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ČTEČKY VE 
VÝROBĚ
Nový systém sbírá data
ze sledování zakázek

SEZNAMTE 
SE | MK
Rozhovor s novým mistrem 
Petrem Kašpárkem

VLADIMÍR 
BUREŠ
Ohlédnutí za
profesním životem

Co a jak 
vyrobit ?
Na to v PBS odpovídá 
Technologie a Konstrukce



Je za námi půlka kalendářního roku 
a za chvíli tady máme léto a prázdniny. 
Někteří máte už zakoupenu letní dovole-
nou, někdo ještě přemýšlí, jestli zvolit tu-
zemsko nebo zahraničí. Osobně to mám 
tak, že když dcera zavelí, nezbývá mi 
nic jiného než uposlechnout a vydat se 
k moři, nejlépe do blízkého Chorvatska. 
I když Chorvatsko nepoužívá jako do-
mácí měnu euro, je i tam možné eurem 
platit stejně jako v celé západní Evropě. 
Za poslední tři roky přitom musíte ve 
směnárnách vynaložit stále stejných 27 
Kč, abyste obdrželi 1 euro. Byly ale i doby, 
kdy nám stačilo z peněženky vytáhnout 
23 Kč. Mohli jsme si toho koupit a dopřát 
víc než teď.
Každá mince má však dvě strany a rád si 
připomínám moudrá slova mého před-
chůdce pana Sobotky: „S každou výho-
dou jde ruku v ruce nevýhoda.“ Co je pro 
nás spotřebitele zjevná kurzová nevýho-
da, pro naši firmu, která je exportně ori-
entována, znamená jednoznačnou výho-
du. Inkasovat 27 korun za euro je zkrátka 
výrazně lepší než obdržet pouhých 23 Kč. 
PBS Industry tato situace přináší výhodu 
při získávání obchodních zakázek, kde 
vládne silná konkurence a tlak na snižo-
vání cen. „Viníkem“ této situace je Česká 
národní banka, která trhům oznámila, 
že bude nejméně do poloviny roku 2017 
podporovat úroveň směny na úrovni 27 
Kč za euro. 
Přeji si, aby ČNB držela tuto strategii co 
nejdéle, a to i přesto že nás přijde zmr-
zlina v zahraničí o pár korun dráž. Pod-
statnější je podle mě zdraví firem, které 
zaměstnancům posílají výplatu – a to 
i na tu zahraniční zmrzlinu.
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ČTEČKY 
& KUCHYNĚ

SEZNAMTE 
SE

CO SE 
TAKY DĚJE 

Přeji Vám pohodu na 
zasloužené dovolené a těším se 

na ni spolu s Vámi!

Martin Šafránek,
finanční ředitel

Leden Únor Březen

Energetika 24,3 / 18,3 30,6 / 18,2 28,2 / 15,8

Malé svařence 12,8 / 11,8 12,5 / 12,7 14 / 11,8

Ocelové konstrukce 15,0 / 8,8 15,7 / 22,0 15,1 / 17,4

Celkově se dá říci, že letošní 1. kvartál byl 
zakázkově slabší, než bychom si přáli. 
To platilo především pro výrobní úsek 
Energetika, který měl během prvních tří 

měsíců tohoto roku méně zakázek a nižší 
ziskovost než v předešlém srovnatelném 
období. Úsek Malé svařence se ale opět 
může pochlubit rostoucí produkcí a spo-

lečně s Ocelovými konstrukcemi také 
zlepšujícím se ekonomickým efektem 
své činnosti.
„Výhled do konce roku je o dost opti-
mističtější než byl jeho začátek. Máme 
například čerstvě potvrzené objednávky 
pro Energetiku od našeho dlouhodobé-
ho zákazníka. Nárůst objemů výroby se 
potvrzuje také ve Stavebních strojích 
a Ocelových konstrukcích, i tam máme 
objednávky na zbytek roku,“ informuje 
finanční ředitel Martin Šafránek.

Výkony v 1. čtvrtletí 2016 (plán / skutečnost v mil. Kč)

Účastnili jsme se veletrhu BAUMA 2016
V dubnu jsme se zúčastnili světově nej-
uznávanějšího veletrhu ve stavebnictví 
BAUMA 2016, jehož 31. ročník se konal 
v Mnichově.

Výstava byla rozdělena na kategorie 
stavební stroje, důlní průmysl, těžba 
surovin a jejich zpracování, výroba sta-
vebních hmot nebo dodavatelé a služby. 

Letos tuto akci se 3 420 vystavovateli z 58 
zemí na ploše 605 000 m² navštívilo 580 
000 lidí ze všech zemí světa.

A my jsme nebyli výjimkou. „PBS In-
dustry se na veletrhu poprvé v historii 
prezentovala především jako dodavatel 
svařovaných komponent pro výrobce 
stavebních strojů. Byli jsme součástí 
expozice Czechtrade společně s našimi 
partnerskými společnostmi MSV Me-
tal Studénka a Strojírny Poldi,” vrací se 
k Baumě generální ředitel Jiří Koukola.

Spolu s ním naši firmu na veletrhu re-
prezentoval vedoucí obchodního úseku 
Stavební stroje Radek Nezval: „Proběh-
la tam celá řada obchodních jednání 
jak se s távajícími obchodními partnery, 
tak i s novými potenciálními zákazní-
ky. Výsledkem jsou již první obdržené 
poptávky.”



Když vstoupíte do rajónu konstruk-
térů a technologů v PBS, všudypří-
tomné výkresy ve vás vyvolávají 
pocit, že jste se ocitli v architekto-
nické kanceláři. A skutečně tomu 
tak trochu je – CO a JAK se bude 
na dílnách vyrábět se navrhuje 
a plánuje právě zde. O jejich pestré 
práci jsme mluvili se třemi vedou-
cími, inženýry Krupičkou, Zíkou 
a Širokým.

„Téměř nenavrhujeme výrobky k sériové 
výrobě, neexistuje univerzální návod, jak 
postupovat. I proto vyžaduje naše práce 
především kreativitu, intuici a samozřej-
mě zkušenost,“ říká vedoucí konstrukce 
Miroslav Krupička, který pracuje v PBS 
Industry od roku 1993. „Konstruktérem 
nebo technologem se nemůžete stát za 
tři měsíce, trvá to několik let, než do své 
pozice takříkajíc dorostete. Bohužel je 
čím dál těžší sehnat technicky vzdělané 

lidi,“ povzdechne si Krupička. Jeho sed-
mičlenný tým, který zpracovává a připra-
vuje veškerou technickou dokumentaci 
v Třebíči, je však zkušený dost a v po-
slední době si připsal hned dva úspě-
chy, kterými ještě posílil své know how  
– konstrukční zpracování kondenzátoru 
do elektrárenských bloků pro Siemens 
Brno a také prototypu parního ofukova-
če, kterým se čistí teplosměnné plochy 
v kotli za provozu.

Právě na vývoj ofukovače navazuje úsek 
vedoucího Rudolfa Zíky, který ho tech-
nologicky zpracovává. „Máme hotový 
první prototyp, který je modernější, leh-
čí a má lepší kompaktnost konstrukce. 
Jsme na něj pyšní, protože je to náš kme-
nový výrobek, který sami uvádíme na 
trh,“ říká Zíka a vypočítává další nabídky, 
na kterých třebíčští technologové právě 

teď pracují – vysokotlaké výměníky pro 
Siemens Brno a výhřevné náplně pro 
nového zákazníka. Zíka, který nastoupil 
do PBS Industry už v revolučním listo-
padu 89, vede čtrnáctičlenný tým tech-
nologů se specializacemi na svařování, 
povrchové a tepelné úpravy nebo pláno-
vání do výroby. Úsek technologie úzce 
spolupracuje s obchodem, pro který na 
základě dokumentace zákazníka nebo 
konstrukce vytváří konkrétní nabídky. 
Kromě obyčejných zakázek oba týmy 
dlouhodobě spolupracují i na několika 

vývojových projektech, mezi něž patří 
například vývoj zařízení na energetické 
využití odpadu.

Duo konstrukce a technologie v Morav-
ském Krumlově se od toho třebíčského 

liší v tom, že tvoří výrobní dokumenta-
ci především pro ocelové konstrukce. 
„Hlavním úkolem našich konstruktérů je 
zpracovat dokumentaci od zákazníků po-
mocí 3D softwaru TEKLA. Technologové 
pak pomocí výstupů z 3D softwarů vy-
tvářejí programy pro stroje na dílnách,“ 
vysvětluje usměvavý Pavel Široký, kte-
rý vede osmičlenný tým konstruktérů 
v Moravském Krumlově, ze kterého po-
chází. Do PBS Industry nastoupil hned 
po ukončení studia na stavební fakultě 
v Brně v roce 2005 a vrátil se tak domů. 
„Máme teď na stole rozpracované pro-
jekty, které nás baví a posouvají nás dál,“ 
pochvaluje si Široký zpracování výrobní 
dokumentace dvaceti čtyř HRSG jedno-
tek pro paroplynovou elektrárnu v Af-
rice nebo těžké konstrukce HRSG kotle 
do Jižní Ameriky. „Je to pro konstruktéry 
obrovská škola, setkávají se s požadavky, 
na které by normálně v Česku nenarazi-
li. Chile je oblast s vysokou seizmicitou. 
Podílíme se na návrhu konstrukce, která 
musí splňovat specifická kritéria, tak aby 
byla připravena nejen na enormní zátěž, 
ale aby odolala i dynamickému zatížení 
při otřesech během zemětřesení.“
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co & jak vyrobit Vladimír BurešVladimír Bureš

Respektovaná osobnost v kance-
láři i v halách. Tak o třebíčském 
výrobním řediteli Vladimíru Bu-
rešovi (62) mluví ti, kdo ho znají, 
a v PBS Industry ho znají všichni. 
V červenci pan Bureš odchází ze 
zdravotních důvodů do starobního 
důchodu.

Čím si ta slova uznání kolegů vysvětlujete?

Zřejmě odpracovanými lety, nabytými 
zkušenostmi a znalostmi, vlastním vě-
kem.  Musíte dobře znát nejen výrobní 
program, schopnosti pracovníků, ale 
také většinu výrobků po technologické 
stránce. Aby zkrátka lidé hned poznali, 
že víte, o čem mluvíte. Chybné jednání je 
nutné vytknout, ale dobrý skutek ohod-
notit pochvalou.

Co vás napadne, když se ohlédnete za svým 
profesním životem?
Že jsem v PBS pracoval plných 47 let, což 
jsou tři čtvrtiny mého života. Celý pro-
fesní život jsem pracoval v jedné firmě 
a měl jsem štěstí spolupracovat s dobrým 
kolektivem. 

Nelitujete toho?
Ne, vůbec. Jsem s regionem a firmou 
pevně spjat, představuje to pro mě pocit 
stability. Narodil jsem se v Třebíči, v roce 
1969 jsem nastoupil do Brna do učebního 
oboru strojní zámečník při První brněn-
ské strojírně. Po vyučení jsem si už při 
práci v třebíčské strojírně dodělal večer-
ní pětiletou průmyslovku v Třebíči.  

Výrobou jste tady prošel od píky?
Doslova. Dělal jsem vše – od strojního 
zámečníka, plánovače, mistra, dílove-
doucího, vedoucího výroby až po funkci 
výrobního ředitele. Znám v PBS každé 
pracoviště na výrobním útvaru, což mi 
umožňuje rychle reagovat na vzniklé 
problémy. To, že jsem tady působil tak 
dlouho, přičítám velmi dobrému vztahu 
s kolegy z ostatních útvarů. Jsou výborní, 
jako celek jsme silnou společností.

Jaké období bylo pro vás v PBSce nejlepší? 
Někdy kolem let 1981 až 1989. To jsem 
z pozice dílovedoucího na provozu ho-
řáků zažíval převis práce na dílnách 
a byl jsem v té době obklopený spoustou 
odborníků jak v předvýrobních slož-
kách, tak i ve výrobě. Pak došlo praktic-
ky ke zrušení učňovského školství, a to 
nás hodně poznamenalo. Dnes, pokud 
chceme udržet ve výrobě kolegy z jiných 
oborů a zaučit je tomu, co potřebujeme, 
nahrazujeme na dílnách de facto učňov-
ské školství. Do technických pozic se už 
nyní daří získávat mladé vzdělané lidi, 
ale zajistit přímo na dílnu kvalifikované 
pracovníky, je horší. Věřím, že do bu-
doucna se tento problém vyřeší na celo-
státní úrovni.

Co firmě přejete do budoucna?
Dostatečnou zakázkovou náplň. Pokud 
je převis práce v dílnách, tak jsou i dobré 
hospodářské výsledky, které umožní ná-
růst mzdových prostředků. 

Máte soukromý plán na další roky života?
Mám rozhodně co dělat! Jsem už 17 let 
neuvolněný starosta v obci Kurosle-
py, malebné vísce v chráněné krajin-
né oblasti soutoku řeky Oslavy a říčky 
Chvojnice. Budu se tedy činit pro veřej-
né blaho, čeká nás například výstavba 
kanalizace. Volný čas pak nejraději vě-
nuji dvěma vnučkám, které vídám kaž-
dý víkend. V PBS ale po mém odchodu 
zůstává alespoň rodinný příslušník. Pra-
cuje tady moje dcera, která pro mě bude 
zdrojem informací, jak se firmě daří.  

Firmou jsem žil
Děkujeme za vaše dlouholeté 

profesní úsilí a nasazení.

Bylo nám ctí s Vámi spolupracovat!



PBS REVUE 6 7       PBS REVUE

čtečky ve výrobě seznamte se
Vojtěch Tesařík je na nové pozici 
technika řízení výroby od března. 
Svůj první velký úkol – zavést sys-
tém čteček čárových kódů do ostré 
výroby – už úspěšně zvládl. Podob-
ný systém mají nejen všechny firmy 
z oblasti automotive, ale například 
i taková firma, jakou je LEGO.

„Systém čárových kódů se dnes imple-
mentuje ve všech výrobních firmách, je 
to nutnost vyžadovaná zákazníky,“ vy-
světluje Tesařík, který má se zaváděním 
podobných systémů zkušenosti z přede-
šlých zaměstnání. „Dříve jsem pracoval 
především v segmentu automobilového 
průmyslu, ale moje první práce byla 
vlastně podobná výrobě v PBS Indu-
stry. Začínal jsem totiž v Motorpalu v 
Jihlavě,“ říká jihlavský rodák, kterému 
bude na podzim třiatřicet let. „Mám rád 
výzvy, PBS Industry je firma, která na 

sobě v současnosti hodně pracuje, a já 
myslím, že jí mám co nabídnout. Chtěl 
bych se zaměřit na efektivitu výrobního 
procesu, vytvořit přehledný systém,“ po-
pisuje své cíle Tesařík.

Nové čtečky umístěné na dílnách si už 
vyzkoušeli všichni dělníci. Každé ráno 
u nich načtou svou čipovou kartu, čárový 
kód zakázky, na které pracují, a po ukon-
čení operace se zase odhlásí. Největšími 
benefity elektronického systému jsou 
beze sporu sesbíraná data, která pomo-
hou firmě získat aktuální přehled o stavu 
výroby a lépe ji naplánovat, analyzovat 

poruchy jednotlivých zařízení a také sle-
dovat zmetkovitost. V neposlední řadě 
jde o velkou úsporu času. Lidé ve výrobě 
už s sebou nemusí nosit a vyplňovat za-
kázkové listy a mistři nemusí zpracovávat 
stohy materiálů – vše je uloženo v systé-
mu, přehledně připraveno k pravidelné 
týdenní analýze a kdykoliv dostupné.

Jasný, stručný a taky hodně zá-
bavný. Takový byl rozhovor s Pe-
trem Kašpárkem (41) v Moravském 
Krumlově. Čerstvý mistr pracuje 
pro Ocelové konstrukce už 20 let 
a na vedoucí post nastoupil z pozi-
ce operátora CNC na pilovrtacím 
centru. Když se na něj zeptáte jeho 
nadřízeného, řekne jednoznačně: 
Má přirozenou autoritu i zkuše-
nosti, je to přímý a slušný člověk. 

Měl jste ze jmenování radost?
Samozřejmě!
Ani trocha obav?
Ale ty taky, to víte, že ano. Přece jen 
jde o řízení lidí, o administrativu, práci 
s počítačem, musím se naučit operovat 
s podnikovým informačním systémem 
SAP. Na druhou stranu se dá říct, že jsem 
srostlý se zdejším prostředím i fabrikou, 
znám dokonale výrobu, produkty, tech-
nologie a hlavně lidi, což mě naplňuje 
optimismem.
Přestěhoval jste se z výroby do kanceláře?
Ano, ale najdete mě stejně ponejvíc na 
dílně. Je důležité být v každodenním 
kontaktu s kolegy, aby přesně věděli, co 
mají dělat.
Kolik lidí máte nyní „pod sebou“?
Jedná se o velký úsek - 56 lidí, celkem 
9 čet. Většinu z těch chlapů znám osob-
ně.

To je hodně!
To ano, bude to zajímavé… V mém po-
stupu mě ale podpořila manželka, přá-

telsky mě popostrčila, abych novou vý-
zvu přijal. (usmívá se)
Co máte na vaší práci nejvíc rád?
Přísun stále nových informací a to, že se 
celý život můžu učit novým věcem. Baví 
mě spolupracovat s lidmi, kterými jsem 
v práci obklopen. Vyhovuje mi, že se 
dobře známe, že jsme skvělá parta. 
Máte respekt spolupracovníků?
Doufám! Jsem klidný typ, ale dovedu 
být i ostrý, když je potřeba. Mám ovšem 

zkušenost, že řevem se moc problémů 
nevyřeší, takže dávám přednost pracovní 
pohodě na dílnách. Ta ale musí mít jasné 
výsledky.
Chcete něco kolegům vzkázat?
Jsem rád, že ve mně Rosťa Nováček vložil 
důvěru, je to pro mě satisfakce za odve-
denou práci. A chlapům na dílně, že se 
nemusejí bát za mnou kdykoliv přijít. 
Za ty roky mě znají, a tak snad ví, že se 
vždycky určitě domluvíme.
Jaká je vaše osobní historie? Co děláte, když 
nepracujete?
Narodil jsem se tady, v Moravském 
Krumlově, jsem absolvent Střední školy 
stavební v Třebíči a nyní se ženou žije-
me v Miroslavi, máme domek a zahradu. 
O tu se stará žena, já o rekonstrukci 
domu. Ve volném čase jezdím na kon-
certy, asi jste si na první pohled tipli 
moji největší zálibu – tvrdou rockovou 
muziku :-)

svačinky jedou

„Chci pracovat tam, kde se chtějí 
zlepšit. PBSka je pro mě hozená 
rukavice.“

Vedoucí kuchařka Kamila Martečí-
ková je nadšená kuchařka – v práci 
i doma. Prozradila nám, že si k ní 
zaměstnanci chodí pro recepty a že 
na její řízek s bramborovým salá-
tem nebo svíčkovou vždycky přijde 
nejvíce strávníků.

„Naše kuchyně je vyhlášená buchtami 
a koláči, i proto jsem byla překvapená, že 
o zdravá zeleninová jídla byl mezi lidmi 
zájem. Takovou brokolici s pečeným čes-
nekem si dokonce objednalo více mužů 
než žen! To bych si netipla,“ komentuje 
Martečíková nezvyklé položky v meníč-
ku, ale pak s hrůzou odběhne zpátky do 
kuchyně a křičí: „Ivo, pohlídej mi prosím 
ty trouby, já na ně zapomněla!“ Rozho-
vor do PBS Revue tak málem vyústil ve 

spálený oběd, tentokrát obrácené řízky 
s bramborovou kaší. Do nabídky se ale 
zdaleka nedostávají jen české klasiky, 
například včera byl k obědu kuskus s ku-
řecím masem.
Další novinkou v závodním stravování 
jsou od května také svačiny, 
připravované každý den na do-
polední přestávku a dovážené 
každému až na dílnu. „Zkoušeli 
jsme už rybičkovou a škvar-
kovou pomazánku, anglickou 
slaninu, dnes máme chleba 
s tlačenkou, ale děláme i velké 
pletýnky,“ popisuje sortiment 
svačinářské roznášky Marte-
číková. „Ať už u svačin nebo 
obědů, snažíme se nabídku 
neustále obměňovat. Hrozně 
ráda experimentuji a zkouším 

nové recepty. Vaření je takové moje po-
slání,“ pochvaluje si sovu práci vedoucí 
kuchyně, ale zároveň dodává, že kuchyň 
v PBS by potřebovala nové vybavení jako 
sůl, především trouby a roboty. Přejeme 
si, aby se jí tato tužba co nejdříve splnila!

Na dílně znám každý 
centimetr
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Máme nové webové stránky
Poslední půlrok se mimo jiné pracovalo 
i na nových webových stránkách naší 
společnosti. Ostré světlo světa spatřily 
na jaře. Jejich autorem je třebíčská agen-
tura. „Podoba původních stránek byla již 
nevyhovující a mohla uživatele odradit. 

PBS Industry nemůže být silnou značk-
ou, která náležitě prezentuje své výrobky 
a práci svých lidí, bez toho aby v roce 
2016 neměla reprezentativní web s atrak-
tivním a přehledným obsahem dle zásad 
SEO a uživatelského prožitku. Práce na 

návrhu a dolaďování detailů stály za to a 
z nové podoby webu mám radost. Podle 
odezvy mají rozhodně ten správný  po-
tenciál,” říká k tomu Jiří Koukola.
Stránky najdete na  >>> www.pbstre.cz

Letos v dubnu se každoročního 
společného setkání Klubu důchodců 
v PBS Industry zúčastnilo 75 bývalých 
zaměstnanců naší společnosti. Všich-
ni se v přátelské atmosféře prošli díl-
nami, mluvili s kolegy, živě se zajímali 
o současný stav výroby a firmy.

„Vždy je znát, jak se na podobná setkání 
těší, vždyť práce ve strojírně pro každého 
z nich znamenala velký kus života. Opra-
vdu rádi se sem vrací,” podotýká předse-
da odborů Jaroslav Pulkrábek.

Po prohlídce podniku pak přišlo na řadu 
setkání s vedením společnosti v jídelně 

a tradiční oběd – řízek s bramborovým 
salátem. Součástí akce byla i blahopřání 
k životním jubileím dosaženým v tomto 
roce. Za všechny oslavence jmenujme 

alespoň dva nejstarší z nich: devadesáti-
letého Radka Koudara a pětaosmdesáti-
letou Bohumilu Stuchlíkovou.


