáním 

trubek. Každý říkal, že to za dva týdny nemůžu zvládnout. Ale 

chtěl jsem se pustit do práce co nejrychleji.“

Dnes Luis již neumí nové stroje obsluhovat. „Ale ani to nemusím 

umět. Moji zaměstnanci jsou v tom mnohem lepší než já. Stopro‑

centně jim důvěřuji a nechávám jim volný prostor. Náš personál je 

to, díky čemu jsme zvláštní. Jak překračují hranice, zkoušejí nové 

věci, chtějí stále více – díky tomu jsou jedineční.“ Okamžitě Luisovi 

věříme, že to není prázdný výrok, ale že to myslí opravdu vážně.

Dvojnásobný otec je pyšný na to, co vybudoval. V každém koutě 

firmy můžeme vnímat, jak ambiciózně pohání úspěch firmy 

kupředu. Ve formě vysoce moderních strojů, vynikajících výrobků 

a především špičkově vzdělaných zaměstnanců.

Ale nejde jen o to, být tím nejlepším. Pro Luise Vocesa je mnohem 

důležitější, aby byli jeho zákazníci spokojení. Protože teprve pak je 

spokojený také on.Luis založil firmu Hydracorte původně s dalším partnerem. Na začátku byli jen 
dva, dnes má podnik více než 80 zaměstnanců.
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V detai lu :

Svařování
laserem

Kdo jako firma Hydracorte musí splnit nejvyšší 
požadavky zákazníků, nesmí se spokojit s druhými 

nejlepšími výsledky. TRUMPF nabízí laserové svařování 
jako vhodné řešení pro vzhledově pěkné  

a pevné spoje mezi díly.
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Stručně  a  kompaktně

Svařování
laserem

––
Pro automatizované laserové svařování nabízí firma TRUMPF 

systém TruLaser Weld 5000. Toto zařízení pro laserové svařování 

vytváří vysoce pevné, stabilní svarové spoje, které navíc opticky 

velmi dobře vypadají. Do materiálu se dostává méně tepla než 

při svařování elektrickým obloukem. Tím se snižuje deformace 

a usnadňuje se další zpracování. Laserové svařování se vyplatí pro 

výrobky různých branží, jako je např. strojírenství, nábytkářský či 

potravinářský průmysl nebo lékařská technika. Další informace 
o TruLaser Weld 5000: www.trumpf.info/r7gmz0

Pro co nejméně komplikované seznámení se s technologií nabízí 

firma TRUMPF balíček pro rozběh výroby. V pěti krocích se uživatel 

naučí všechno důležité týkající se laserového svařování a může se 

hned potom pustit do výroby prvních vlastních dílů.

Laserové svařování pomocí TruLaser Weld 5000

Balíček pro rozběh výroby: laserové svařování v pěti krocích

Volba
dílu

Absolvování
workshopu

Výroba
přípravku

Záběh výroby
dílu

V prvním kroku definuje 

zákazník společně s firmou 

TRUMPF díl pro rozběh vý‑

roby.

Workshop pomáhá zákaz‑

níkovi naučit se základy la‑

serového svařování. Potom 

následuje praktická realiza‑

ce u vzorového dílu.

Hydracorte vyrábí pro Flagship 

Stores po celém světě: například 

v Římě, New Yorku, Londýně, 

Madridu a Abu Dhabi.

Jen v roce 2017 instalovala firma Hydracorte sedm 

nových strojů TRUMPF.

Firma TRUMPF konstruuje 

přípravek, který si zákaz‑

ník pak může sám vyrobit.

Aplikační technik posky‑

tuje podporu při výrobě: 

Zaběhne výrobu dílu spo‑

lečně se zákazníkem a op‑

timalizuje parametry.
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Strojní park
• TruPunch 1000
• TruLaser Tube 5000 fiber
• TruLaser Tube 7000
• TruLaser Robot 5020
• TruLaser 5030

• 2× TruLaser 5030 fiber
• TruLaser 5040 fiber
• TruBend Center 5030
• STOPA Universal

O zákazníkovi
Hydracorte, S.L.
Jednatel:
Luis Ángel Voces Rebordinos
Rúa San Fernando, 44 A
15180 Culleredo, A Coruña, 

Španělsko
Telefon: +34 (0) 981 613 210
Fax: +34 (0) 981 613 205
hydracorte@grupocaamano.es
www.hydracorte.com

Záběh výroby
dílu

Produktivní
laserové svařování

Zákazník zahájí výrobu 

prvních sériových dílů.

FusionLine:

Nová metoda FusionLine spojuje díly také tehdy, když je nut‑

né překlenout mezeru. Kompenzuje při svařování nepřesnos‑

ti a uzavírá mezeru až s milimetrovou šířkou. Mnoho dílů, 

které byly konstruovány pro konvenční metodu svařování, 

tak lze obrábět laserem. FusionLine tak usnadňuje vstup do 

laserového svařování a umožňuje uživatelům zvýšit vytížení 

zařízení.
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Ambiciózní projekt. Výrok, který se často 

používá – ale málokdy platí tak výstižně jako 

pro logistické centrum společnosti TRUMPF. 

Nejnovější budova v Ditzingenu totiž měla být 

nejen funkční, ale také chytrá.

NĚMECKO

Ambice  v  Ditz ingenu

HEZKÉ A CHYTRÉ:
LOGISTICKÉ  
CENTRUM

FIRMY TRUMPF
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Každý majitel auta to zná: Někdy začne zlobit motor a je nutné vy‑

měnit nějaký díl. Brzdové kotouče nebo ozubené řemeny se musí 

dokonce vyměňovat pravidelně. U laserových a obráběcích strojů 

je to podobné. Také potřebují čas od času nové trysky, ochranná 

skla nebo čočky. Aby všechny tyto spotřební díly našly co nejrych‑

lejší cestu do celého světa, otevřela firma TRUMPF v Ditzingenu na 

podzim 2017 nové logistické centrum.

Starý sklad, dřívější mlýn na koření, byl využíván jedenáct let 

a kvůli svým jen 3,5 m vysokým stropům a omezenému místu 

byl velmi rychle příliš malý pro rostoucí požadavky. Bylo nutné 

najít nové řešení. Sven Müller, vedoucí logistiky náhradních dílů 

u firmy TRUMPF, se zhostil tohoto úkolu a sestavil přibližně před 

třemi lety kompetentní tým kolegů a externích poradců. Společně 

od základu analyzovali dosavadní a budoucí vytížení logistického 

centra a prověřili různé principy skladu. Všechno to začalo na 

zelené louce, s kusem nepopsaného papíru. Za prvními koncepty 

následovaly testy vhodného softwaru. Původní řešení nepřicházelo 

pro odpovědné pracovníky již v úvahu, chtěli něco inovativního, 

nového, aby díky logistickému centru zůstala firma dlouhodobě 

konkurenceschopná. Bylo rozhodnuto o použití softwarového 

řešení SAP, které bylo speciálně přizpůsobeno potřebám společ‑

nosti TRUMPF. Na podzim 2015 byla stavba zahájena slavnostním 

rýpnutím do země a již o rok a půl později začalo stěhování do 

hal. Od června 2017 jsou všechny spotřební a náhradní díly ve 

svém novém domově.

Rychleji, dále, výše

Logistické centrum nabízí vše, co moderní sklad potřebuje. Napří‑

klad 18 metrů vysoké stropy. Kromě toho je asi třiapůlkrát větší 

než původní sklad a má tak dostatečnou kapacitu pro budoucí 

využití. Haly o rozloze 13 000 metrů čtverečních jsou dnes vytížené 

ze 70 procent, a to záměrně. Sklad nezadržitelně roste a regály 

budou v blízké budoucnosti jistě zcela naplněné. Objem expedice 

již dnes ukazuje, co zaměstnanci v Ditzingenu den za dnem musí 

vykonávat: Každý měsíc se expeduje cca 60 000 produktů. To 

odpovídá cca 270 00 balíkům za rok. Z toho důvodu je instalová‑

no také více bran pro příjem a výdej zboží. Místo tří jich je dnes 

k dispozici celkem čtrnáct.

Pravděpodobně nejdůležitější změnou je však vizualizace všech 

procesů jako digitální obraz. Všechny pohyby materiálu se zobra‑

zují na monitorech. Tím je zajištěna spolehlivost. Firma TRUMPF 

řídí vedle skladové správy v regálech také všechny příchozí a od‑

chozí toky materiálu pomocí digitálních bezdokladových procesů, 

to zaručuje transparentnost a schopnost reakce. Zaměstnanci 



FO
TO

S:
 C

la
us

 M
or

ge
ns

te
rn

33

D
IT

Z
IN

G
E
N

32

„Inteligentní řízení skladu 
zohledňuje tuto běžnost 

sortimentu a podle toho výrobky 
umisťuje. “
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obdrží na svém pracovišti přesně takové informace, které potře‑

bují pro svůj aktuální úkol. Příkladem je unikátní regálové řešení 

TRUMPF při příjmu zboží. Zaměstnanec zde dostane prostřednic‑

tvím světelného signálu informaci, jaký přepravní obal má odebrat 

jako další z přepravního vozíku a poslat prostřednictvím dopravní‑

kových pásů do skladu. Systém v tomto bodě již stanovil priority. 

Čárové kódy na přepravních obalech a regálech navíc podporují 

bezpečnost procesu.

Asi největší, a tím i nejambicióznější novinkou byl však krok 

k bezdokladovým procesům. Nebyla to samozřejmě snadná cesta, 

ale firma se pro ni rozhodla vědomě, aby mohla jednat flexibilně, 

automatizovaně a také udržitelně.

Všechno závisí na plánování

Nejvýraznějším prvkem nové budovy je dvoudílná struktura 

kancelářských prostor a skladové oblasti. Díky velkým skleněným 

plochám a otevřeným prostorům vzniká pocit sounáležitosti. 

Zaměstnanci, kteří se u svých počítačů zabývají dispozicí materiálu, 

zpracováním zakázek a vyjasněním vratek, tak mohou zároveň 

sledovat, co se děje dole před nimi v logistické oblasti. V hale 

odděluje šest metrů široká ulička, takzvaná „autodráha“, skla‑

dovou a procesní oblast. K procesní oblasti patří příjem a výdej 

zboží a vratky. Skladová oblast se skládá z oblastí malých a velkých 

dílů, v nichž se nachází celkem více než 30 000 výrobků. V oblasti 

malých dílů se automaticky pohybují všechny zásobníky materiálu 

– zaměstnanec tak obdrží všechno, co potřebuje, s dodáním na 

příslušné místo.

Takzvaná „běžnost sortimentu“ označuje, jaké náhradní a spo‑

třební díly jsou jak často požadovány. Inteligentní řízení skladu 

zohledňuje běžnost sortimentu a podle toho zařazuje výrobky. 

To znamená, že díly, které jsou požadovány častěji, jsou rychleji 

přístupné než ty ostatní. To zajišťuje cennou úsporu času.

Díky optimální kombinaci automatizovaných a manuálních sklado‑

vých procesů je možné flexibilně reagovat na změny jako kolísání 

zakázek. Vedle automatického skladu drobných dílů s cca 23 000 

skladovými místy pro rychloobrátkové díly existuje manuální 

policový regál na čtyřech úrovních pro takzvané nízkoobrátkové 

zboží, tedy díly, které se neobjednávají tak často. Kromě toho jsou 

k dispozici různé paletové regály pro velké a objemné díly.

Jaké zvláštní nároky měl projekt logistického centra na všechny 

zúčastněné: všechny tři dílčí projekty – stavba, vybavení logistiky 

a IT – probíhaly od začátku souběžně. Zatímco se ještě stavěl plášť 

budovy, byly například již instalovány první regály. Na základě 

simulací proběhy testy softwaru SAP, než vůbec fyzicky stála 

skladová technika. To bylo možné jen díky úzké koordinaci mezi 

jednotlivými pracovníky a extrémně kompetentními a ambiciózní‑

mi partnery ve firmě TRUMPF i mimo ni.

Stagnace se nepřipouští

Kancelářská plocha v novém logistickém centru má rozlohu 

1 700 metrů čtverečních a nachází se v horních patrech budovy. 

Také zde použila firma TRUMPF již dnes perspektivní nápady. 

Náš podnik je přesvědčen, že kreativita může vznikat jen v pro‑

storách, které poskytují ideální pracovní podmínky. A to nemusí 

být standardizované, klasické kanceláře. Z tohoto důvodu se 

firma TRUMPF spoléhá na Office Workplace Concept (OWC). To 

umožňuje členění prostoru a nábytku přizpůsobené potřebám 

oddělení. Proto existuje například koncept otevřeného velkého 

kancelářského prostoru s koutky pro sezení, kde lze samostatně 

a nerušeně pracovat. Podle potřeby nabízí tedy nábytek možnost 

koncentrace, kreativity nebo vzájemně komunikace.

I když je stěhování dokončeno, oficiálně v logistickém centru 

nikdy nezazní věta „Máme hotovo.“ Neboť projekt v Ditzingenu 

je výjimečný svojí neustálou snahou o optimalizaci. Zatímco velký 

celek, nápad, pevně stojí, existuje mnoho maličkostí, které zůstá‑

vají v pohybu a mohou se v závislosti na požadavku měnit. Je to 

skutečně ambiciózní projekt.
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Nový TRUMPF online magazín

TRUMPF zažívá digitální transformaci 

a sází na digitalizaci také v podnikové 

komunikaci. Důkaz: Nový online ma‑

gazín. Magazín soustředí pozornost na 

témata relevantní pro firmu TRUMPF. 

A to žurnalisticky, zábavně a multime‑

diálně. Patří sem také různorodé články 

– například o nejdelším laserovém 

stroji na světě, veletrhu Blechexpo nebo 

Robocopu pracovního světa. Navíc 

jsou zde samozřejmě online k dispo‑

zici důležité obrazové galerie a videa. 

Příspěvky v novém online magazínu 

jsou rozmanité a mezinárodní: zprávy 

uživatelů, interview a odborné články 

z oblastí Průmyslu 4.0, laseru a plechu. 

Online magazín přitom nabízí prostor 

pro názory odborníků z oblasti výzku‑

mu, vědy a průmyslu. A jsou umožněny 

náhledy do projektů a událostí u firmy 

TRUMPF. Sem patří příběhy o agilním 

projektovém managementu, kulturní 

nabídky ve firmě, aktivity venture kapi‑

tálu nebo například zdařilý tovaryšský 

kousek učňů. Redakční tým uvádí nové 

články jednou týdně a zásobuje tak 

atraktivními příběhy nejen zákazníky, 

ale také potenciální nové zákazníky, 

uchazeče a technické zájemce.

www.trumpf.com/s/magazine

Jubileum: 2 000× 
TruBend 7036

U společnosti TRUMPF v Rakousku je 

důvod k oslavám: z výrobního pásu 

sjel 2 000. stroj TruBend 7036. Ten 

byl poprvé představen v roce 2008 na 

veletrhu Euroblech. Od té doby tento 

kompaktní, elektricky poháněný stroj 

podporuje uživatele při ohraňování jejich 

obrobků. Zvláštnost zařízení TruBend 

7036: Obrábí extrémně produktivně 

drobné díly. Kromě toho se tento stroj 

vyznačuje promyšleným ergonomickým 

konceptem. Lze jej obsluhovat vsedě 

a má otočné řízení. I po deseti letech je 

TruBend 7036 stále jedním z nejoblíbe‑

nějších strojů v portfoliu ohraňovacích 

lisů firmy TRUMPF.

Exkurze v Chicagu

Velký nával: Jen čtyři měsíce po otevření 

v září 2017 přivítala TRUMPF Smart 

Factory v Chicagu tisícího návštěvníka. 

Zákazníci z USA, Kanady, Mexika, Bra‑

zílie, Velké Británie a Německa si dosud 

mohou prohlížet zařízení přímo v akci. 

Smart Factory se zaměřuje na poraden‑

ství a školení zákazníků při zavádění 

digitálně propojených výrobních řešení. 

Od objednání dílu přes jeho konstrukci 

až po expedici – v Chicagu jsou všechny 

procesy digitálně zobrazovány.

Zajímavé ,  důlež i t é  a  překvapivé .
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Malí badatelé 
z mateřských škol

Vzdělání je základem pro společenský 

pokrok. Z tohoto důvodu se společnost 

TRUMPF podílela na založení iniciativy 

Wissensfabrik. Toto sdružení má za cíl 

nadchnout mladé lidi pro techniku, vědu 

a IT. Jedním z projektů je „Děti objevují 

techniku“, zkráceně KiTec, který byl 

koncipován pro mateřské a základní 

školy. TRUMPF poskytuje projektovým 

skupinám nejen sady materiálů a nástro‑

jů, ale povzbuzuje děti také k uskuteč‑

ňování vlastních nápadů a konstruování 

staveb. Zlatým hřebem projektu je 

závěrečná návštěva firmy TRUMPF, kde 

se děti mohou na vlastní kůži podívat na 

skutečný podnik.

Průmysl 4.0? Oce‑
něno!

Hned dvakrát získala firma TRUMPF 

ocenění „Successful Practices 2017“ 

RWHT Cáchy. Renomovaná univerzita 

vyzvala v roce 2016 a 2017 k účasti na 

benchmarkingových studiích „I4.0 ve 

výzkumu a vývoji“ a „Databázové služby 

2017“. U obou studií ocenila univerzita 

pět nejúspěšnějších firem. Společnost 

TRUMPF přesvědčila výbor například 

svoji agilní pracovní metodikou, kterou 

používá při vývoji nových výrobků. Oce‑

něny byly také služby Condition Based 

Services. Ty umožňují monitorování 

stavu zdrojů laserového záření. Studií se 

zúčastnilo celkem 171 firem z Německa, 

Rakouska a Švýcarska.

Start ‑up spirit by 
TRUMPF

Ven z firmy a rovnou do prostředí start‑

‑upu: Od podzimu 2017 běží u firmy 

TRUMPF program „Internehmertum“. 

Jeho cílem je vyvíjet nové obchodní 

modely, které v ideálním případě vedou 

k interním nebo externím start ‑upům 

z firmy TRUMPF. Čtyři týmy po dvou 

zaměstnancích prověřovaly a urychlovaly 

zajímavá řešení: od pouhého nápadu až 

po business model. Pro zpracování po‑

skytuje TRUMPF osmi autorům nápadů 

50 procent své pracovní doby a koučink 

a prostory mimo provozní areál. V roce 

2018 dostanou možnost zúčastnit se 

programu „Internehmertum“ další 

pracovníci.

Přírůstek u firmy 
TRUMPF

TRUMPF přebírá laserového výrobce 

AMPHOS a posiluje tak své portfolio 

výrobků a technologií v laserové techni‑

ce. Tato firma vznikla v roce 2010 jako 

spin ‑out Fraunhofského institutu pro 

laserovou techniku (ILT) a RWTH Cáchy. 

AMPHOS vyvíjí a vyrábí pulsní lasery s ul‑

tra krátkým pulsem s vysokým výstupním 

výkonem pro aplikace v průmyslu a vědě. 

Pulsní lasery s ultra krátkým pulsem jsou 

rozšířené zejména v elektronické výrobě, 

kde se používají například při výrobě 

desek s plošnými spoji a displejů. Srdcem 

laserů AMPHOS je takzvaná technologie 

InnoSlab, s níž TRUMPF objevuje novou 

škálu parametrů pro svoje pulsní lasery 

s ultra krátkým pulsem.
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Co je to vlastně laser? Především je to ak‑

ronym (zkratka). Laser totiž znamená light 

amplification by stimulated emission of ra‑

diation, tedy zesílení světla stimulovanou 

emisí záření. Laser jsou tedy fotony. Každý 

laser se skládá ze tří komponentů: aktivního 

média (plyn nebo pevná látka), takzvaného 

zdroje záření a rezonátoru, v nejjednoduš‑

ším případě sestávajícího ze dvou paralel‑

ních zrcadel. Čím je laserový paprsek tak 

výjimečný? Všechny fotony mají stejnou 

vlnovou délku a směr a synchronně kmitají. 

Díky těmto vlastnostem lze laser tak mnoho‑

stranně používat: ve vědě a technice, v bio‑

logii a chemii, v měřicí technice, k ukládání 

a přenosu dat a v neposlední řadě při obrá‑

bění materiálů. V informormační grafice jsou 

zajímavé informace o schopnostech světla.

Ach tak !

SÍLA SVĚTLA –
LASEROVÁ TECHNOLOGIE

U firmy TRUMPF a ve světě: Mezníky historie laseru

Albert Einstein definuje teoretické základy la‑

seru: Za určitých okolností může světlo nutit 

hmotu, aby vydávala identické záření.

Theodore Maiman vyvíjí první funkční laser 

z rubínového krystalu a bleskové žárovky.

TRUMPF představuje první CO
2
 laser vlastní 

konstrukce, TLF 1000. Laser má výkon jeden 

kilowatt.

TRUMPF představuje první diodově buzený 

diskový laser jako laboratorní zařízení s jedním 

kilowattem. Dnes je diskový laser platformou 

pro všechny vysoce výkonné pevnolátkové 

lasery od firmy TRUMPF.

Zavedení TruDiode 6006: Kompaktní a ener‑

geticky účinný diodami přímo buzený laser  

pro pájení a navařování.

Indický elektroinženýr Chandra Kumar N. Patel 

vyvíjí první CO
2
 laser až do fáze uvedení na trh. 

Laser řeže, vrtá a svařuje kovy.

Haas ‑Laser* prezentuje studii pro první průmy‑

slový multikilowattový pevnolátkový kontinuál‑

ní laser. Asi o rok později začíná sériová výroba 

těchto laserů.

Mezníky laserové technologie:  TRUMPF  obecně

* Od roku 1992 patří Haas Laser ke skupině TRUMPF

První pulsní lasery s krátkým pulsem pro mikro‑

obrábění rozšiřují spektrum použití až po nej‑

jemnější struktury, úběry, vrtání a řezání.
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Aktuálně největší a nejsilnější 

rentgenový laser světa se nachá‑

zí pod Hamburkem. Výzkumné 

zařízení European XFEL se roz‑

prostírá na ploše téměř tři a půl 

kilometru. Podzemní zařízení 

obsahuje špičkový laser: během 

jedné vteřiny má vyrobit 27 000 

rentgenových záblesků. Používá 

se například pro zkoumání cho‑

vání hmoty v atmosféře Slunce.

Existuje celá řada typů laseru 

a tím i mnoho různých oblastí 

použití a téměř nekonečných 

možností: bělení riflí, korigo‑

vání vad čočky v oku a vytváře‑

ní prvních malých hologramů 

– to je jen malý výčet oblastí 

použití. Můžeme se tedy těšit, 

co ještě budoucnost přinese.

Neodmyslitelně patří do sé‑

rie Star Wars. Ve skutečnosti 

laserový meč neexistuje. Za‑

tím ještě ne. Dva výzkumníci 

náhodou objevili novou for‑

mu laserového světla. Řídili 

fotony mrakem rubidiových 

atomů. Přitom vznikla pevná 

hmota. Od té doby zkoumají 

nové spojení světla a hmoty. 

A přinášejí tak možná lasero‑

vý meč do naší galaxie.Nejvýkonnější laser

Od riflí až po hologram

Nechť tě provází síla

Astronauté zajistili přesné měření

V roce 1969 instalovali astro‑

nauti mise Apollo 11 na Měsíci 

zrcadlový teleskop. Lasery ovlá‑

daly tento zrcadlový teleskop ze 

Země a ten odrážel jejich světlo 

zpátky. Z doby, kterou záření 

potřebovalo pro tuto cestu, zjis‑

tili vědci vzdálenost Měsíce.

vytváření

hologramů

přenos dat

obrábění

materiálu

oční lékařství

skenování

čárových kódů

bělení riflí
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RUKAVICE  
S HLAVIČKOU

BUDOUCNOST
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Dosud byly Smart ‑Watches a Smart ‑Glasses nejběžnější nositelnou 

elektronikou v průmyslové výrobě. ProGlove sází na inteligentní ru‑

kavice. Jejich nový produkt Smart ‑Glove „Katharina“ ukazuje, zda 

zaměstnanci provádějí pracovní kroky správně. Integrovaná čtečka 

čárových kódů v prvním modelu „Mark“ redukuje chyby, které 

vznikají například při kompletaci. Zakladatelé Thomas Kirchner, 

Alexander Grots, Jonas Girardet a Paul Günther začali tento vývoj 

v roce 2014. Od té doby si „Mark“ zajistil renomé u konkurence 

zakladatelů a investorů a vytvořil solidní počáteční kapitál. Jak ale 

vynálezci před čtyřmi lety přišli na nápad inteligentní rukavice?

Paul Günther dříve pravidelně prováděl skupiny návštěvníků závo‑

dem velkého výrobce automobilů. Přímo ve výrobě nahlížel do pra‑

covních procesů. Přitom ho rychle napadly dvě věci: Jak důležité 

je taktování procesních kroků, a také jak velký je účinek, když takt 

třeba jen minimálně zlepšíme. „Když zde v procesu optimalizuji 

nějakou drobnost, stává se z toho velká páka, neboť každý úkon 

provádím jako dělník ne jednou, ale 500× nebo 1000× za den,“ 

vysvětluje Paul Günther. Právě zde je řešením Smart ‑Glove.

Stisknutím bříšek palce a ukazováčku k sobě aktivuje pracovník 

integrovaný skener modelu rukavice „Mark“. Tím pokaždé ušetří 

sáhnutí na skener. Na jedno skenování to přibližně odpovídá třem 

sekundám. Za průměrný pracovní den tak lze ušetřit až 50 minut. 

Dosud testovali model „Mark“ především velcí výrobci automobi‑

lů, ale oblasti použití jsou rozmanité.

Průmysl 4.0 definuje propojenou výrobu. Tento pojem však 

také znamená chytré nápady a inovativní vývoje, v neposlední 

řadě prostřednictvím pokrokových start ‑upů. Někteří z nich se 

specializují na hledání nových možností pro efektivnější, rychlejší 

a automatizovanější výrobu. V oblasti výroby a logistiky k tomu 

přispívá takzvaná „nositelná elektronika“. To jsou doplňky 

a oděvy, v nichž se skrývá technika. Výrobcem těchto nositelných 

pomůcek je start ‑up „ProGlove“.
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Z inteligentní rukavice by mohly profitovat všechny průmyslové 

oblasti, které musí zvládat logistické procesy. Plánování druhého 

modelu s názvem „Katharina“ je již v plném proudu. Na rozdíl od 

výrobku „Mark“ má „Katharina“ integrovaný displej, který ukazu‑

je nadcházející pracovní kroky a k tomu potřebné nástroje. Pomocí 

senzorů rozpozná rukavice, zda pracovník sahá po správném 

nástroji a poskytuje zpětnou vazbu pomocí vibrací. Novým pra‑

covníkům ulehčuje „Katharina“ zapracování ve výrobě a pomáhá 

zamezit chybám začátečníků.

Také firma TRUMPF sází na efektivnější organizaci výrobních pro‑

cesů. V USA mají zákazníci možnost použít při technických pro‑

blémech chytré brýle pro urychlení oprav. Po zapnutí vysílají brýle 

automaticky video v reálném čase zkušeným servisním technikům, 

kteří tak vidí to samé jako zákazník přímo v místě. Pomocí virtuál‑

ních informací, výkresů a videí společně problém vyřeší. Odpadá 

tak čas vynaložený na příjezd a odjezd technika.

Díky technickému pokroku je nositelná elektronika stále atrak‑

tivnější pro použití ve výrobě, neboť senzory, rádiové techniky 

a systémy, které se bez velkých nákladů integrují do výroby, jsou 

výhodnější a lépe přístupné. Nejdůležitější výhoda: Člověk nepřijde 

kvůli tomuto vývoji o svoji práci. Naopak – je při ní podstatně 

podporován.

Odborníci se shodují, že rozhraní člověk/stroj je důležitou tema‑

tikou v Průmyslu 4. 0. Smart Wearables mohou podpořit spolu‑

práci mezi člověkem a strojem. Koneckonců přesně tam se také 

používají.

Tým TRUe se zeptal Jamese Rogowskiho, viceprezidenta 
Technického servisu, TRUMPF USA, jaké revoluční změny 
přináší nositelná elektronika pro každodenní práci za-
městnanců a zákazníků.

Proč sázíte na Smart ‑Glasses?

Společnost TRUMPF chce být zákazníkovi 

nablízku. Z tohoto důvodu se spoléháme 

na nositelnou elektroniku. Ta umožňuje 

vysoce kvalifikovaným servisním pracovní‑

kům být virtuálně v místě, přímo ve výrobě 

u zákazníka. Díky ní můžeme rychleji 

pomoci. Věřím, že nositelná elektronika bude v budoucnosti 

jedním z nejdůležitějších nástrojů technického zákaznického 

servisu.

Jak Smart ‑Glasses usnadňují každodenní práci 
zákazníka?

Naši servisní technici denně vyřizují opravy pomocí Smart‑

‑Glasses. Takové zásahy nazýváme „Smart ‑Missions“. Daří se 

nám vyřešit problémy, u nichž musíme například resetovat pa‑

rametry nebo přijít na kloub problémů v mechanice. Brýle jsou 

užitečné především mimo běžnou pracovní dobu a u menších 

zákazníků. Často tam nebývá zaměstnán žádný údržbářský 

personál. Technik v naší pobočce slyší a vidí to samé, jako by 

byl přímo v místě u zákazníka.

Jaké závěry z Vašich „Smart ‑Missions“ zatím vyvozujete?

Celkovou dobu úspory v minutách jsme ještě nezjistili. V sou‑

časné době pracujeme na analýze těchto dat a samozřejmě 

také vítáme zpětnou vazbu našich zákazníků. Co však mohu již 

dnes s jistotou říci: Opravujeme stroje výrazně rychleji!
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Oscar za laser?
Co má James Bond 

společného s fotonikou.

ZDE SE DOZVÍTE VÍCE:
TRUMPF ONLINE MAGAZÍN

www.trumpf.com/s /so1237

#NÁZOR
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Ať už se jedná o strojírenství nebo nábytkářský průmysl: Trubky a profily se používají 
prakticky všude. Lze je vrtat, řezat, frézovat – nebo zpracovávat laserem. Laser umožňuje 
nové spojovací techniky, usnadňuje konstrukci a je extrémně rychlý, zejména když se jed‑
ná o pevnolátkový laser. Takovým laserem vybavila firma TRUMPF nové zařízení TruLa‑
ser Tube 7000 fiber. Stroj zpracovává trubky až do průměru 254 milimetrů. Karl Schmid, 

vedoucí produktového managementu TruLaser Tube, nám řekne více.

TRULASER TUBE 7000 FIBER

Pane Schmide, co bylo impulzem k vyvinutí 
stroje TruLaser Tube 7000 fiber?
Mnoho podniků, zejména zakázkových výrobců, 

musí být velmi flexibilní. Zpracovávají trubky 

s extrémně malým a obzvláště velkým průmě‑

rem. TruLaser Tube 7000 fiber jim umožňuje 

řezat kompletní spektrum pomocí pevnolátkového laseru, a to 

obzvláště rychle.

Pak je tedy laser odpovědný za vysokou rychlost při řezání 
trubek?
Také, ale nejen on. Proces řezání dále urychlují funkce jako Rapid‑

Cut nebo PierceLine. RapidCut jsme vyvinuli speciálně pro naše 

stroje pro řezání trubek. PierceLine je příkladem funkce, kterou 

jsme přenesli z řezání laserem na laserové řezání trubek. Také 

ohledně řezných dat jsme profitovali z našich zkušeností z oblasti 

2D laserů. TruLaser Tube 7000 fiber pracuje celkově mnohem 

produktivněji než jeho sourozenec s CO
2
 laserem.

Jak se to projevuje u průběžného času?
Když zohledníme typickou kombinaci dílů našich zákazníků, zvy‑

šujeme produktivitu o 15 procent – jen díky technologii pevno‑

látkového laseru. V závislosti na geometrii dílu dokáže RapidCut 

tuto hodnotu ještě zvýšit. TruLaser Tube 7000 fiber přitom má 

rozhraní, jejichž pomocí lze zjišťovat a vyhodnocovat data stroje. 

Zákazník tak může optimalizovat výrobní plán svého zařízení 

a efektivně vyrábět také menší velikosti výrobní dávky. U menších 

počtů kusů profituje také z vysoké rychlosti zařízení a jeho otevře‑

ného konceptu.

Co se skrývá pod pojmem otevřený koncept?
Bezpečnost laseru je důležité téma, zejména u pevnolátkového 

laseru. Jeho záření je velmi nebezpečné pro lidský zrak. Abychom 

zamezili vystupování laserového záření, můžeme stroj kompletně 

zakrýt. Tento kryt však omezuje operátora při zakládání a odebírání 

trubek a hotových dílů. Rozhodli jsme se pro jinou strategii: Naše 

technicky náročné, ale promyšlené řešení ochrany proti záření 

zaručuje bezpečnost laseru třídy 1. Operátor má současně bezpro‑

blémový přístup ke straně zakládání a odebírání a k pracovnímu 

prostoru stroje. Jednotlivé kusy a malé série tak lze vyrábět téměř 

stejně efektivně jako na stroji s CO
2
 laserem.

PierceLine
Jakmile laser kompletně prořízne materiál, stroj ukončí proces 

zápichu. To vede k přesnějším výsledkům, kratším výrobním časům 

a nižšímu tepelnému zatížení vnitřní strany trubek.

RapidCut
Překrývající se pohyby osy trubky a řezné hlavy zvyšují dynamiku 

stroje o více než čtyřnásobek. Teprve při překrývání os lze pozorovat 

vysoké posuvy pevnolátkového laseru již u malých kontur. Produkti‑

vita roste, především u tenkostěnných trubek.

Nový stroj pro laserové řezání trubek TruLaser Tube 7000 fiber
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Technické problémy, které se vyřeší jako mávnutím kouzelného proutku – TRUMPF 
Remote Support je velmi blízko. Digitální, bezpečný vzdálený přístup je od roku 2010 
k dispozici pro všechny stroje a lze jím dodatečně vybavit téměř každý model od roku 

výroby 2001. Již desítky tisíc zákazníků firmy TRUMPF v šedesáti zemích po celém 
světě využívají tuto nabídku.

POMOC JEDNÍM KLIKNUTÍM:
TRUMPF REMOTE SUPPORT

Princip vzdálené technické podpory má jednoduché a rychlé 
vysvětlení:

Zákazník zahájí komunikaci se vzdálenou technickou podporou jedním 

kliknutím na ovládací panel stroje.

Stroj naváže pomocí integrovaného teleprezenčního boxu přes síť 

zákazníka VNP spojení s firmou TRUMPF. Toto spojení chrání firewall. 

Jako komunikační platforma se speciálně pro tuto relaci zřídí virtuální 

server.

Po povolení zákazníkem se odborník z firmy TRUMPF připojí 

k uživatelskému rozhraní stroje. Během diagnostiky a řešení problémů 

může zákazník také sledovat všechny kroky.

Jakmile odborník z firmy TRUMPF problém odstraní, veškerá data 

na virtuálním serveru se vymažou. Neexistují žádné záznamy relace. 

Vzdálená technická podpora je tak ještě bezpečnějším komunikačním 

prostředkem.

Výsledek: Stroj běží nerušeně dále.

Největší výhodou oproti klasické horké lince je rychlejší dia‑

gnostika a odstranění chyb. Zákazníci nemusí čekat na servis‑

ního pracovníka, neboť 80 procent všech poruch lze odstranit 

prostřednictvím vzdálené technické podpory (Remote Support). 

Tím se zvyšuje využitelnost strojů a snižují se náklady. Pokud je 

přesto nutný zásah přímo v místě, minimalizuje vzdálená technic‑

ká podpora čekací doby: vadné díly lze již dopředu identifikovat 

a objednat.
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600 gramů – to odpovídá například šesti tabulkám čokolády. Přesně tolik váží RTC kazeta, která 
tak má skutečně nízkou hmotnost. Přesto je kazeta pro nástroje TRUMPF silným partnerem při 
děrování. Podepřená ramena kazety zlepšují její stabilitu. Integrovaná pomůcka pro přenášení 

usnadňuje operátorovi přepravu připravených nástrojů. Barevné klipy pomáhají rychle 
a přehledně označit inventář.

Z TĚŽKÉHO LEHKÉ

Skutečně lehká manipulace – dokonce jednou rukou. Simon Altvater 
RTC kazetu testoval a považuje ji za dobrou.

O těchto výhodách se mohli během půlroční testovací fáze pře‑

svědčit také Erich Altvater, ředitel firmy Altvater Metallverarbei‑

tung, a jeho syn Simon: „Díky novému uložení ramen kazety je 

kazeta na nástroje velmi stabilní. Odolá tak i vysokým zatížením 

a výměna nástrojů funguje bez jakýchkoli problémů. Kromě toho 

se s RTC kazetou dobře a snadno manipuluje.“

Firma Altvater Metallverarbeitung oceňuje i další výhodu: RTC 

kazeta se hodí pro nové, ale i pro starší stroje s ToolMaster. 

„Je skvělé, že firma TRUMPF vyrábí inovované nástroje a kom‑

ponenty nejen pro nejnovější stroje, ale zohledňuje také starší 

modely.“
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Kde je moje zásilka a především – kdy dorazí? Kdo si občas nepoloží tuto otázku? Na MyTRUMPF mají nyní 
zákazníci přehled o všech objednávkách. Přesně tak vědí, jaké zboží bylo objednáno. Na MyTRUMPF se přitom 

zobrazují nejen objednávky provedené v e ‑shopu, ale také objednávky doručené telefonicky nebo e ‑mailem.

PŘEHLED O VŠECH DODÁVKÁCH

V celkovém přehledu naleznou zákazníci vedle nejaktuálnější za‑

kázky navíc historii objednávek. Mohou tak vyhledat, kdy byly díly 

požadovány. Užitečné funkce filtrování umožňují hledání podle 

čísel objednávky, kategorií výrobků, strojů a termínů objednávek.

V podrobném náhledu lze sledovat průběh jednotlivých dodávek. 

Zcela jednoduše: Kliknutím na odkaz s uloženým číslem zásilky se 

uživatel dostane přímo na stránky různých přepravců, jako DHL 

nebo TNT.

Tím je zajištěna transparentnost, především u objednávek s kri‑

tickým časem. Pokud dodávka nedorazí podle plánu, lze rychle 

a nekomplikovaně najít, kde se právě nachází.

SLEDOVÁNÍ  
ZÁSILKY

ONLINE
ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

HISTORIE
OBJEDNÁVEK
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Inovace, technologie a trendy budoucnosti.

Dvojité balení 
 

V prosinci zahájily svůj provoz v závodě 

v České republice hned dva stroje 

TruBend 8400 (040). Firma Tawesco, 

zabývající se zakázkovou výrobou, 

provozuje oba velkoformátové 

ohraňovací lisy jednotlivě, ale také 

společně. TruBend 8400 (040) ohraňuje 

díly lisovací silou 400 tun a v délce 

4 metrů. Při tandemovém provozu 

má firma Tawesco k dispozici lisovací 

sílu až 800 tun a délku ohraňování až 

osm metrů. Toto provedení se hodí 

zejména při nižším podílu výroby 

u velmi dlouhých dílů. Další výhoda: 

Dvojité zařízení neklade žádné zvláštní 

nároky na fundament. Veškerá 

tandemová provedení TruBend Serie 

8000 mají využitelnou montážní výšku 

675 milimetrů. Bombírování a upnutí 

nástrojů ve stroji dokáže bez problémů 

odolat zatížení 6 000 kilonewtonů 

na jeden metr. Obrobky polohuje 

až šest CNC řízených os se zadními 

dorazy. Přesný úhel zajišťuje optický 

systém pro měření úhlu. U velkých 

a těžkých dílů pomáhají operátorovi 

podpěrné konzole a ohýbací pomůcka. 

Bezpečnostní zařízení BendGuard pokrývá 

v tandemovém provozu kompletní délku 

ohraňování.

Laserové svařování
v XXL

TruLaser Weld 5000 nyní svařuje také 

extrémně velké díly. Nové polohovadlo 

dílů umožňuje pomocí lineární osy 

obrábění dílů o délce do čtyř metrů 

a hmotnosti až 1000 kilogramů. Velké 

kryty nebo nádrže tak lze plně automa‑

ticky svařovat laserem. Vedle nového 

řešení existuje možnost vybavit zařízení 

dalšími polohovadly pro menší díly: 

na otočný stůl lze zvenčí zakládat díly 

a odebírat je paralelně s procesem sva‑

řování v buňce. Pohyblivé otočné‑sklop‑

né polohovadlo usnadňuje obrábění 

těžko přístupných dílů.

Online, offline, 
kdykoliv: 
TecZone Bend

TecZone Bend usnadňuje programování 

ohraňovacích lisů. Pomocí softwaru 

lze automaticky vytvořit programovací 

návrh na bázi 2D a 3D dat – včetně NC 

kódu. TecZone Bend navíc vytvoří 3D 

simulaci plus monitorování kolizí. Navíc 

existuje možnost programy ohraňování 

manuálně upravit. Novinka: TecZone 

Bend je nyní integrováno do kon‑

strukčního a programovacího softwaru 

TruTops Boost. Uživatelé tak mohou na 

pracovišti s PC i přímo v dílně blesku‑

rychle programovat ohraňované díly.
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Když se z techniky stane umění. Každé vydání magazínu TRUe představuje vybrané díly v jiném světle. Tentokrát: Snímací dotykové destičky ohraňovacích nástrojů, 
jak ještě nikdo nikdy neviděl. Fotograf Jürgen Herschelmann vyňal tento náhradní díl od firmy TRUMPF z jeho obvyklého prostředí a uvedl jej nově na scénu.
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Cesta vzhůru

8. června 1924 se britský horolezec George Mallory pokusil se 

svým průvodcem Andrewem Irvinem zdolat poslední etapu tehdy 

dosud nepřekonaného Mount Everestu. Mallory byl vynikají‑

cím horolezcem, který zkoumal terén se dvěma předchozími 

expedicemi. Nyní mu chyběl už jen vrchol nejvyšší hory na světě. 

Když se ho ptali, proč se pokouší dobýt tento nebezpečný vrchol, 

na který do té doby ještě žádný horolezec nevylezl, odpověděl 

Mallory lakonicky: „Protože tam je.“*

Tento postoj mi vždycky imponoval. Dělat věci jen pro vlastní 

potřebu. Vynaložit vše, co člověk dokáže a má, pro splnění váže‑

ného cíle. Vydat ze sebe to nejlepší, i když jsou šance na úspěch 

jen velmi malé. George Mallory například pravděpodobně nikdy 

nedosáhl vrcholu Everestu. Předpokládá se, že tragicky zahynul 

800 metrů pod cílem.

Malloryho postoj tak tvoří radikální protiklad k aktuálně tolik 

populárnímu a zhoubnému poselství. Šíří se například v castingo‑

vých show jako „Germanys Next Topmodel“ nebo „Deutschland 

sucht den Superstar“, které svým divákům slibují lacinou zkratku 

na vrchol. Jejich poselství: k úspěchu nejsou nutné ctižádost, ta‑

lent ani oběti, ale vlastně jen skutečně velký výkon – tedy ochota 

předvádět se několik hodin před miliony diváků.

Sláva a respekt jsou však většinou vedlejší účinky ctižádosti a ne 

logické důsledky. Provázejí toho, kdo skutečně něco vykoná, 

udělá, zlepší, vynalezne a prosadí navzdory všem překážkám. 

Talentovaný vynálezce Thomas A. Edison říkal, že inovace jsou 

výsledkem „1 procenta inspirace a 99 procent transpirace“. 

Jinými slovy: Musíte do toho dát skutečně všechno, když chcete 

dokázat něco velkého.

Nedávno jsem četl bláznivý příběh Christopha Kellera, frankfurt‑

ského grafika a uměleckého nakladatele. Keller se společně se 

svojí rodinou přestěhoval z velkoměsta na venkov, aby tam nalezl 

klid. Náhodou patřilo ke Kellerovu nově koupenému venkov‑

skému sídlu u Bodamského jezera lihovarnické právo, které by 

zaniklo, kdyby ho Keller dále nevyužíval. Tento amatér, který 

o sobě říká, že „spíše nasává vůně, než pije“, se tedy ponořil 

do umění lihovarnictví. Přečetl tak téměř všechno, co bylo od 

16. století napsáno o destilaci. Ochutnával, studoval a destilo‑

val. Napravoval svoje začátečnické chyby, optimalizoval recepty, 

zpřesňoval svoje postupy. Den za dnem, měsíc za měsícem. Pro‑

stě proto, že to, co dělá, chce skutečně umět. Kellerova výhoda: 

Neměl žádné zkušenosti a nikoho, kdo by mu předepisoval, jak 

to má vypálit. Musel a dokázal to objevit sám.

O necelých deset let poté, co úplně poprvé zprovoznil destilační 

kotel, prohlásil prestižní gastronomický průvodce Gault ‑Millau 

Kellera za jednoho z nejlepších lihovarníků na světě. Kellerův 

komentář – „Prostě jsem do toho tak nějak vpadl“ – byl velmi 

skromný výrok. Ve skutečnosti se tento začátečník tak tvrdošíjně 

pustil do umění lihovarnictví, že z toho musel vyjít jako vítěz.

Opravdu je to (šťastná) náhoda? Rozhodně ne. Kellerova pilná 

práce vytváří spíše obchodní základ našeho hospodářského 

modelu: Že se vyplatí dělat něco lépe než druzí – a to nejen pro 

vlastního inovátora, ale také pro všechny ostatní. Ze zdokona‑

lovaných léků, čistějších automobilů a, ano, také z aromatičtější 

hruškovice mají profit koneckonců všichni. „Kdo se přestane 

zlepšovat,“ řekl jednou mimořádný podnikatel Philipp Rosenthal, 

„přestane být dobrý.“

Obhajoba bezohledného postoje The ‑winner ‑takes ‑it ‑all je stejně 

tak bezvýznamná jako u bezhlavé dřiny v bludném kruhu osobní 

kariéry. Naopak: Pro opravdovou ctižádost jsou třeba smysluplné 

cíle, určitý rozhled a trpělivost, že jednou také budeme dobří.

Oskar Simon

*  Tento výrok byl později často připisován Edmundovi Hillarymu, 

který v roce 1953 společně s Tenzingem Norgayem skutečně 

jako první dosáhl vrcholu Everestu.
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