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Inovace je pravděpodobně nejrozšířenějším 
slovem v moderním korporativním marketingu. 
Většina sloganů, prohlášení o podnikání 
a výroční zprávy zahrnují slovo „inovace“ nebo 
její deriváty. Inovace je podle definice novým 
produktem, procesem nebo metodou, která 
mění obvyklou, zavedenou sadu vlastností 
produktu a způsoby jeho použití. Opravdová 
inovace je změnová, mění stará pravidla 
a stanoví nové standardy.

Automobilový průmysl byl vždy spojen 
s novinkami a průlomovými myšlenkami. 
Počínaje pohyblivou montážní linkou 
společnosti Ford, která byla následně 
zavedena prakticky všemi výrobci na planetě 
a dále směřující k výrobě elektrických vozů 
a moderních automobilů bez řidiče. Inovační 
Tesla se právě stala skvělým příkladem toho, 
jak značka, která nemá automobilovou 
historii, může vytvářet hodnotu v odvětví, kde 
dominují společnosti s více než stoletou tradicí 
a zkušeností.

OEM lakování vozidel a opravárenský průmysl 
také nejsou výjimkou. Automobilová barva se 
vyvíjela od výroby prvního automobilu, a to 
i přesto, že na začátku nebyla barva považována 
za klíčový faktor prodeje, což potvrzuje Fordovo 
tvrzení, že zákazník může mít vůz v jakékoliv 
libovolné barvě, pokud je to černá. Postupem 
času a vývojem nových odstínů se ale stala 
marketingovým nástrojem a „kabátem“, který 
vůz a značku prodává.

Níže, jen pro zajímavost, uvedu několik 
produktů z našeho ranku, které změnily 
automobilový OEM svět a opravy po nehodě. 
Ne všechny tyto výrobky mají stejný „inovační“ 
význam, ale určitě stojí za zmínku.

Scotch, byla první maskovací páska citlivá na 
tlak, kterou vymyslel mladý laboratorní asistent 
Richard Drew v roce 1925.

V roce 1887 si vedoucí údržby v obchodním 
domě Joseph Binks vynalezl zařízení 
na malování zdí. I když byl jeho vynález 
primárně používán k malování budov, Binks 
vytvořil pevný základ pro budoucí lakovací 
pistole a zařízení. Značka Binks je i dnes stále 
dobře známá v aplikacích v lehkém průmyslu.

Devilbiss je dalším příkladem dlouhé historie 
a inovací, které změnily automobilový průmysl 
z natírání vozidel doslova štětcem na to co 
je dnes symbolem lakování - stříkací pistole. 
Značka byla založena v Ohiu v roce 1888, kdy 
Dr. Allen DeVilbiss vynalezl zařízení pro stříkání 
léků. Později jeho syn Thomas přizpůsobil 
původní rozprašovač k vytvoření stříkací pistole 
pro aplikaci povlaků. 

Duco, nyní patřící společnosti Axalta byla první 
specializovaná automobilová barva vyvinutá 
pro firmu Ford, aby se snížila doba schnutí barvy 
od několika dní až po několik hodin.  Duco byl 
vlastně nitrocelulózový lak schnoucí sušením 
a odpařením rozpouštědla, který byl používán 
v opravárenském průmyslu téměř 100 let.

Jsem rád, že právě naše firma je v tomto 
zajímavém odvětví a může se připojit k těmto 
firmám a určitou měrou ovlivnit a posouvat 
hranice automobilového průmyslu. A právě 
letošní rok je to již 25 let, kdy naše firma 
vstoupila na trh a oslaví tak významné výročí. 
Na základě této události se tak uvnitř magazínu 
dočtete trochu více o naší historii.

A co se dalšího dočtete v tomto prvním letošním 
čísle našeho časopisu? Novinkou je první 
vydání katalogu Vybavení a příslušenství pro 
karosárny. Informujeme Vás o akcích, které jsme 
za poslední dobu absolvovali a že jich nebylo 
málo. Krom již tradiční soutěže Autoopravář 
junior, marketingového fóra SPIES HECKER 
v Kolíně nad Rýnem, jsme navštívili Holandsko, 
kde jsme měli možnost nahlédnout do lakoven, 
které se snaží využívat trendy, možnosti 
a produkty dnešní doby pod souhrnným 
názvem One Day Repair. 

V tomto roce jsme inovovali naši tradiční soutěž 
Lakýrník Cup a připravili tak volnější formu 
vzdělávání s názvem Lakýrník Camp. Celkem 
5 kol proběhlo během jara v pěti regionech 
po celé České republice. Na základě zpětných 
reakcí ze strany partnerů a lakýrníků vím, 
že akce byla nad očekávání úspěšná a jsem 
velmi rád, že se zase podařil nový nápad.

Asi největší a nejzásadnější změnou v tomto 
roce je vybudování a otevření nového 
Vzdělávacího a prezentačního střediska u nás 

na centrále v Nupakách. Vybudovali jsme pro 
Vás středisko, které je i Vám plně k dispozici pro 
konání seminářů a prezentací, kde k dispozici 
je moderní technika a mnoho produktů, 
které jsou oblíbené v klempírnách, lakovnách 
a autoservisech.

Když se otočím, vidím za sebou mnoho 
odvedené práce. Ale už je opět na čase 
pohlédnout před sebe a udělat další 
„inovativní“ krok dopředu. Vždyť to je cílem naší 
firmy. Nezůstat na jednom místě. Důležité je jít 
neustále vpřed, naproti novým výzvám…

S vidinou blížících se prázdnin Vám chci tímto 
popřát klidný čas strávený jak v práci, tak 
s vašimi rodinami někde u vody a dále se těším 
na naše další shledání. 
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Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík

Vážení čtenáři, 



Prodlužujeme naše partnerství s Mercedes-AMG Petronas Motorsport o další 
3 roky! Společnost Spies Hecker bude i nadále zodpovědná za barvu a lak okamžitě 
rozpoznatelných závodních vozů týmu Silver Arrows, jak tomu bylo za předchozí roky, 
včetně barev hybridního vozu Mercedes F1 W07, který získal v roce 2016 titul!

Ani letos jsme nechyběli na tradičním 
marketingovém fóru v Kolíně nad 
Rýnem, kterého se zúčastnilo více než 
150 účastníků z různých krajin světa. 
Během tří dnů na nás čekalo mnoho 
novinek a informací z branže. Trendem 
nadcházejících roků, o kterém určitě 
budete slyšet, jsou opravy Speed repair 
a Smart repair.  A jelikož společnost Spies 
Hecker nechce zůstat v pozadí, již teď má 
k dispozici řadu rychleschnoucích barev 
a laků, které je možné sušit na vzduchu 
za stejných podmínek jako v kabině. 
Velkým tématem bylo také rozšíření 
partnerství společnosti Spies Hecker 
a závodního týmu F1 Mercedes Petronas. 
A milým překvapením pro nás bylo 
ocenění za 25 let spolupráce. Těšíme se, 
co nám přinese MaFo 2018.

I letos jsme se jako jeden z hlavních 
partnerů účastnili celostátního finále 
soutěže Autoopravář junior, které 
proběhlo 18. – 20. 4. 2017 ve školícím 
středisku ŠKODA AUTO a. s. v Mladé 
Boleslavi.

V kategorii Autolakýrník se vítězem stal 
Roman Vydra, ŠKODA AUTO a. s., SOU 
strojírenské, Mladá Boleslav. Na druhé 
místě se umístil Jakub Stříbrný, ISŠ Vysoké 
nad Jizerou a na krásném třetím místě 
Michal Válek, ISŠA Brno.

Všem tímto moc gratulujeme a těšíme se na další ročník!

Zleva: Michal Válek, Jakub Stříbrný, Roman Vydra, Petr Silaev

Interaction vydává první katalog 
Vybavení a příslušenství pro 
karosárny. Tentokrát se zaměřil 
na Demontáž a montáž, karosářskou 
opravu, svařování, lepení, antikorozní 
ochranu, ochranu a konzervaci dutin 
a ostatní. Uvnitř naleznete produkty 
značek Wieländer + Schill, Migatronic, 
3M, Teroson, Kemper, Chicago Pneumatic, 
Siems & Klein a Facom. Neváhejte si jej 
vyžádat u svého obchodního zástupce!
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Historicky nejlepší výsledky 
společnosti Interaction s.r.o.

ŠKODA Challenge 

Firma Interaction dosáhla v loňském 
roce historicky nejlepšího výsledku, když 
navýšila oproti roku 2015 obrat o 8 %. 
Podařilo se jí to zejména díky novým 
aktivitám v oblasti nejen autolakýrnického 
odvětví, ale také v oblasti karosáren, 
průmyslu a OEM. Důležitým prvkem bylo 
také rozšíření produktového portfolia 
o několik významných značek a příchod 
nových zaměstnanců na nové pozice.

Firma dále rozšířila spektrum nabízených 
školících programů o management 
lakoven, karosářské opravy a průmyslové 
lakování. Významná byla také spolupráce 
s importem ŠKODA Auto, Porsche 
a pojišťovnami na projektu Specialista 
oprav po nehodách.

„Dnešní svět se po období několikaleté 
krize vyznačuje nejen svou dynamikou, 
propojeností, zrychlováním životního 
stylu, technologickým pokrokem či 
problémy s životním prostředím, ale 
také různými zvraty na ekonomickém či 
politickém poli a na to všechno je třeba 

reagovat.“ říká Martin Písařík, výkonný 
ředitel a jednatel firmy.

V letošním roce se firma nadále zaměřuje 
na vzdělávání. 

V rámci tohoto cíle vymyslela a pořádá 
akci Lakýrník Camp, která má za cíl 
prostřednictvím workshopů seznámit 
účastníky s nejmodernějšími trendy 
v oboru a je to inovace již známé soutěže 
Lakýrník Cup.

Dále, v rámci podpory učňovského 
školství, úspěšně implementuje výukový 
e-learningový program, který výrazně 
napomáhá při výuce a má za cíl zvýšení 
vědomostí žáků a jejich úspěšné 
pokračování v oboru při začlenění se do 
praxe.

„Firma za poslední 2 roky úspěšně zvládla 
několik výrazných změn a projektů 
v oblasti řízení vedení, optimalizace 
logistických procesů, zkvalitnění práce se 

zákazníky, příchodu nových zaměstnanců, 
procesních synergií a inovací, což ji posílilo 
a proto jsme optimističtí i do budoucnosti. 
V současné době jsme se dále pustili 
do výstavby nového vzdělávacího 
a prezentačního střediska, kde bychom 
chtěli vzdělávat široké spektrum nejen 
našich zákazníků a firem z autobranže 
a příbuzných oborů, ale i nadále pomáhat 
v oblasti školství.“ dodává Martin Písařík.

O společnosti Interaction s.r.o.
Interaction je výhradní distributor 
autolaků Spies Hecker a v letošním roce 
oslavuje 25. výročí svého působení na 
trhu. Zabývá se komplexními dodávkami 
lakovacích materiálů, příslušenství 
a technologií do lakoven, autolakoven, 
lakovacích provozů, OEM a karosáren. 
Poskytuje projekční, servisní a vzdělávací 
činnosti a je držitelem certifikátu ISO 9001 
a 14001. Díky know-how  zaměstnanců je 
dynamicky se rozvíjející firmou, řadící se 
k nejúspěšnějším společnostem a nyní již 
respektovanou firmou v oboru známou 
nejen v Česku, ale i na Evropské úrovni. 

Ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2017 hostila 
Maďarská Budapešť již sedmý ročník 
soutěže International ŠKODA Challenge 
2017. Celkově se letošního mezinárodního 
finále soutěže zúčastnilo 184 soutěžících 
ze 33 zemí světa. Interaction s. r. o. se 
svým týmem kompletně zastřešil přípravu 
a realizaci kategorie Autolakýrník, ve které 

se o titul „mistra světa“ utkalo 9 finalistů 
(Česká Republika, Slovensko, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Lotyšsko, 
Srbsko, Španělsko, Turecko). Soutěží 
v rámci soutěžního dne předvedli své 
dovednosti ve třech praktických a třech 
teoretických disciplínách. 

Nejlepší tři v kategorii Autolakýrník

1. Místo Egīls Žizenis, Lotyšsko
2. Místo Miroslav Strejc, Auto CB, Česká 

Republika
3. Místo Peter Chudý, Slovensko

Těšíme se na další ročník!
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Koloristika 
 Trendy v barvách
Barvy. Dnešní svět je plný barev. 
Každý má tu svou oblíbenou.
Pro někoho je bílá moc obyčejná, 
zelená moc křiklavá a modrá moc 
výrazná. Jak to s nimi tedy je dle 
světových statistik?  

BÍLÁ

Nejvíce používaná barva na světě. Celkově 
má podíl 37 %.

Největší dominanci má na Asijském 
trhu, kde má podíl 48 %. Tato barva má 
nejvyšší podíl od dob, kdy dominovala 
stříbrná v Severní Korey v roce 2008 
s 50% dominancí.

I když oproti minulému roku klesla o 2 %, 
stále zůstává v Evropě jako nejoblíbenější 
barva s dominancí 27 % trhu. 

Stabilní popularita v nadcházejících 
letech.

V dlouhodobém horizontu můžeme 
očekávat pokles popularity, jelikož bude 
nahrazena pastelovými barvami.

Alternativou pro bílou barvu je keramická, 
měkká pevná metalíza s vysokým 
technickým vzhledem.

ČERNÁ

V Evropě byla v loňském roce černá 
barva nejoblíbenější, a i když se jí 
snížil procentuální podíl, stále zůstává 
na druhém místě v celosvětovém měřítku.
Na luxusních vozech je v Evropě 
nejpoužívanější a v Severní Americe je 
většinou vidět na sportovních vozidlech.

Zato v Indii je tato barva nejméně 
oblíbená. Patří jí pouze 3 % z tamního trhu.

Nadále můžeme očekávat její oblíbenost, 
i když její použití mírně klesne.

Tendencí bude požívat pigmenty se 
speciálním efektem a bude se přesouvat 
do světlejších a živějších barev.

ŠEDIVÁ

Celosvětově šedivá získává na popularitě, 
když meziročně její použití stouplo o 4 % 
a třeba v Evropě je to o 17 % více, než 
v jiných oblastech.

Stále oblíbenější budou barvené odstíny, 
jako jsou cement a beton.

ČERVENÁ

V Severní Americe se jedná o nejpopulárnější 
barvu. Zatímco v Evropě je nejčastěji vidět 
na sportovních vozech a to v 11 %.

V budoucnu můžeme očekávat navýšení 
briliantových červených, v třívrstvých 
a zbarvených lacích. 

MODRÁ

Modrá je nejpopulárnější v Evropě a Rusku 
a nejméně populární je v Číně.

V Evropě je jinak modrá vidět nejčastěji 
ve středním segmentu aut.

Nové typy modrého hliníku vytvoří nové 
odstíny modré barvy.

ZELENÁ A ŽLUTÁ

V Evropě je zelená a žlutá mírně 
na vzestupu. V Rusku je narůstající zájem 
o zelenou, zatímco v Africe jde o jednu 
z nejméně oblíbených barev.

Žlutá nebo zlatá jsou naopak v Indi a Asii 
nejoblíbenější.

Očekávat můžeme slabé navýšení žluté 
a naopak slabý pokles zájmu o zlatou. 
Pastelová a intenzivní žlutá vstoupí 
do automobilového průmyslu.

Jakou barvou nejčastěji lakujete Vy?

ČERVENÁ

ŠEDIVÁŠEDIVÁ

ZELENÁ A ŽLUTÁ

MODRÁ



6 colorexpertcz 012017

Interaction inovoval již známou soutěž Lakýrník Cup a přišel 

s volnější formou vzdělávání s názvem Lakýrník Camp

M A N AG E M E N T

V polovině května odstartovala 5 týdenní akce firmy 
Interaction, která se snaží neustále nabízet nové 
a zábavné aktivity pro své lakýrníky. Proto přišla 
s nápadem konat prezentační akce svých významných 
dodavatelů v krásné atmosféře relaxačních kempů 
v pěti regionech po České republice. 

V současné době již workshopy proběhly a musíme uznat, 
že akce se podařila nad očekávání! 

Své nové produkty, postupy, rady a volnou diskuzi nabízeli naši 
partneři na profesionální úrovni, včetně praktických ukázek. 
Akce dokonce přilákala pozornost i cizích návštěvníků, kteří 
se se zájmem připojili ke skupince a s pozorností naslouchali 
a sledovali jednotlivé prezentace. 

Workshopy se konaly v kempech v Měchenicích, kde byla akce 
odstartovaná v hojném počtu, kde se nás sešlo téměř 100 
účastníků, jak už z řad lakýrníků, našich partnerů - dodavatelů, 
nebo podpory z naší � rmy. 

Další workshopy byly organizovaný v kempu v Doubí a v kempu 
Kréta, dále v kempu Hranice, kde se počet zúčastněných blížil 
prvnímu kempu a poslední akce se konala v kempu Stříbrný 
rybník, kde jsme celou akci uzavřeli.

No uznejte sami, co je pro nás větší odměnou, než po skončení 
akce dostávat emaily, jako od pana Miloše K., který nám napsal 
tento email: Dobrý den, chtěl bych poděkovat za skvěle 
uspořádaný kemp v Měchenicích, mluvím i za svého kolegu, 
který byl mile překvapen, a z kempu jsme si hodně pozitivních 
věcí odnesli, které se budeme snažit prosadit a zrealizovat 
v naší lakovně.  Největší dík patří lidem z realizačního týmu. 
Ještě jednou velké díky za možnost účasti na kempu, hezký 
zbytek dne a mnoho pracovních úspěchů do dalších let.“

To je přesně ten důvod, proč to děláme! Pro Vás!

Tímto chceme všem, kteří se s námi do akce zapojili, moc 
poděkovat za účast. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že akce 
přinesla pozitiva pro všechny.
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Trendy v západní Evropě

Ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2017 jsme se spolu s osmičlennou 
skupinou zákazníků vypravili na  „poznávací“ zájezd do Holandska. 
Účelem této cesty nebylo poznávání krás této země, ani 
objevování tajemství místních Co� eeshopů, ale návštěva místních 
autolakoven. Proč? Protože je historicky dokázáno, že trendy ze 
Západní Evropy se dříve či později, ve větší či menší míře, dostanou 
k nám do České republiky. V rámci naší cesty jsme navštívili 
čtyři lakovny, které přestože patřili do jedné sítě (SchadeNet) 
a jednomu majiteli, byli diametrálně odlišné. První z lakoven 
byla zaměřena čistě na � eetové zákazníky (cca 80 - 100 zakázek 
týdně). Druhá navštívená lakovna byla naopak určena pouze lidem 
„z ulice“ a nabízela pouze speciální služby v podobě rychlých 
Smart Repair (3 – 4 zakázky denně). Třetí a čtvrtá lakovna byla 
určena především opravám vozidel spojených s pojistnou událostí 

(cca 40 – 60 zakázek týdně). Co bylo zajímavé, každá z lakoven měla 
přizpůsobené procesy, ceny a způsoby oprav přesně dle cílové 
skupiny zákazníků. Co ale všechny lakovny spojovalo? Jednoznačně 
trend v podobě tzv. One Day Repair ( jednodenních oprav), 
spolu s používáním expresních materiálů, které schnou 
na vzduchu, bez nutnosti dodatečného a nákladného sušení. 
Ve většině případů se tento typ oprav provádí od začátku do konce 
na přípravných stáních, nebo s využitím mobilního odsávacího 
zařízení Paint Trotter. Tento typ oprav a tento druh materiálů 
a vybavení jsme měli možnost vidět v každé z navštívených 
z lakoven. Že se nejedná o náhodu, dokazují statistiky, které říkají, 
že přibližně 10 - 15 % oprav se v Holandsku provádí právě v rámci 
One Day Repair.  S tím, jakým způsobem se One Day Repair provádí 
a jaké je k tomu potřeba vybavení, Vás seznámíme v příštím čísle.
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Mějte veškeré 
náklady pod dohledem

Co má lakařský materiál, osvětlení a filtry společného? 
Jejím společným jmenovatelem je to, že můžou ušetřit 
lakovně náklady na energii.

Energie představuje velkou nákladovou položku pro 
každou lakovnu, a proto je důležité, aby majitelé lakovny 
měli kontrolu nad ní. Ti, kteří pečlivě sledují náklady 
na energii a podnikají kroky k její úspoře, dělají správné 
strategické chytré rozhodnutí. Jen pár jednoduchých kroků 
může snadno přispět ke snížení nákladů na energii. Jedním 
z nich je použití účinných produktů.

Inteligentní barvy zrychlují procesy.
„Jednou z oblastí, kde lakovny můžou ušetřit peníze, je 
sušení,“ říká Jörg Sandner, vedoucí Spies Hecker Training 
Center v německém Kolíně nad Rýnem. Moderní nátěrový 
produkt Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 může 
přispět k úspoře. „Tento bezbarvý lak rychle schne a lze ho 
brousit a leštit hned po usušení.“ Je také velmi energeticky 
účinný. Rychle schnoucí Permasolid® HS Performance plnič 
5320 a nový Permasolid® Speed plnič 5500 také přispívají 
ke snížení nákladů na energii.

Kontrolujte stříkací kabinu.
Technologické vybavení stříkací kabiny je další oblast 
s velkým potenciálem pro snižování energetické náročnosti. 
Moderní systémy jsou vybaveny využitím odpadního 
tepla nebo izolovanými agregáty. Viktor Richtsfeld, člen 
manažerského týmu v společnosti WOLF Anlagentechnik, 
říká:  „Stříkací kabina  Taifuno Vision může pracovat v různých 
provozních módech, má systém ventilátoru na proudění 
vzduchu a LED světelnou techniku.“ Podle výrobce, jen 
použití stmívatelné LED světelné kontroly umožňuje snížit 
náklady na energie až o 70 procent.

Čerstvý vzduch šetří peníze.
Jürgen Becker, manažér segmentu povrchových úprav 
ve společnosti Freudenberg Filtration Technologies, 
vysvětluje, že „pravidelná výměna filtrů může významně 
ovlivnit spotřebu energie“. To je důvod, proč filtry, i když 
dojde k malé ztrátě jejich původního výkonu, by měli být 
použity i během neproduktivních hodin. „Se zvýšenou 
ztrátou tlaku, jinými slovy zvyšujícím se znečištění filtrů, 
náklady na energii a CO2 emise porostou.“ Jeho rada zní: 
„Vyměňte předfiltry a stropní filtry jakmile je dosaženo tlaku 
200 P, nebo byly v provozu po dobu jednoho roku.“

Dojde-li k blokaci podlahových filtrů, vede to k podtlaku 
ve stříkací kabině. „Lakýrník by měl pravidelně kontrolovat 
tlakové podmínky pomocí Booth Clearance Time 
Test,“ říká Becker a doporučuje měnit podlahové filtry 
v doporučených intervalech.

Ujistěte se, že je dostačující tlak.
Michael Heinrich, manažér ze společnosti FPL Energy, 
Resources & Management Systems, DEKRA Consulting 
GmbH, říká, že umístění kompresoru v bezprašném 
prostředí a pravidelná kontrola před únikem kapalin také 
pomáhá snížit náklady na energii. Odhaduje, že pokud 
jsou dodržovány technické specifikace, mohou ušetřit šest 
procent stlačeného vzduchu, pokud se tlak sníží o jeden 
bar. Nicméně, kvalita opravy a bezpečnost práce musí být 
i nadále na prvým místě každé lakovny.
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Odhadujte přesně

„Aby bylo možné zhodnotit postavení lakovny na trhu objektivně, 
majitelé musí znát jejich hodinové sazby,“ říká Herbert Prigge, člen 
společnosti Mittelstandsberatung GmbH se sídlem v německém 
Dortmundu.

Určete si vlastní hodinovou sazbu.
Čím více dat máte k dispozici pro výpočet hodinové sazby, tím 
přesnější výsledek dosáhnete. „Důležitým faktorem je stanovení 
produktivní pracovní doby. Pokud se tak nestane samostatně, 
výpočet je možný pouze pomocí pevné sazby,“ vysvětluje Prigge. 

Výpočet hodinové sazby, celkových nákladů a cílového zisku 
spolu úzce souvisí. Materiálové náklady nejsou zahrnuty do 
výpočtu hodinové sazby, protože jsou přeneseny na zákazníka. 
Součet celkových nákladů a cílového zisku se pak dělí celkovým 
počtem produktivních zaměstnanců, krát počet pracovních dnů, 
krát pracovní doba a vytížení kapacit personálu.

Příklad výpočtu a získání požadovaných dat:

Vytížení kapacity je poměr prodaných hodin a hodin, kdy jsou 
produktivní zaměstnanci přítomni v práci. V tomhle příkladu to 
znamená, že 90 % pracovních hodin by mohly být účtovány. Tato 
hodnota neodpovídá průmyslovému průměru, který je asi 70 %. 

Údaje o produktivitě zaměstnanců, pracovních dnů a pracovní 
doby v tomto příkladu odpovídají produktivní otevírací době. 
Pokud existuje centralizovaný systém pro sledování pracovního 
času, o to snadnější je tato data získat. Prodáné hodiny by měli 
být získané ze systému, aby bylo možné stanovit vytížení. Na 
základě dat jsme stanovili výšku hodinové sazby na 553,70 CZK 
pro ekonomický chod lakovny.
  

Pokud znáte své hodinové sazby, budete vědět, jestli vaše lakovna pracuje úsporně.
Ale jak se počítá?
A jaké faktory ji ovlivňují?

Celkové náklady (bez materiálu): 1.500.000 CZK

Cílový zisk: 270.000 CZK

Produktivní zaměstnanci: 2

Pracovní dny: 222

Pracovní doba: 8

Vytížení kapacit personálu: 0.9

1.500.000 CZK + 270.000 CZK
2 x 222 x 8 x 0.9

= 553,70 CZK

   

a
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25 let - rozhovor s
Martinem Písaříkem

Interaction slaví na autoopravárenském trhu již 25 let svého působení. Proto se v tomto čísle zaměříme i na historii a přinášíme
Vám rozhovor s výkonným ředitelem a jednatelem � rmy, panem Martinem Písaříkem.

Ve kterém roce společnost vznikla, kdo ji založil 
a za jakých okolností se stala zástupcem stěžejního 
výrobce lakovacích materiálu? 
Společnost Interaction s.r.o. vznikla v roce 1994, ale již od roku 
1992 fungovala na bázi živnostenského oprávnění pana Jiřího 
Navrátila st., který se společně s manželkou zasloužil o začátek 
spolupráce s � rmou SPIES HECKER. Firma fungovala jako 
rodinná � rma s několika dalšími zaměstnanci, kteří se víceméně 
rekrutovali ze skupiny kamarádů. Od samého začátku se 
soustředila zejména na autoopravárenství a na spolupráci se 
ŠKODA AUTO, což ji společně s kvalitními produkty vyneslo na 
jednu z vedoucích pozic v oboru.

Které okamžiky byly v životě společnosti klíčové?
A také, kteří lidé byli pro vývoj Vaší společnosti důležití, 
a rádi je připomenete?
Klíčových okamžiků bylo v naší společnosti za 25 let hodně, 
zejména pak úspěchů a nových aktivit. Nesmím ale opomenout 
situaci v období let 1995 – 1997, kdy se � rma nacházela 
v účetní ztrátě a částečně platební neschopnosti. Tehdy � rma, 
a to zejména její zaměstnanci, dokázala, že je to silný kolektiv, 
který je schopen táhnout jeden za druhého a tím se dostat 
z nejedné nelehké situace, za což jsem opravdu hodně rád, 
a to zdobí naši � rmu celá ta léta, až do současné doby. A právě 
kolektiv a jeho kvalita, soudržnost a soutěživost je u � rmy 
Interaction základním kamenem našich úspěchů.

Co považujete za největší úspěch Vaší společnosti?
Jak jsem již zmínil, klíčových úspěchů a aktivit bylo mnoho. 
Cením si naší kreativity a podpory vzdělávání napříč celým 
spektrem oboru našeho působení. Zejména pak spolupráce 
s automobilovými školami, soutěž Lakýrník Cup Junior, kterou 
vymyslela naše � rma, a posléze se začlenila k dalším soutěžím 
v rámci učňovského školství. Dobrý nápad a vize je i naše 
soutěž Lakýrník Cup, nyní inovován do podoby Lakýrník Camp 
a celosvětová soutěž ŠKODA Challenge, kde má naše � rma na 
starosti odbornou stránku oboru lakýrník. Naši zákazníci našimi 
barvami nalakovali nejeden krásný kousek, když některé z nich 
můžeme každým rokem vidět v celosvětovém kalendáři � rmy 
Spies Hecker. Myslím si, že kromě našeho původního záměru 
a myšlenky prodávat vše do lakoven, jsme celkem činorodá 
a kreativní � rma v oboru.

Jak vypadal trh v době Vašich začátků a jak se za těch 
25 let změnil?
Nebyl jsem u úplných začátků, ale mám za to, že trh byl v dobách 
počátků importu autolaků jednodušší a vlastně vše, možná kromě 
vysokých úroků, bylo jednodušší. Můžeme začít už jen skutečností, 
že zde nebyly kvalitní materiály na opravu, tedy zákazníci o ně 
měli sami zájem, produkty se prodávaly s vyšší marží a dalo by se 
říci, že bylo i méně pohledávek, investic, výpůjček…

Trh se za tu dobu změnil a ukázalo se, jak je jaká � rma stabilní 
a jak dobře dělá svou práci. To se projevilo na pozicích 
v současné době, kdy je trh a doba dynamická a o to více se 
ukazuje, jak je na tom jaká � rma. O výsledku rozhoduje � rma 
a její zaměstnanci a již méně reklama a produkty, které jsou 
v celku všechny kvalitní a konkurenční.

Jakým největším výzvám čelíte nyní?
Současná doba přináší spoustu aktivit od všech � rem 
zapojených do automobilového světa. Každá � rma si chce 
nějakým způsobem vybudovat nějakou konkurenční výhodu 
a nějakým způsobem vybudovat a udržet pozici na trhu. 

Vše se časem vyvíjí a naklání na tu či onu stranu, ale v každém 
případě bychom neměli zapomenout na skutečnost, že každá 
� rma z řetězce by měla něco rozumného vydělávat, aby dělala 
svou práci kvalitně, a že je tu hlavně také zákazník, který by měl 
dostat kvalitní opravu.

Jak bude podle Vás trh vypadat za 5, 10, 25 let? A jak 
byste si přál, aby vypadala společnost v tu dobu?
Trh se vyznačuje svou vysokou dynamikou a svět nabírá čím 
dál tím vyšší obrátky, co se týče nových technologií a změnami 
v uvažování lidí. Není proto snadné odhadnout, jak bude trh 
vypadat za x let, když to nejsou schopni odhadnout ani lidé, 
kteří se tím dnes a denně živí.

Dle mého názoru se zmenší plocha opravy, zrychlí čas opravy, 
bude vyšší tlak na průchodnost lakovny, začne se jinak 
pohlížet na vůz jako na majetek, začne se více přihlížet ke stáří 
a ceně vozu včetně pojistky a budou vznikat více či méně 
spolupracující sítě různých subjektů.

To vše bude dále ovlivněno počtem vozidel na silnici, poměrem 
nehodovosti, aktivními bezpečnostními technologiemi 
na vozidlech, konsolidací servisu a lakoven a inovacemi 
v technologii lakovaní.

Uspějí � rmy a lakovny, které si budou držet kvalitu oprav 
v kombinaci s dokonalou organizací práce a dále lakovny 
zaměřující se na speciální lakování.

Již nyní děláme vše pro to, aby naše � rma byla nadále výraznou 
součástí tohoto automobilového světa i za dalších 25 let.

„Dnešní svět se po období několikaleté krize vyznačuje nejen 
svou dynamikou, propojeností, zrychlováním životního 
stylu, technologickým pokrokem či problémy s životním 
prostředím, ale také různými zvraty na ekonomickém či 
politickém poli a na to všechno je třeba reagovat.“

uzavírá Martin Písařík, výkonný ředitel a jednatel � rmy.
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Interaction otevírá nové Vzdělávací 
a prezentační středisko v Nupakách!
Vážení čtenáři, partneři,
již jste se asi doslechli, že se u nás něco děje… Ano, slyšeli jste správně!

Hned první pracovní den v tomto roce 2017 jsme začali 
intenzivně budovat. Budovali jsme, někdy i bědovali, 
ale nakonec se zdárně povedlo. Na adrese sídla naší 
společnosti v Nupakách již brzy otevřeme zbrusu nové 
Vzdělávací a prezentační středisko vybavené vším, 
na co si vzpomenete! Sloužit bude na školení, prezentace, 
předváděcí akce, praktickou výuku a ukázky nových 
produktů a technologických postupů!

Veškeré vybavení si můžete přijít kdykoliv osobně 
prohlédnout. Specialitou vzdělávacího střediska je „malá“ 
energeticky úsporná lakovací kabina TETRIS, která má 
stejné funkce jako klasické kabiny. Lakovací kabina TETRIS 
je s ohledem na své rozměry vhodná pro menší typy oprav.

Svými rozměry se vejde téměř kamkoliv, je tedy možné, 
umístit ji na lakovnu, jako doplňkovou/další kabinu, bez 
předchozích stavebních úprav. 

Odsávání při svařování jsme instalovali od firmy Kemper.

Školicí středisko je vybaveno špičkovým nářadím 
francouzské firmy Facom.

Dále je v novém vzdělávacím středisku možné vidět 
a vyzkoušet vybavení karosáren, jako jsou např. zvedák 
Ikotec 3000, o kterém píšeme na další straně toho vydání, 
nebo nejmodernější svářečky od Wielander + Schill  např. 
MIG/MAG svářečka Inverta Puls  IP6 ACT a Inverta Spot 
GT inclusive Automatic, speciální nýtovací zařízení Xpress 
800, odvrtávač bodových svárů Vario Drill, sušící dečky 
FlexiTherm a mnoho dalšího doplňkového sortimentu.

Naleznete u nás vzorky a příklady použití na demo panelech 
všech nabízených materiálů potřebných v karosárnách 
od značky Spies Hecker,  ale i firem 3M , SIA, Teroson, 
Carsystem až po mnoho dalších.

Dokončení prací se schyluje ke konci. Fotky a obsáhlý 
článek očekávejte v dalším čísle!
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S lakovanými povrchy se setkáváme v běžném životě téměř na 
každém kroku. V automobilovém průmyslu ale lak představuje 
tu část vozu, které si všimneme hned na první pohled. Podle 
jeho stavu můžeme také porovnávat celkový stav a hodnotu 
vozidla, což může zejména při jeho prodeji či koupi hrát klíčovou 
roli v konečném rozhodování. Jak tedy lak chránit, abychom ho 
udrželi v perfektní kondici po co nejdelší možnou dobu?

Americká společnost Meguiar’s, která vyrábí špičkovou 
autokosmetiku již od roku 1901, nabízí širokou škálu produktů 
pro ochranu lakovaných i nelakovaných povrchů. Za svou 
dlouhou historii, a na základě přímé spolupráce s výrobci 
autolaků i automobilů samotných, přinesla několik revolučních 
novinek ve světě autokosmetiky, které se staly běžnou součástí 
dnešního trhu, a proto Vám můžeme představit přípravky 
pro ochranu laku, ze kterých si vybere každý uživatel, od 
nezkušených amatérů, přes zapálené nadšence až po ostřílené 
profesionály.

Produkty Meguiar’s pro ochranu laku mají několik 
vlastností, které ocení každý uživatel:
• Již při vývoji byl kladen důraz na velmi jednoduchou a časově 

i fyzicky nenáročnou aplikaci a rozlešťování.
• Mají extrémní vydatnost.
• Vosky a sealanty Meguiar’s v tekuté i tuhé formě fungují zcela 

srovnatelně, a tak si uživatel může zvolit jemu příjemnější 
variantu, aniž by musel šetřit na konečném výsledku.

• Příměsi lešticích olejů pomáhají podporovat � nální lesk 
a hloubku laku.

Kouzlo jménem karnauba
Tradiční formou ochrany laku, kterou dobře znají generace 
našich otců a dědů, představují vosky na přírodní bázi, tedy 
s příměsí lanolinu, včelího vosku či populární karnauby. Tyto 
vosky poskytují zejména tmavému laku extrémní hloubku, 
chrání povrch laku před působením nepříznivých okolních vlivů 
a odpuzují vodu. Dnes představují přírodní či karnaubské vosky 
stále oblíbenou a cenově nejdostupnější variantu ochrany laku, 
avšak s mnohem jednodušší, rychlejší a příjemnější aplikací. 
V sortimentu Meguiar’s tuto kategorii zastupují např.:

G70 Meguiar’s Gold Class Carnauba Plus 
Premium Wax (G7014 – tuhý, 311 g, 

G7016 – tekutý, 473 ml)

 M26 Meguiar’s Hi-Tech Yellow Wax 
 (M2601 – 3,78 l, M2616 – 473 ml)

Syntetické polymery – dvojnásobná ochrana
S rozvojem syntetických technologií byly na trh uvedeny 
tzv. „sealanty“, tedy vosky zcela bez obsahu přírodních 
složek. Tyto produkty začaly využívat moderní technologii 
hydrofobních (vodu odpuzujících) syntetických polymerů 
(HPT). Zatímco ostatní způsoby ochrany přilnou „pouze“ 
k povrchu laku, řetězce syntetických polymerů se navíc uzamykají 
mezi sebou, a vytváří tak pevnější a odolnější ochranu. Díky tomu 
poskytují lepší výsledky, delší trvanlivost, vyšší posílení lesku na 
světlých lacích a perfektní hloubku na lacích tmavých a černých. 
Použít je můžeme také na leštěné kovy, čiré plasty a další povrchy. 
Těmi nejoblíbenějšími sealanty jsou:

G182 Meguiar’s Ultimate Wax 
(G18211 – tuhý, 311 g, 
G18216 – tekutý, 473 ml)

M21 Meguiar’s 
Synthetic Sealant 2.0 
(M2116 – 473 ml)

Coating = extrémně dlouhodobá ochrana laku

Požadavky na ochranu laku a její trvanlivost neustále rostou, 
a proto společnost Meguiar’s nabízí také produkty pro extrémně 
dlouhodobou ochranu lakovaných povrchů, tzv. „coatingy“. 
Tyto přípravky využívají pokročilou technologii syntetických 
polymerů v kombinaci s unikátními látkami, které zajišťují 
velmi vysokou odolnost při zachování jednoduchosti aplikace. 
Coatingy nabízejí, v porovnání s vosky a sealanty, vyšší odolnost 
před chemickými i mechanickými vlivy, UV záření, vysokým 
teplotám a také delší životnost. Společnost Meguiar’s letos 
představila revoluční novinku, a sice coating ve spreji, který lze 
aplikovat velmi snadno během několika minut, i profesionální 
coating pro tu vůbec nejsilnější ochranu, kterou tento americký 
výrobce nabízí:

G183 Meguiar’s Ultimate Fast Finish 
(coating ve spreji)

M188 Meguiar’s Deep Crystal 
Coating (nejsilnější ochrana laku

 v sortimentu Meguiar‘s)

Jak nejlépe ochránit lak? 
Meguiar’s ví, jak na to!

G7016 – tekutý, 473 ml)G7016 – tekutý, 473 ml)

G70 Meguiar’s Gold Class Carnauba Plus 
Premium Wax (G7014 – tuhý, 311 g, 

G7016 – tekutý, 473 ml)

G70 Meguiar’s Gold Class Carnauba Plus 
Premium Wax (G7014 – tuhý, 311 g, 

G7016 – tekutý, 473 ml)

 M26 Meguiar’s Hi-Tech Yellow Wax 
 (M2601 – 3,78 l, M2616 – 473 ml)

M21 Meguiar’s 
Synthetic Sealant 2.0 
(M2116 – 473 ml)

Coating = extrémně dlouhodobá ochrana laku

M188 Meguiar’s Deep Crystal 
Coating (nejsilnější ochrana laku

 v sortimentu Meguiar‘s) v sortimentu Meguiar‘s)
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V dubnu na celoevropském meetingu představený 
ColorDialog Phoenix přináší revoluci do řad 
spektrofotometrů. 

Jedná se o moderní jednoruční zařízení, komunikující 
s počítačem, tabletem či chytrým telefonem přes wi-fi. Takže 
již žádné připojování s počítačem přes kabel.

Další možností, jak dostat vámi změřená data do počítače 
je pomocí dokovací stanice, kde zároveň s přenosem dat 
dochází k automatickému nabíjení vestavěné baterie. 
Tím pádem odpadá další činnost a to výměna tužkových 
akumulátorů.

Nový ColorDialog Phoenix disponuje barevným dotykovým 
otočným displejem, takže je jedno, na jakou stranu měříte. 
Displej je k vám vždy podélně otočen. Pro přesnější ovládání 
displeje (krom dotyků prstů), slouží plastová dotyková tužka, 
která je součástí těla ColorDialogu Phoenix.

Jednotlivá měření jsou oznámena signálem a finální třetí je 
krom zvukového signálu oznámena blikající diodou vedle 
displeje.

Další novinkou je automatická kalibrace černé.

Shrnutí:

• Moderní design, praktický, prostorově menší a lehčí

• Měří barvu a efekt (metalíza, perleť) v ten samý čas 
– nesrovnatelný nejmodernější měřící proces

• Pro připojení se zařízením nejsou potřeba propojovací kabely

• Magnetický ochranný protiprachový kryt

• Delší životnost integrované baterie (min. 5 let)

• Wi-Fi – okamžitá možnost přenosu dat do počítače 
po ukončení měření, kdekoli v lakovně

Tento spektrofotometr lze spárovat pouze s míchacím 
programem Phoenix.

V případě zájmu či jakýkoliv doplňujících informací se 
neváhejte obrátit na obchodního zástupce naší společnosti.

Nová generace  
ColorDialog Phoenix
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Speciální produkt, který si lze 
prohlédnout na speciálním místě!
Jak již jsme psali, budeme otevírat nové Vzdělávací 
a prezentační středisko. Jeden z produktů, které se nachází 
v nových prostorách, je tento jednosloupcový zvedák 
IKOTEC3000, který je určen pro zvedání vozidla ze strany 
pro mechanické, karosářské a běžné opravy. Jedná se 
o kompletní systém s posuvným podstavcem pro odlišné 
typy práce s nosností do 2 500 kg. Doba zvedání do 
maximální výšky je 35 sekund. Maximální zvedací výška 
vozidla je přibližně 1 m.

prohlédnout na speciálním místě!
Jak již jsme psali, budeme otevírat nové Vzdělávací 
a prezentační středisko. Jeden z produktů, které se nachází 
v nových prostorách, je tento jednosloupcový zvedák 

, který je určen pro zvedání vozidla ze strany 
pro mechanické, karosářské a běžné opravy. Jedná se 
o kompletní systém s posuvným podstavcem pro odlišné 
typy práce s nosností do 2 500 kg. Doba zvedání do 
maximální výšky je 35 sekund. Maximální zvedací výška 

Specifikace

Celková výška 1340 mm

Hmotnost 72 kg

Kapacita zvedání vozy až do 2500 kg

Max. výška zdvihání výška zdvihání: přibližně1 m

Max. doba zdvihání 35 s

Max. velikost kol 18”

Elektrická ochrana IP 40

Elektrický motor záruka proti kolísání el. napětí až do ± 5 % a kolísání frekvence až do ± 1 %

Základní podmínky prostředí:

teplota od -10°C do +35°C

max. vlhkost 80 %

bez styku s vodou

Tento zvedák jste si i osobně mohli prohlédnout na všech našich workshopech s názvem Lakýrník Camp. 
Na každé akci jsme ho přivezli a vystavili na obdiv. A svůj účel opravdu splnil. 
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Základní technické údaje

Délka 7200 mm

Šířka 2360 mm

Světlá výška 160 mm

Rozvor 4325 mm

Ponor 85 cm

Výtlak tělesa 5,6 t

Kapacita 12 osob včetně řidič e

Maximální rychlost 90 km/h (el. omezeno)

V České republice se připravuje sériová výroba obojživelných 
minibusů, které najdou uplatnění například  v rekreačních 
oblastech. Využívat by je ale mohli i záchranáři při povodních. 
Výrobní prostory mají vzniknout v okolí Prahy, poptávka je 
hlavně ze Spojených arabských emirátů, Ruska nebo Číny. 
Novinářům to při představení prototypu na Slapské přehradě 
řekl Robert Šubík z české pobočky společnosti Enjoy Tech 
Limited, která za projektem stojí. Na vodě se minibus ovládá 
podobně jako na silnici, speciální software podle otáčení 
volantu reguluje tah lodního motoru. Po vjetí do vody řidič 
vypínačem přepne automobil do plavebního režimu a pak 
už postačí jen určovat směr a rychlost malým joystickem na 
dveřích a otáčením volantu.

Interaction pro tento projekt dodal veškeré materiály. Na tohoto krasavce byly použity tmely od značky Car System 
multi light, soft tmel, glas tmel se skelným vláknem, dále Spies Hecker plnič 5340 a vrchní barva ze série 
SH 570 RAL 9016 (10 l), RAL 9005 matný (2 l) a RAL 7037 (1 l). 

A jak se obojživelný minibus líbí Vám?! 

Obojživelný minibus



Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
interaction@interaction.cz, www.interaction.cz

Staňte se i Vy expertem 
s programem „MyTraining“ 
od Spies Hecker.

My training je moderní program, který je přístupný 
přes internet. Celkově se skládá 
z osmi interaktivních lekcí, které pokrývají všechny 
aspekty opravy laku.

Po úspěšném absolvování tohoto e-learningového 
programu obdrží každý účastník certifi kát a 
pozvánku na další praktické certifi kované kurzy.

V rámci své výuky aktivně využívají program 
tyto školy:

Střední škola automobilní a informatiky, Praha
Integrovaná střední škola automobilní Brno
Střední škola průmyslová, technická 
a automobilní Jihlava
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň

Zaregistrujte se teď,
 staňte se expertem!


