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KLEIN automotive s.r.o.

Jako jediní z Česka jsme letos získali Volkswagen Group Award

S Ing. Radkem Hansmannem, ředitelem
společnosti KLEIN automotive s.r.o., jsme
hovořili o změně názvu společnosti, hledání
zaměstnanců, získaném prestižním ocenění
od VW i investicích realizovaných a budoucích.
Od začátku letošního roku firma investuje mimo
jiné i do zvýšení efektivity výroby. „V současné
době u nás běží několik paralelních projektů,
které jsou zaměřeny na zvýšení efektivity výroby. Prvky 5S, SMED a další stavební kameny
principů štíhlé výroby jsou implementovány
plošně na jednotlivých pracovištích a dílnách,“
říká Radek Hansmann v rozhovoru pro Svět
Průmyslu.

Od Nového roku působíte pod novým názvem
KLEIN automotive. Jaký byl hlavní důvod změny
názvu firmy?
Důvod je velmi jednoduchý. Již od konce roku
2009 tehdejší majitelé, pan Antonín Klein a Richard
Blažek, připravovali varianty vypořádání svých
podílů v rámci rodin. V polovině roku 2010 pak
oba odprodali své podíly společnosti Klein invest
reprezentující rodinu Kleinů. Změna názvu je tak logickým završením této vlastnické restrukturalizace.
Vzhledem k velikosti společnosti a dlouhodobé
tradici značky Klein & Blažek musela být pečlivě
připravena.
Znamenalo začlenění výrazu „automotive“ do názvu jasný vzkaz pro potenciální klienty z této
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branže i to, že se chcete na tuto oblast ještě více
soustředit?
Skupina KLEIN dnes zahrnuje několik společností
s různým zaměřením. Přídomek automotive je
jednoznačným vyjádřením našeho zaměření a naší
historie. Dodávky pro automobilový průmysl jsou
dlouhodobě naší prioritou a všechny interní procesy
jsou nastaveny na standardy automotive. Neplánujeme v budoucnu odklon od tohoto odvětví.
Vaším největším odběratelem je společnost
Škoda Auto. Jací jsou další významní zákazníci?
Dodáváme samozřejmě i jiným automobilkám
zahrnutým v koncernu VW. Dalšími významnými
zákazníky jsou například Edscha Kamenice n. Lipou,

www.svetprumyslu.cz

„České kutilství může
napáchat více škody
než užitku.”
která dodává závěsy dveří, kapot a vík kufrů pro
všechny významné evropské výrobce automobilů,
ThyssenKrupp Bilstein, kam putuje naše produkce
obráběných dílů pro aktivní tlumiče podvozků,
Keihin Thermal Technology Czech, což je zase významný výrobce klimatizačních kondenzátorů
dodávající i do mimoevropských destinací.

vali z důvodu zajištění kapacit nových projektů pro
Škodu Auto, novou halu expedice jednak z důvodu
nedostatku skladovacích ploch a jednak jako jeden
z kroků zefektivnění vnitropodnikové logistiky.
Obě investice byly částečně podpořeny z dotačního programu OPPI. Jejich celková výše dosahuje
140 milionů korun.

V loňském roce jste vybudovali novou halu expedice a zprovoznili nový lis. O jak významné
investice se jednalo z hlediska fungování firmy?

Od začátku roku 2015 jste investovali do několika
projektů pro zlepšení výroby. O jaké se jednalo?

Z hlediska fungování firmy šlo o investice nezbytné. Nový lis s tonáží jeden tisíc tun jsme pořizo-

V současné době u nás běží několik paralelních
projektů, které jsou zaměřeny na zvýšení efektivity
výroby. Prvky 5S, SMED a další stavební kameny

140 milionů Kč

investovala loni firma
do výstavby nové
expediční haly a lisu
s tonáží 1 000 tun
Inzerce

www.svetprumyslu.cz
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Servo presses
Automatic stamping and metal forming presses
The name ANDRITZ KAISER stands for the highest quality in metal forming
technology. Our decades of experience and the technical specifications of
our automatic stamping and metal forming presses guarantee our customers
extraordinary precision, a high degree of productivity and trusted reliability.
Our Products
• Complete production lines for punched and formed sheet metal parts
• Circular and multi form blank cutting systems
• KSTU automatic stamping and metal
forming presses from 630 to 25,000 kN
ANDRITZ Kaiser GmbH
• Servo presses from 1000 to 25,000 kN
Gewerbestraße 30
D-75015 Bretten-Gölshausen
• 2D and 3D transfer systems,
Telefon / Phone +49 (0)7252-910-01
coil handling lines,
Telefax / Fax +49 (0)7252-910-199
tool changing systems
E-Mail: andritz.kaiser@andritz.com
• Service and retrofit
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principů štíhlé výroby jsou implementovány plošně
na jednotlivých pracovištích a dílnách. Na těchto
projektech se významnou měrou podílí i nově
vzniklé oddělení průmyslové inženýrství, bez kterého by implementace nových metod byla velmi
problematická a časový průběh výrazně pomalejší.
Přesnou částku investovanou do projektů štíhlé
výroby vyčíslenou nemáme, ale rámcově hovoříme
o stovkách tisíc až jednotkách milionů korun. Zahrnuty jsou do těchto aktivit i detaily související se
změnou názvu společnosti, zavedením barevného
schématu, postupné vybavování pracovišť a infrastruktury schválenými standardy a podobně.
Působnost v oblasti automotive vyžaduje neustálé inovace. Pokud byste měl zhodnotit různé
investiční projekty v posledních letech, v jakých
oblastech existuje největší tlak na inovativnost?
Pro nás jako dodavatele, který nevyvíjí koncový
produkt, ale proces výroby produktu, je zaměření
směrem k technologické a procesní inovaci. Musíme
neustále sledovat technologické trendy výroby
a využívat jejich nejmodernější aplikace. V praxi
to pro zjednodušení znamená nakupovat moderní
stroje, školit k nim potřebný personál a neustále
hledat rezervy a odstraňovat plýtvání ve vnitřních
procesech.
Jaké investice plánujete pro příští rok?
V příštím roce se budeme, více než v letech předchozích, soustředit na oblast obrábění. Ve výhledu
máme zpracování studie celé nové haly. Současné
prostory jsou již na hranici co do velikosti i uspořádání a v mnoha směrech nás limitují. Uvidíme, zda
se nám podaří studii proměnit do podoby konkrétního projektu stavby. Nicméně pro příští rok bude
oblast obrábění stěžejním cílem našich investic.
Máte za sebou nějaké významné obchodní úspěchy v letošním roce?
Podařilo se nám získat prestižní ocenění koncernu VW. Volkswagen Group Award je nejvyšším
možným oceněním pro dodavatele VW z celého
světa. Cena se v historii udělovala potřinácté a mezi
nominovanými jsme byli jedinými z České republiky.
Navíc jsme ocenění po nominaci a vyhodnocení
i získali. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
našim zaměstnancům, kteří se svou každodenní
poctivou prací na úspěchu podíleli.

právní legislativa nám jinou možnost ani nedává.
V podstatě jsou ale všichni zaměstnanci, včetně
agenturních, rekrutováni naším personálním oddělením a jsou to lidé z blízkého okolí.
Velmi výrazně pociťujeme nedostatek technických profesí, který ale žádná agentura věcně
a dlouhodobě neřeší.

Jaká je vaše strategie v otázce přijímání agenturních pracovníků?

Jaké klíčové kompetence očekáváte od svých
zaměstnanců ve výrobě?

Z důvodu možných výkyvů držíme stále zhruba
desetiprocentní úroveň agenturních zaměstnanců.
Chceme být připraveni na pokles zakázek a mít
možnost rychle reagovat. Současná pracovně-

Tím hlavním je dodržování pravidel. Na mysli
mám dodržování všech postupů a instrukcí, které
jsou vypracovány a jejichž cílem je stanovovat
správné postupy pro dosažení správných výsledků.

www.svetprumyslu.cz

V případě výroby kvalitního výrobku ho vyrobit stanoveným postupem za stanovený čas. To znamená
eliminovat prvek „českého kutilství“, které může
napáchat více škody než užitku. Pokud má kdokoliv
ze zaměstnanců dobrý nápad, jak zefektivnit jakoukoliv naši činnost, pak jedinou správnou cestou je
takový nápad řízeně v praxi vyzkoušet, popsat,
naučit ho ostatní a pak ho používat.
Dodržování pravidel a interních směrnic se samozřejmě týká všech činností v naší společnosti,
ne pouze zmiňovaných výrobních.
Josef Kubr
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