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Z PREDAJCU POSKYTOVATEĽ
SLUŽIEB
Tak, ako celý priemysel, aj odvetvie meracej techniky prechádza stálym vývojom. Kým pred pár dekádami
stačilo na prežitie ponúkať výrobným firmám len samotnú techniku, dnes je najčastejšia požiadavka na
poskytnutie komplexných metrologických služieb, často formou outsourcingu.

P

osledných tridsať rokov je priamym
účastníkom týchto zmien aj Petr Bílavčík
prostredníctvom vlastnej spoločnosti Prima Bilavčík, s. r. o. V rozhovore sa dozviete, ako
sa podľa jeho názoru mení trh s meracou technikou, a aj o dvojici zariadení, ktoré v Českej republike ani na Slovensku nemajú konkurenciu.

Faro, Accretech apod. Možná ještě významnějším zlomem byla změna filozofie společnosti
o dalších několik let dříve. Z prodejce měřicích
technologií jsme se transformovali na poskytovatele komplexních metrologických služeb.
Dnes umíme nejen navrhnout řešení, dodat
měřicí zařízení a následně zajišťovat jeho servis
i kalibraci, ale navíc děláme pro zákazníky pravidelná metrologická školení a pod obchodní
značkou „Online metrolog“ dokážeme zajistit komplexní služby metrologa v závodě. Svým
způsobem lze považovat za milník také to, že
se mi podařilo dát dohromady skupinu odborníků, která je základem naší firmy a dokáže řešit ty nejsložitější technické úkoly.
Aké sú aktuálne trendy v meracej
technike?

Majitel společnosti Petr Bílavčík

V tomto roku oslavuje firma Prima
Bilavčík tridsať rokov pôsobenia
na trhu. Čo považujete za
najvýznamnejšie míľniky v histórii
firmy?

Momentů, které se zpětně ukázaly jako přelomové, jsme za ty tři dekády zažili hodně. Jeden
z nich přišel okolo přelomu tisíciletí, kdy jsme
ke stávajícímu portfoliu postupně začali přidávat sofistikované systémové stroje a software
od předních světových výrobců jako Werth,

Zaprvé je to vznik a rozvoj velmi pokročilých
měřicích strojů, jako je například CT německého výrobce Werth. Druhým silným trendem je
důraz zákazníků na kvalitní a rychlý servis dodaného zařízení. Firmy se už přesvědčily, že
sebelepší měřicí stroj je jim k ničemu, pokud má
časté a dlouhé servisní odstávky. A konečně je
to outsourcing metrologie jako kompletní služby včetně všech zodpovědností a pravidel, tedy
to, co nabízíme pod značkou Online metrolog.
Dôležitou súčasťou implementácie
Priemyslu 4.0 je aj dôraz na kvalitu
výrobkov a výrobných procesov. Aký
vplyv má tento trend na požiadavky
týkajúce sa meracej techniky?

Odpověď je obsažena již ve vaší otázce. Prvotním předpokladem řízení kvality výrobků je vybavení závodu kvalitní, spolehlivou a přesnou
měřicí technikou. Je to i záležitost prestiže – na

potenciální zákazníky dnes stěží uděláte dobrý dojem, pokud jezdíte luxusní limuzínou, ale
na oddělení kvality ve vaší firmě povrzává 15 let
starý neudržovaný stroj. Dalo by se to přirovnat
k závodům F1. Těžko si představit, že by se časy formulí měřily dosluhujícím budíkem z nočního stolku. Vždyť výrobní procesy a rychlost
dodávek dnešních průmyslových podniků se
v jistém smyslu podobají preciznímu soukolí
závodů F1. Pojem Průmysl 4.0, respektive v našem případě Kvalita 4.0, je často vnímán ryze
technicky, jako plná automatizace s využitím
nejmodernějších IT technologií. Je to ale především změnový proces, který si musí každý
manažer v průmyslu nejprve ujasnit ve vlastní
hlavě a pochopit všechny souvislosti. Technologicky pokročilá kontrola kvality k tomu neodmyslitelně patří.
Ako jediní v Českej republike a na
Slovensku máte akreditované
pojazdné laboratórium. Aké je jeho
využitie a technické vybavenie?

Toto unikátní zařízení, u nás již druhé v pořadí,
má plné vybavení stálé laboratoře a lze jej připravit pro nejrůznější měřící či kalibrační úlohy
přímo u zákazníka. Jednoznačnou výhodou je
minimalizace ztrátových časů a odstranění rizika poškození či ztráty měřidel při svozech.
Návaznost na tuto mobilní laboratoř má i naše
služba poskytování externího metrologa. Máme zpracovaný speciální akreditovaný postup
provádění kalibrací a převzetí kompletních metrologických povinností v závodě zákazníka.
Ďalšou vašou pýchou je centrum
počítačovej tomografie. Aké merania
v ňom realizujete?

Vybudovať úspešnú firmu je nielen
časovo, ale aj finančne náročné.
Využili ste počas svojho dlhoročného
podnikania niektoré z projektov
európskych fondov, resp. iné druhy
dotačných programov?

Jako podnikatel logicky přemýšlím nad tím, jak
dotace, když už tady jsou, využít k dalšímu rozvoji byznysu a posílení konkurenceschopnosti.
V minulosti jsme už několik dotačních titulů využili a nyní zkoumáme, jak bude pro naše potřeby využitelný plán rozvoje státu pro další
dotační období.
Ako by ste zhodnotili uplynulý rok
a aké podnikateľské ciele ste si dali
na rok 2022?

Mobilní akreditovaná kalibrační laboratoř

Tomografické centrum u nás ve firmě se dynamicky rozvíjí. Jedná se o přelomovou techniku měření, která je stokrát rychlejší a v jednom
měření generuje daleko větší objem dat než
tradiční postupy. Počítačovou tomografií lze řešit i úlohy, na které bychom museli konvenčními metodami používat širokou škálu zařízení
a v mnoha případech by měření bez zničení dílu
nebylo vůbec možné. Vedle průmyslu nacházejí CT stroje Werth uplatnění také v oblasti historie, stavebnictví, dřevozpracujícího
průmyslu, elektrotechnickém průmyslu a jinde.
Kromě samotného měření totiž umožňují také
analýzu a digitalizaci předmětných dílů. V průmyslu se k těmto výhodám přidává ještě 100 %
online kontrola přímo ve výrobním procesu, jak
jsme o tom už hovořili v souvislosti s Průmyslem 4.0. Mimochodem, byli jsme první firmou
v regionu, která dokáže takového CT zařízení akreditovaně kalibrovat, školit i servisovat. To
vše je podpořeno certifikátem od Úřadu pro jadernou bezpečnost.
Veľa úsilia venujete spomínaným
školeniam – museli ste pre pandémiu
koronavírusu meniť ich obsah, resp.
formu?

Súčasťou ponuky je aj e-shop
meracej techniky. Je to stále
skôr doplnková služba pre
jednotlivcov, alebo si už zákazníci
zvykajú nakupovať tovar priamo
bez komunikácie s obchodnými
zástupcami?

Online byznys prošel za posledních pár let
nepředstavitelným rozvojem, který pandemie ještě urychlila. Před pár lety si většina z nás neuměla představit, že si budeme
objednávat oběd nebo vajíčka do lednice po
internetu. Dlužno ale říct, že svět běžných
spotřebitelů a svět nákupních oddělení velkých společností se v tomto ohledu diametrálně liší. Navíc jsme firma, která se z větší
části zabývá prodejem systémových strojů,
a ty si bez série osobních konzultací zatím
objedná málokdo. Přes e-shop v současné době prodáváme převážně menší měřidla, nicméně očekávám, že ve střednědobém
horizontu i zde dojde k výraznému posunu.
Třeba v Německu se už dnes přes internet
docela dobře prodávají některé typy průmyslových strojů nebo dopravních prostředků
a náš obor bude nepochybně dříve či později
tento nezvratný trend následovat.

Kontinuální vzdělávání zaměstnanců nabývá
na významu, protože se stoupající náročností technologií rostou také nároky na obslužný
personál. Nejhorší investicí je koupě výkonného stroje za desítky milionů, který nakonec obsluha využívá sotva na 10 % jeho potenciálu.
Naše Prima Akademie je orientovaná na oblast
metrologie jako celek, tedy nejenom na kalibrace, ale i na měření dle výkresové dokumentace,
normy a podobně. Školení provádíme prezenčním způsobem, v současné době samozřejmě
za dodržování všech hygienických opatření. Na
dálku by to ani dost dobře nešlo –klademe totiž důraz na zapojení praktických ukázek, nebo
v některých případech i začlenění praktických
úkolů. Pro tento účel jsme vybudovali školicí středisko vybavené moderními technologiemi včetně propojení na jednotlivé stroje, což
umožňuje zadávat úkoly ze školicí místnosti
přímo do strojů v laboratořích.

Uplynulý rok, respektive dva, vnímám jako jakousi vstupní bránu do nové éry. Zdaleka nejde
jen o covid. Evropskou společnost i ekonomiku
čekají v aktuální dekádě bezprecedentní změny, které mohou být konkrétně pro průmysl nepříjemné či dokonce bolestivé. Pokud jde
přímo o naši firmu, plán na rok 2021 jsme splnili, byť s odřenýma ušima, a do aktuálního roku hledíme s mírným optimismem. Rok 2022
je rokem dvojek, musíme se proto snažit, abychom nebyli dvojka na trhu (smích). Ale vážně. Jako Evropa stojíme před velkými výzvami
a já chci věřit, že se nám nakonec podaří uchopit téma udržitelnosti tak, abychom neztratili
konkurenceschopnost, životní úroveň a sociální soudržnost, které nám po celé dekády mohl
zbytek světa závidět. 

Petr Bílavčík
Vzdělání a první pracovní zkušenosti
před založením vlastní firmy sbíral ve
strojírenském průmyslu, a to včetně
několikaletého působení v zahraničí.
Hlavním opěrným pilířem jeho podnikání je rodina. „Každý, kdo pracuje
s maximálním nasazením, jistě
potvrdí, že bez pochopení a podpory
rodiny se nedá jít kupředu,“ říká.
Stabilní zálibou je především folklór,
proto má vedle rodného moravského
Slovácka velmi rád také Slovensko,
kde jsou folklorní tradice stále velmi
živé. Dále je to cyklistika, lyžování
a myslivost.

Novinka mezi měřicími rameny FARO MAX
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