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Petr Bilavčík (vpravo) v kruhu spolupracovníkov.
TEXT: Ján Minár FOTO: archív redakcie, Prima Bilavčík

MÁME PLÁNY NA
ĎALŠÍCH 25 ROKOV

Formát Fórum manažéra v časopise
Strojárstvo/Strojírenství predstavuje
úspešných manažérov, projekty alebo
udalosti v živote ich firiem. Nuž a pri
príležitosti 25. výročia firmy Prima
Bilavčík sme sa porozprávali s konateľom a majiteľom firmy Petrom
Bilavčíkom.

Už len starší strojári si dnes pamätajú tradičný
symbol sústružníka a frézara – „šubleru“ (posuvné meradlo – pozn. red.) – zasunutú v pravom dolnom vrecku montérok (pre mladších:
modrý pracovný overal). Neodmysliteľný merací nástroj vždy po ruke. Od mojich učňovských
čias prešlo niekoľko desiatok rokov, meranie aj
obrábacie stroje sa za ten čas stali kvalitnejšími,
sofistikovanejšími a najmä presnejšími. Teraz,
v apríli, uplynulo štvrťstoročie, čo sa dal Petr Bilavčík na podnikateľskú dráhu v odbore meracieho náradia, prístrojov a nástrojov.

Pán Bilavčík, čo bolo hitom v strojárskom meracom náradí v čase, keď ste
začínali s podnikaním a čo dnes?

Petr Bilavčík
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V časech, ve kterých jsem stál před rozhodnutím, zda jít do soukromého sektoru ve strojírenství, pomalinku se probouzejícího z totalitního světa, byla situace dost složitá, ale
chuť začít soukromě podnikat byla také velká

a osvobozující. Samozřejmě, svět reality byl pak
naprosto odlišný.
Ve světě metrologie se používali základní měřicí přístroje a teprve opravdu pozvolna se začali prosazovat novinky ze zahraničí. Ne že by
nebyli v západním světě, ale v naší mladé republice nebyl kapitál a chuť pořizovat něco nového, zejména pokud to nebyl výrobní prostředek, nebo se to nedalo privatizovat. Tu a tam byl
k vidění základní, většinou manuální, 3D měřicí stroj, což byla asi tak nejvyšší meta v tomto
směru a spíše se měřilo „tak nějak“. Zejména
díky šikovnosti lidí, kontrolorů. Ti si museli většinou pomoci různými přípravky nebo důmyslným řešením, které dali dohromady z přístrojů,
jež měli k dispozici ve výdejnách. Tím běžnějším přístrojem později v roce 1994/1995 začínal být jednoduchý digitální výškoměr. Ovšem za digitální posuvné měřítko, s ne úplně
dokonalou elektronikou, nikdo tenkrát nehodlal zaplatit 3 500 Kč. V oblasti konvenčních

engineering.sk

ručních měřidel byly firmy dobře vybaveny
přístroji z tehdejšího výrobního programu firmy SOMET. Tyto přístroje pracovali velmi dobře a kvalitně. Nicméně, díky privatizaci a dalším
prodejům už tento program neexistuje.
V současnosti mohu říci, že tím TOP v měřicích
přístrojích je asi CT zařízení, které dokáže kompletně měřit a porovnávat s modelem, navíc
k tomu získat analýzu materiálu. Nejdále v tomto směru je společnost WERTH Messtechnik
GmbH. V oboru konvenčních měřidel jsou to spíše švýcarské firmy. V dnešní době snad více než
jindy platí, že se přístroje prodávají podle servisu,
který je k přístrojům zajištěn v dané lokalitě. Mohu s chloubou říci, že právě tento trend se nám
podařilo zachytit a zcela bez kompromisu jsme
lepší než mnohé německé firmy.

Čím vás pritiahla metrológia?

Jsem strojař a původem z České Zbrojovky. Tato firma měla několik výrobních programů a letecká výroba mi ukázala, co znamená přesnost a systém v metrologii. Časem jsem prošel
víc zařazení a mohl se podívat také do zahraničí, mimo jiné, i jako pracovník kvality. Německá preciznost ve firmě KUKA mne nadchla a už
jsem u ní zůstal.
Kvalitář má ale velmi těžký život. To co ostatním lidem přijde jako dobré, kvalitář opravuje,
vylepšuje a nikdy nejste s ničím spokojen, vždy
to může být lepší.

Na začátku mého podnikání mi tyto otázky pokládali zejména firmy z Prahy – „Co tam v tom
Uherském Brodě chcete dosáhnout?“ No a nyní se ta známá firma musí dobře dívat, co děláme
a jak, aby se stačila přizpůsobit. Víte, já si stále
myslím, že je to o lidech a o tom, jak moc ti lidé
chtějí. Dnes se často říká, jak jsou motivovaní, ale
to není jedno a to samé; pochopitelně motivace
je důležitá, ovšem pokud nechci, ani ta motivace
nebude správně fungovat.

Vybudovali ste skvelú firmu, naozaj,
klobúk dole. Predstavme čitateľom
najdôležitejšie pracoviská.

Přesto všechno jsme malou firmou úzce specializovanou na metrologii, a myslím si, že se
nám ta specializace vyplatila. Mám 42 kolegů
a tím se řadíme k největším firmám tohoto čistě metrologického zaměření. V naší firmě jsou
pochopitelně kancelářské prostory, kde probíhá
klasická obchodně-ekonomická agenda, pak
zde naleznete velmi zajímavé laboratoře, jak

kalibrační, tak měřicí. Všechny jsou vybaveny
nadprůměrně, tedy nejmodernější technikou
s těmi, co možná nejpřesnějšími specifikacemi.
Další prostory jsou určeny pro předvádění přístrojů a v neposlední řadě máme velmi úspěšnou Akademii, jež je akreditovaná stejně, jako
naše kalibrační a měřicí laboratoře.

Firmy sú dnes náročné na kvalitu
a ešte náročnejšie na výšku financií
na zaobstaranie nástrojov aj prístrojov. Ako sa vám podarilo presadiť
sa a stať sa lídrom v brandži? Kam
až siahajú, z hľadiska teritória,
podnikateľské aktivity vašej firmy?
Prezraďte recept na úspech…
Pane šéfredaktore, recept je jednoduchý a zároveň těžký, je to kombinace dobrých kolegů, dobrého záměru, trochy štěstí a velké píle. V mém slovníku nenajdete slovní spojení
„to nejde“, sice se s tím žije těžko, ale bývá to
úspěšné. 

Dnes, po rokoch, ste špičkovým
strediskom v brandži. Popri klasickom náradí a meracích prístrojoch
ponúkate skenery, CNC tomografy,
zoraďovacie prístroje, lasery atď.
Máte kalibračné laboratórium aj
Prima akadémiu. Široký záber činnosti firmy – od klasického predaja
k ponuke sofistikovaných služieb.
Ako to všetko „uriadite“?
Myslím si, že každý, kdo chce něčeho dosáhnout, musí tvrdě pracovat a obklopit se lidmi, kteří tento trend sledují spolu s ním, je na ně
spolehnutí a snaží se být výjimeční tím, že jsou
schopní. Tímto přístupem se nám jako kolektivu podařilo dosáhnout té úrovně, kterou máme.
I bez velkého sebevědomí mohu říci, že jsme
opravdu na světové úrovni a daří se nám tento
status prokazovat. Pak už jen stačí, abyste měl
jasný cíl a píli a, pochopitelně, trochu štěstí. Velkým vítězstvím byla i moje rodina a moje manželka, která mne podpořila v začátcích podnikání
a byla první, co se mnou nesla toto břímě.

Uherský Brod je vaším domovom,
tu ste založili firmu. Nie je to však
trocha bokom od hlavných centier
priemyselnej výroby v Česku?
Moje filozofie je logická, pokud musí potencionální zákazník, například z Uherského Brodu,
jet za specializovanou firmou například do Prahy nebo do Košic, proč by to nemělo fungovat
i jiným směrem? Mám ze zahraničí několik zkušeností, kdy firmy sídlí v menších městech, nebo dokonce někde v Alpách a nikomu to nevadí.
Naše branže je hodně specifická, a tak je nutné
cestovat za zákazníkem. Pak už je lhostejno, zda
cestujete z města x do města y nebo naopak.
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3D skenovanie a meranie patrí dnes do výbavy každého konštrukčného tímu a metrológov.
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Hlavně lidé blízko kolem vás to mají složité. Pokud vás ale dokážou podpořit, tak je to výhra.
Naše aktivity jsou zaměřené na Českou a Slovenskou republiku, částečným dílem do Polska
a trochu i na Ukrajinu. Největší díl je však v našich dvou republikách, pokud to takto mohu říci. Víte, stále si v těchto dvou republikách připadám, že jsem „doma“.

Získali ste množstvo ocenení na
veľtrhoch, výstavách, boli ste podnikateľom roka, rozširovali ste firmu,
získavali certifikáty… Čo pre vás
znamenajú ocenenia? Ktoré z nich,
alebo čo si najviac ceníte, čo vás najviac uspokojuje na tejto práci?

Nielen prácou je človek živý. Akým
podporným projektom sa venujete…
a prečo…? Ste patriot?

Patriot je pro mne velmi hluboké slovo. Když
jsem byl mladý, měl jsem úctu k těm lidem,
o kterých se říkalo, že jsou patrioti. Víte, kdyby se všichni lidé z malých obcí vystěhovali někam do velkoměst, asi by to nebylo to správné.
Vysokohorské túry „čistia“ hlavu aj ducha...

Folklór je súčasťou života Petra Bilavčíka.

Pokládáte mi nelehké otázky; pravda ocenění,
a to každé, je jakousi odměnou, takový ten Sacher dort se šlehačkou, ke kávě, kterou si popíjíme. Každé takové ocenění má pro mne dvě roviny – ta první, to je radost a naplnění, tak nějak
se tetelíte v tom uspokojení; ta druhá je ale závazek, že musíte být stále tak dobrý nebo lépe ještě lepší, a to je ta část, která mne motivuje. Pochvalu přijímat neumím, to mě nikdo
neučil a asi se to už učit nebudu. Nicméně, cíle
a závazky chápu přesně, myslím i s radostí – to
jsem se, naopak, naučil.
I když vám v životě někdo hází klacky pod nohy, nebo osud naordinuje těžké životní zkoušky. Tyto vlastnosti mám asi v genech. Nemohu
říci, kterých ocenění si vážím nejvíce, zda osobních nebo firemních, stále jsem majitel firmy
a tak pro mne jedno jest.
Těším se, že budu mít následovníky a věřím, že
firma bude slavit dalších 25 let v plné síle.
A čím více cestuji po světě, tím více si uvědomuji autentičnost každého místa, byť je to sebemenší vesnička nebo region. Myslím si, že
pokud by v čase, kdy řešíme problém celosvětové migrace, nebyli lidé patrioti, tak by některé státy už ani neexistovali a zejména pak tradice, které kolem sebe máme, je třeba ctít. Není
to jen fráze, je to potřeba zachování autentičnosti svého života, svého domova. Přece, kde je

člověku nejlépe? Doma! Ono se sice říká všude dobře, tak co doma, nicméně domů se každý
rád vrací. Samozřejmě, je nutné i pomáhat těm,
kdo pomoc potřebují. Jsem zapojen ve více projektech, ať už individuálně sám, nebo jako člen
Rotary klubu Uherský Brod. V této oblasti se ale
nerad chlubím, a tak mohu jen říci, že se snažím
pomáhat nejen v sociální oblasti, ale i v kultuře nebo sportu.

Čo si ešte vo svojom podnikaní do
budúcnosti želáte?

To je otázka, o které bych dokázal hovořit
dlouho a v různých tématech. Jsem ale tak
trochu pověrčivý a podle pověry je to tak, že
se nemá dopředu povídat o tom, co si přejete. Nicméně chápu, že se s vámi musím o něco
podělit. Tedy v oblasti podnikání naší firmy si
přeji rozvoj, který také u nás rozvíjíme, a to do
přístrojů elektrických veličin nebo obdobných
směrů v této oblasti. Pochopitelně, rozvoj
v oblasti kalibrační činnosti je také otevřený,
je to rozvoj do veličin, které zatím neprovádíme. Samozřejmě, nemohu opomenout oblast
Prima akademie; jsme akreditovanou společností pro školení v oblasti metrologie a tímto faktem se může pochlubit jen opravdu málokdo. Právě tento fakt mne zavazuje k tomu,
abychom naše možnosti ještě rozšířili. To znamená, že máme plány na dalších 25 let budoucnosti naší firmy! 
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