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Olomouc DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/OlomoucDnes

„Jdeme s dobou, spouštíme naši
první ‚elektro‘ zakázku. Pro Jaguar“
Olomoucká společnost
Koyo Bearings se veze
na vlně konjunktury.
V uplynulém hospodářském roce atakovala magickou hranici
jedné miliardy korun
v tržbách a svoji produkci ložisek navyšuje
dál. Závod na okraji
města proto firmě začíná být těsný, zvažuje
jeho rozšíření.

Profil
Petr Novák
Ředitel a jednatel společnosti
Koyo Bearings ČR má 40 let.
● Osm let strávil v USA, kde vystudoval dvě vysoké školy, a to v Pensylvánii se zaměřením na finance
a v Chicagu se zaměřením na management.
● Ve firmě Koyo Bearings ČR působí od roku 2001, kdy se stal jejím finančním ředitelem a stál u zrodu jejího olomouckého závodu.
● V průběhu svého působení měl
ve společnosti na starosti také oddělení logistiky a výroby. Posledních devět let závod řídí.
●

Koyo Bearings ČR

Vladimír Onderka
redaktor MF DNES

H

istoricky první „elektro“
kontrakt.
Olomoucký
závod společnosti Koyo
Bearings Česká republika
získal zakázku na výrobu
ložisek pro motory, které budou pohánět elektromobily značky Jaguar.
Vyšší poptávku firma, která patří japonské korporaci JTEKT, hlásí i ze
strany svých stávajících odběratelů. „Pokud bude konjunktura v automobilovém průmyslu pokračovat, do roku 2021 bychom mohli dosáhnout obratu 1,2 miliardy korun,“ říká ředitel závodu Koyo Petr
Novák, který se před nedávnem
jako jediný z kraje probojoval do desítky nejlepších českých manažerů.

Před Vánocemi jste odhadoval,
že byste mohli poprvé pokořit
magickou hranici jedné miliardy v tržbách. Vyšlo to, respektive už máte čísla za uplynulý hospodářský rok? (skončil v závěru
března – pozn. red.)
Podařilo se nám meziročně navýšit
prodeje, a tedy i tržby o zhruba
16 procent, nicméně tu miliardu korun jsme nakonec nepřekonali. Tržby dosáhly 966 milionů. Chybělo
nám tedy 34 milionů, a to proto, že
nám na poslední chvíli vypadlo několik objednávek. Přesto uplynulý
rok hodnotím velmi kladně, neboť
jsme rostli dvouciferným číslem.
S jakými ambicemi ohledně obratu firma vstoupila do stávajícího roku?
Máme naplánovaný další růst prodejů, konkrétně o deset procent.
Pokud se nám to podaří, naše tržby
by měly tu magickou hranici jedné

INZERCE

Koupím
v Brně *Olomouci *Zlíně *Vyškově *Blansku
*Šumperku *Břeclavi *Uh. Hradišti

Přijímáme výtvarná díla a starožitnosti

do aukce červen 2017

obrazy od autorů: kaván, kalvoda, Born,
Panuška, ullmann, kuba, uprka, Jambor,
Blažíček, Slavíček, Lada, Zrzavý, číla
Procházka, radimský, Lolek, Hudeček,
Benka, Hála, Špála, nejedlý, Frolka, Lhoták,
král, Foltýn, kaláb, Mervart, erdelyi aj.
Šperky, mince, porcelán, staré sklo,
perské koberce, betlémy aj.
Příjem předmětů, výkup hotově a bezplatné
ocenění znalcem probíhá do 18. 5. 2017

aukční síň Galerie národní 25
Trnitá 3, Brno
www.galerie-narodni.cz

Znalec na tel.: 737 571 660
Zaměstnání - Nabídka
Klíč - centrum sociálních služeb v Olomouci
vyhlašuje výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ PROVOZU A ÚDRŽBY. Více na
www.klic-css.cz, tel. 585 757 107, 733 531
342.
130973

www.pracedoma.cz Využij PC / net!

131225

V manažerské top 10 Petr Novák šéfuje olomouckému závodu Koyo devátým rokem. Nedávno se probojoval do
desítky nejlepších českých manažerů. Foto: Tomáš Frait, MAFRA
miliardy korun přesáhnout o přibližně 60 milionů. S dalším postupným navyšováním obratu počítáme i v následujících letech. Konkrétně do roku 2021 by mohl vzrůst
na zhruba 1,2 miliardy.
Pozitivní vývoj připisujete konjunktuře, která se projevuje
i v automobilovém průmyslu?
Ano, prodej aut se zvyšuje a my
z toho těžíme. I odhady ohledně
dalšího navýšení tržeb vycházejí
z předpokladu, že konjunktura
bude pokračovat, což ale nikdo
neví. Každopádně nyní se nám daří
získávat nové odběratele i navyšovat produkci pro stávající zákazníky. Aktuálně se vezeme především
na vlně projektů pro Mercedes,
Volkswagen a Jaguar Land Rover.
Zastavil bych se u nových odbě-

ratelů. Můžete být konkrétnější?
Letos nově zahájíme výrobu pro zákazníka ZF, půjde o válečková ložiska pro automobily Porsche 911.
Dále jsme získali nominaci od společnosti American Axle & Manufacturing na ložiska do elektromotorů pro elektromobily. Tuto výrobu
nyní rozjíždíme. Pokud bych měl
být konkrétní ohledně koncového
produktu, tak elektromotory s našimi ložisky budou pohánět Jaguar
I-Pace, což je první elektromobil
této značky. I v našem případě jde
o historicky první zakázku v odvětví elektromobility. Určitě je pro nás
zajímavá – minimálně z toho pohledu, že jdeme s dobou.
Museli jste kvůli této „elektro“
zakázce nějak masivně investovat do nových technologií?

Žádnou zásadní investici to nevyvolalo, protože výroba ložisek pro
elektromotory se z technologického hlediska nijak zásadně neliší od
výroby ložisek, které dodáváme do
spalovacích motorů.
Vidíte v elektromobilitě budoucnost, očekáváte, že budete získávat těchto zakázek čím dál víc?
Jednoznačně v ní budoucnost vidím. Automobilky totiž nutí ke snižování emisí legislativa a některá evropská velkoměsta už nyní zakazují
automobilům s dieselovými motory vjezd do svých center. Zároveň
ale nelze očekávat, že by tu v řádu
několika let jezdily jen elektromobily – odborníci odhadují, že elektromobilům bude v roce 2025 patřit
asi čtvrtinový podíl světové produkce automobilů. Takže ten „elektro“
posun bude určitě postupný a totéž

● Vznikla v roce 2000, o rok později její tehdejší vlastník, americký
koncern Ingersoll Rand (v Olomouci působil jako Torrington), vybudoval za šest měsíců na zelené louce
na okraji města výrobní závod.
● V roce 2003 továrnu koupila americká společnost The Timken Company, která ji vlastnila do roku
2010, odkdy je jejím majitelem japonská JTEKT Corporation.
● Výrobní portfolio závodu zahrnuje jehličková a válečková ložiska
a kladky pro automobilový a strojírenský průmysl. Výrobky firmy se
používají mimo jiné v převodovkách, motorech, startérech, brzdách či kompresorech.
● Drtivá většina produkce společnosti, která nyní zaměstnává přes
480 lidí, míří na export.
● Loni firma utržila 966 milionů Kč.

zřejmě bude platit i v případě nárůstu našich zakázek na ložiska pro
elektromobily.
O navyšování výroby jsme spolu
mluvili několikrát, má na to ale
ještě olomoucká továrna kapacitu?
V současné chvíli je už takřka beze
zbytku naplněná. V praxi to vypadá
tak, že čtvrtina závodu jede nepřetržitě, dalších 60 procent na tři směny, zbytek na směny dvě. Stále se
snažíme výrobní prostory optimalizovat, zefektivňovat výrobu, je to
ale čím dál složitější. Ve stávajícím
hospodářském roce navíc budeme
pořizovat novou výrobní linku pro
zákazníka ZF, nové montážní stroje
a také druhou kalicí pec, která zabere hodně místa. Tím už se dostaneme opravdu na hranu toho, co je
závod schopen pojmout.

Divadelní Flora odhalí proměny Evropy
OLOMOUC Téměř sedm desítek
akcí, čtrnáct festivalových scén,
umělci z celé Evropy. Olomouc ožije již tento pátek mezinárodní divadelní přehlídkou Divadelní Flora.
Fanouškům nabídne renomované
české a německé činoherní soubory, přehlídku nizozemského divadla, koncerty či besedy. Mottem letošního 21. ročníku festivalu, který
potrvá do 21. května, je Tekutá Evropa, jeho tváří pak herec Stanislav
Majer.
„Činoherní tituly letošní Flory
spojuje autorská reflexe událostí,
postojů a myšlení, jež v moderních
dějinách formovaly a dosud formují tvář současné Evropy. Charakterizuje je potřeba komentovat přelomové i méně exponované dějinné
situace a zaznamenat jejich dopad
na osudy skutečných, ale i fiktivních osobností společně obývajících starý kontinent,“ popsal ředitel festivalu Petr Nerušil.
Hlavnímu programu přehlídky

bude dominovat aktuální česká
a německá činoherní tvorba. V Olomouci díky tomu poprvé vystoupí
například Maxim Gorki Theater
Berlín nebo mnichovský Residenztheater. Berlínský ansámbl představí německojazyčnou Hru roku 2016
The Situation izraelské režisérky
Yael Ronen, bavorské divadlo přiveze nekompromisní politickou inscenaci Olivera Frljiće Balkan macht
frei.
„Chorvatský režisér Frljić se ve
své tvorbě zaměřuje na kontroverzní a tabuizovaná témata. Aktuálně
se jeho jméno objevuje v médiích
v souvislosti s varšavskou inscenací
Prokletí, jež vyvolala v sousedním
Polsku vlnu žalob za urážku náboženského přesvědčení,“ připomínají pořadatelé festivalu.
Českou divadelní scénu bude na
Floře zastupovat například nejnovější tvorba brněnského HaDivadla, drama Olga (Horrory z Hrádečku) v podání Divadla LETÍ, nebo ti-

Tváří letošní Flory je herec Stanislav
Majer. Foto: Studio Hrdinů
tuly pražského Studia Hrdinů.
Tomu organizátoři věnují pětidenní profil, který bude zahrnovat
i uvedení jednoho z očekávaných
vrcholů celého festivalu – kopro-

dukčního titulu Kauza Schwejk v režii Dušana Pařízka.
Z dílny zmíněného studia pochází
také monodrama Herec a truhlář
Majer mluví o stavu své domoviny,
ve kterém diváci uvidí na jevišti Moravského divadla tvář letošní Flory
– herce Stanislava Majera.
Flora ale nebude jen o činohře.
O stěžejní část tanečního a performativního programu festivalu se
postarají inscenace šesti choreografů působících v Nizozemsku. Sekci
Pestré Nizozemsko doplní tradiční
festivalová platforma Visegrad Performing Arts. Ta letos zahrnuje především tituly, které zapojí diváka
do „divadelní reality“.
Divadelní festival tradičně nabídne také off program, jehož součástí
budou i koncerty, besedy či
workshopy. Program a další
podrobnosti o přehlídce zájemci najdou na webu přehlídky www.divadelniflora.cz.
— Vladimír Onderka

O jeho rozšíření neuvažujete?
Patrně se tomu nevyhneme, respektive to plánujeme. Náš plán počítá
s výstavbou nové haly v sousedství
závodu na pozemku, který vlastníme. Úvaha je taková, že bychom
přesunuli do nových prostor logistiku, čímž bychom si ve stávající hale
uvolnili místo pro rozšíření výroby.
Nějaký časový harmonogram výstavby nové haly už existuje?
Podle předběžných odhadů by
k tomu mohlo dojít v letech 2019 či
2020. Už nyní ale expandujeme, postupně rozšiřujeme současnou výrobní halu pomocí přístavků.
Většina průmyslových firem se
potýká s nedostatkem pracovní
síly, je to i váš případ?
Ano, otevřených (neobsazených –
pozn. red.) míst máme tři desítky.
Při současné rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy je nejen akutní nedostatek technických profesí, ale
zaměstnanců obecně, nové pracovníky sháníme velmi obtížně. Řeknu
k tomu jeden příklad: ke konci dubna k nám mělo nastoupit šest nových lidí, dorazil ale jen jeden,
ostatní se ani neukázali. A to
přesto, že jsme s ohledem na situaci na trhu práce navyšovali nástupní platy, vylepšili systém benefitů
pro zaměstnance.
Pokud rozšíříte továrnu, bez posil se asi neobejdete.
Počet zaměstnanců se budeme snažit – stejně jako v posledních letech,
kdy jsme ročně nabírali kolem
50 nových pracovníků – navýšit postupně. V této souvislosti je také potřeba říct, že naše investice do nových technologií směřují do inovací, a to hlavně do digitalizace a automatizace výroby. To samozřejmě
snižuje nároky na zaměstnanost.
Závodu Koyo šéfujete už devátým rokem. Překvapilo vás, že
jste při nedávném vyhlašování
nejlepších českých manažerů
loňského roku získal cenu pro
mladý talent?
Podmínky této kategorie jsem splnil, jak se říká, s odřenýma ušima.
Je určena lidem do a včetně 40 let
a já jsem oslavil 40 let před necelým rokem. Každopádně to bylo příjemné překvapení. Nebylo ale jediné, velmi mě potěšilo i to, že jsem
se probojoval v hlavní kategorii soutěže mezi deset nejlepších českých
manažerů, a dále ocenění Nejlepší
manažer odvětví kovodělná a strojírenská výroba.

Prostějov

Státní vlajky město
vyvěsí po celý rok
Na budovách magistrátu v Prostějově budou české státní vlajky vyvěšeny nejen ve státní svátky, ale i po
celý rok. Rozhodlo o tom vedení
radnice, které se inspirovalo v zahraničí. Podle náměstka primátorky Jiřího Pospíšila Prostějov nechá
celoročně vystavené vlajky městské i státní. (ČTK)

Olomouc

Opilý řidič vypnul
osvětlení v ulici
Výpadek veřejného osvětlení v jedné z olomouckých ulic způsobil
v sobotu v noci opilý řidič. Nezvládl
zatáčku a postupně zboural pouliční lampu, osvětlení přechodu pro
chodce i sloupek s dopravní značkou. Nadýchal 2,15 promile alkoholu. Škoda je zhruba 50 tisíc. (lds)

