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jisté milníky jsou ideální příležitostí k tomu, 
abychom se zastavili, uvědomili si, kam jsme 
došli a jak jsme se tam dostali. Stopadesáté 
narozeniny mezi ně určitě patří. 

Cesta, kterou firma Sandvik od svého 
založení ušla, je neuvěřitelná a vy, jako 
zaměstnanec nebo akcionář, jste její neod-
myslitelnou součástí. V tomto speciálním 
výročním vydání časopisu skupiny Meet 
Sandvik bychom se s vámi rádi podělili o 
několik náhledů do naší bohaté historie i 
často bouřlivého světa, který nás formoval. 
Zjistíte, že přestože se ve firmě mnohé změ-
nilo k nepoznání, důležité kvality zůstávají. 
Patří mezi ně naše hodnoty, naše vytrvalá 
snaha o inovaci, a především, naše prověřená 
schopnost měnit se s dobou. Pro mě se tyto 
charakteristické hodnoty navzájem doplňují 
a společně tvoří „duši“ firmy Sandvik: jsou 
tím, co nás po celém světě spojuje.   

Firma je jako živý organismus, neustále 
roste a přizpůsobuje se měnícím se pod-
mínkám. Pokud se nepřizpůsobí, nepřežije. 
Firma Sandvik by tu dnes nebyla, kdyby se 
nebyla schopna vyvíjet, měnit a a reagovat 
na výzvy, které před nás klade okolní svět. 
Přestat se měnit a vyvíjet nelze, i když někte-
ré změny – jako například restrukturalizace 
a divestice některých podniků a přemístění 
generálního ředitelství skupiny – jsou samo-
zřejmě náročné pro všechny, jichž se přímo 
dotýkají.

Na budoucNosti je ale jisté jeN 

jedNo:  bude jiná než současnost. Rychlost, 
jakou změny probíhají, roste zcela zjevně 
přímou řadou. V době oslav stého výročí 
firmy Sandvik v roce 1962 pracovalo v 

zahraničí, tj. jinde než ve Švédsku, pouhých 
tisíc zaměstnanců. Během devadesátých let 
se podniky působící mimo Švédsko rozrůs-
taly ročně o 53 procent až na dvacet pět tisíc 
zaměstnanců. Dnes pracují v zahraničí čtyři 
z pěti zaměstnanců firmy Sandvik.

Rychlejší tempo globalizace a přesuny do 
zemí, jejichž ekonomika roste, s sebou přiná-
šejí i novou strategii. Jejím cílem je proměnit 
švédskou firmu Sandvik s celosvětovou 
působností ve společnost, která je v pravém 
slova smyslu globální – v tom, jak přemýšlí, 
jak se chová, jakou má kulturu, jak je různo-
rodá, ale i v tom, jaké pracovní a obchodní 
příležitosti nabízí a nachází. 

Tato nová strategie reaguje na celou řadu 
trendů, které formují celosvětovou eko-
nomiku a které budou mít v následujících 
letech materiální dopad na podnikání firmy 
Sandvik. Jedním z těchto trendů je posun 
hospodářské dominance. Předpokládá se, že 
jedenáct z dvaceti nejsilnějších ekonomik 
světa budou v roce 2020 tvořit země, které 
jsou dnes považovány za rozvojové. 

Firma Sandvik se úspěšně etablovala na 
mnoha rozvíjejících se trzích a odbyt jejích 
výrobků zde roste, především díky prvotříd-
ním zaváděcím nabídkám a značce. Nicmé-
ně, investice do nových zdrojů a pracovní 
síly se spolu s růstem odbytu na rozvíjející 
se trhy nepřesunuly. V investiční historii 
firmy Sandvik lze již nějakou dobu pozorovat 
stejný vzorec chování. Od roku 2006 do roku 
2010 tvořily investice skupiny Sandvik v 
Evropě a Severní Americe šedesát tři procent 
celkových investic. Pro srovnání, investice 
v Asii, včetně Japonska, tvořily pouhých 
dvacet procent celkových investic a to přesto, 

„ 150 let  
je dobrý  
zaČátek” 

vážení čtenáři,

KoMentář generálníHo ředitele

„ pohlédneme- li 
do budouc-
nosti, jsem 
přesvědčen, že 
dvousetleté na-
rozeniny firmy 
oslavíme ještě 
v silnější pozici, 
než dnes.”
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že se tento region výraznou měrou podílí na 
růstu odbytu. 

CíleM firMy SandViK je uryCHlit rozVoj,  
zvýšit či udržet marže a zajistit odpovídající 
úroveň inovací pro rozvíjející se trhy. Proto 
firma zaměří svou pozornost právě sem, a to 
ve všech klíčových oblastech. 

Aby naše nová strategie uspěla, aby se 
zlepšila průhlednost podnikání jednotlivých 
subjektů i jejich fungování, rozdělili jsme 
podnikání do pěti obchodních oblastí. Na 
úrovni skupiny i na lokální úrovni vyvíjíme 
silnější platformu pro využití společných 
zdrojů.

 Naši zaměstnanci – náš nejtěsnější kontakt 
se zákazníky a s trhem – získají v nové zjed-
nodušené organizační struktuře více odpověd-
nosti i svobody rozhodování. naši lidé se tedy 
budou moci nejen lépe a více realizovat, ale 
urychlí se i rozhodovací proces uvnitř organi-
zace samotné. Strategie posilování odpověd-
nosti jednotlivců se zaměří na bezpečnost 
práce, různorodost a začleňování, posilování 
odpovědnosti zaměstnanců, rozvíjení kultury 
inovace, řízení talentu a kultivaci prvotřídních 
manažerů.

Pro mě samotného je zajištění bezpečného 
pracovního prostředí na prvním místě. Nulová 
úrazovost je naprostou prioritou. 

Co Se týče našiCH aKCionářů, je cílem 
nové strategie firmy Sandvik zajistit ve své 
třídě nejvyšší výnosy. Skupina se zaměří na 
zlepšování úspěšnosti napříč portfoliem, které 
zajistí dlouhodobý růst zisků.

Pohlédneme-li do budoucnosti, jsem 
přesvědčen, že dvousetleté narozeniny firmy 

oslavíme ještě v silnější pozici, než dnes. 
Moje přesvědčení vychází ze tří skutečností: 
silné firemní hrdosti, které jsem byl ve svém 
prvním roce na pozici generálního ředitele 
svědkem při mnoha příležitostech, jedineč-
ných schopností a prvotřídního portfolia 
výrobků.

Firma Sandvik jde dál, a já bych rád využil 
této příležitosti a srdečně vám poděkoval za 
to, že jste s námi.

Olof Faxander, prezident a generální ředitel
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3 Generální ředitel  
firmy olof Faxander  
„cesta firmy sandvik byla a je neuvěřitelná a vy, jako 
zaměstnanec či akcionář, jste její neodmyslitelnou 
součástí."

8 cesta
od prvních dělníků po průkopníky v it v sedm-
desátých letech, přes technologické průlomy i výzvy, 
které přinesla válka. na cestě firmy naleznete mno-
ho milníků a stejně tolik hrdinů.  

 14 Globální ambice –  
místní působnost
jak firma sandvik uspokojuje požadavky zákazníků 
ve sto třiceti zemích na pěti kontinentech. a tím to 
nekončí …

20 pět obchodních 
 oblastí 
jak firma sandvik dokáže připravit to správné řešení 
pro správného zákazníka a ve správnou dobu.

25 klíčová odbytiště  
jedinečné znalosti, odbornost a možnosti firmy 
sandvik v různých průmyslových odvětvích, od 
podmořských vrtů přes podzemní těžbu po letec-
ký průmysl. Firma sandvik je ve všech živlech jako 
doma.  

32 výzkum & vývoj  
recept na úspěch od firmy sandvik: vezměte 
5000 aktivních patentů, k tomu přidejte 2400 ta-
lentovaných zaměstnanců a investujte 3 miliardy 
švédských korun ročně. a výsledek? Firma sandvik 
je doma ve všech živlech.

35 akcie firmy sandvik 
investice století?

8

26
můj sandvik  
na stránce 26 a dalších vám představíme hrdiny 
dneška. zaměstnanci z celého světa se s vámi 
podělí o své příběhy. 

25

toto zvláštní vydá-
ní u příležitosti 
 stopadesátiletého 
výročí založení fir-
my Meet  Sandvik 
 vychází ve čtrnácti 
jazycích.
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abyCHoM VytVořili maximální rovnováhu uvnitř všech klíčových 
oblastí podnikání a zároveň umožnili firmě růst a vytvářet zisk, a to i 
v nových a menších přidružených oblastech podnikání, byla firma od 
1.ledna 2012 rozdělena do pěti obchodních oblastí.

„Je naprosto nezbytné, aby se naše strategie i organizace přizpů-
sobila rychle se měnícímu světovému trhu. Schopnost rychle jednat 
a reagovat je dnes zásadním předpokladem úspěchu v dlouhodobém 

měřítku,“ říká generální ředitel firmy Olof Faxander. „Nová organizace 
nám umožní se plně soustředit na čtyři obchodní oblasti, v nichž chce-
me dosáhnout jak vedoucí pozice na trhu tak i prvotřídní ziskovosti. 
V páté obchodní oblasti Sandvik Venture se chystáme podpořit rozvoj 
přidružených oblastí podnikání a zajistit, aby menší podniky s vyso-
kým potenciálem dostaly příležitost se co nejlépe rozvíjet," uzavírá 
generální ředitel firmy Olof Faxander. 

Sandvik Mining
Rozvíjí vedoucí pozici 
na celosvětovém trhu 
s výrobky, řešeními a 
službami pro vysoce 
výkonnou důlní i povr-
chovou těžbu hornin.

Sandvik Machining 
Solutions
Je světovou jedničkou na 
trhu. Nabízí výrobky a 
řešení, které přispívají ke 
zvyšování produktivity 
výroby v oblasti pokroči-
lého obrábění.

Sandvik Materials 
technology
Nabízí vysoce vyspělé 
materiály s přidanou 
hodnotou a speciální sli-
tiny pro náročné aplikace 
ve vybraných sektorech.

Sandvik  
Construction
Nabízí vysoce výkonné 
produkty, řešení a služby 
vybraným sektorům 
stavebního průmyslu.

Sandvik Venture
Obchodní segment, 
který má za úkol vytvořit 
co nejlepší prostředí 
pro rozvoj a ziskovost v 
atraktivních a rychle se 
rozvíjejích podnicích.

Více o historii jednotlivých obchodních oblastí se dočtete na straně 20.

pět obchodních oblastí – jedna ambice:  

perFektní spojení

obchodní oblasti  firmy sandvik

Úspěch firmy Sandvik spočívá v jedinečné odbornosti v oblasti těžby, 
vývoji a zpracování kovů a dalších materiálů. aby se tyto znalos-
ti přetavily v řešení, která budou přesněji odpovídat požadavkům 
různých průmyslových odvětví, byla společnost rozdělena do pěti 
obchodních oblastí.

>>

saNdvik dNeška



6  •  meet sandvik  150  year anniversary

duch firmy 
sandvik
K dosažení dlouhodobého úspěchu ve 
světovém měřítku je nutné se měnit a při-
způsobovat novým podmínkám. Ale těchto 
cílů dosáhneme pouze tehdy, zůstaneme-li 
věrni sami sobě a hodnotám, které předsta-
vujeme a díky kterým jsme jedineční.

Hodnoty firmy Sandvik tvoří jejího ducha. 
Řídili jsme se jimi sto padesát let a dodnes 
udávají náš směr. Technologie a svět kolem 
nás se mění, ale naše hodnoty zůstávají a 
stále platí. Neměli bychom na to zapomínat 
především v dnešní době, kdy pro firmu po 
celém světě pracují lidé různých národností 
a kultur. Proto je třeba, aby naši firemní 
filozofii přijali za svou zaměstnanci firmy po 
celém světě, a k tomu musíme nasměrovat 
naše úsilí.

Open Mind
Mít otevřenou mysl znamená neustále 
hledat zlepšení, pozitivně přistupovat ke 
změnám a aktivně podporovat nové myš-
lenky a svobodu projevu.

Fair Play
Firma Sandvik výslovně zodpovídá za dopad, 
jaký mají její aktivity na společnost, podnikání 
a životní prostředí. Férové podnikání, přesná 
dokumentace, rovné příležitosti, péče o 
životní prostředí a úcta k jednotlivci jsou 
klíčové koncepty, kterých je třeba se držet a 
které je třeba kultivovat.

Team Spirit
V rámci skupiny Sandvik tvoříme jeden tým. 
Naší vizí je úzká spolupráce a vztahy se 
zákazníky po celém světě.

cena hodnot
Silná firemní kultura firmy Sandvik se zrodila 
ve Švédsku, ale dnes skupina zaměstnává 
lidi všech národností a její podniky najdete 
v celé řadě zemí. Kolem 95 procent 
veškerého odbytu se spadá mimo Švédsko. 
Sandvik je nadnárodní společnost, a proto 
se musí neustále rozvíjet, ale také přizpů-
sobovat různým místním podmínkám. 
Stejně důležité je však zachování kontinuity, 
především ve sdílení know-how a hodnot, 
které firma Sandvik představuje.

Hodnoty firmy Sandvik lze vystopo-
vat k jejímu zakladateli Göranu Fredriku 
Göranssonovi, který před 150 lety definoval 
principy, jimiž se její podnikání dodnes řídí: 
snažit se neustále nacházet nová řešení a 
cesty, které povedou ke zlepšení, podnikat 
čestně a poctivě a zdlouhodobého hlediska 
udržitelně a zákazníky úzké pracovní vztahy 
se zaměstnanci i zakázníky.

Na přelomu tisíciletí jsme se rozhodli, že 
přesněji a jasněji vytyčíme klíčové hodnoty 
skupiny Sandvik. Jsou tři: Team Spirit, Open 
Mind a Fair Play. 

„Nikdy před tím jsem nepracoval pro 
firmu, která by se vyznačovala tak silným 
týmovým duchem, která by měla tak silnou 
firemní kulturu,” říká čestný předseda Percy 
Barnevik, který pro ve firmě Sandvik začal 
pracovat před více než čtyřiceti lety. „Určitě 
to souvisí s tím, že firma působila tak dlouho 
v jednom místě. Pravidla a zvyky se předá-
valy z generace na generaci, lidé zde praco-
vali dlouho a byli vůči sobě loajální. Vlastně 
je to paradox: my se zde snažíme vybudovat 
globální firmu, ale přesto to funguje.”

saNdvik dNeška

příštích 150 Let
V rychle se měnícím světě je nutné se řídit vnitřním kompasem. 
Cestu firmy Sandvik jasně definuje soubor hodnot, které nikdy 
 nezastarají. 

Open Mind

Fair Play

Team Spirit
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Firma Sandvik má vždy jasnou vizi budoucnosti. 
To je jedním z důvodů, proč úspěšně dosahuje 
svých cílů. Dlouhodobá strategie vychází z kom-
binace silných stránek skupiny, jako je špičkový 
výzkum a vývoj, vysoce hodnotné a výkonné 
výrobky, vlastní výroba, efektivní logistické 
systémy, a finanční síla – a navíc, i již zakořeněný 
a promyšlený přístup k udržitelnému rozvoji. 

Firma Sandvik je pevně přesvědčena, že 
dlouhodobého úspěchu lze dosáhnout pouze 
holistickým přístupem k podnikání. Jeho sou-
částí je finanční, enviromentální a společenská 
zodpovědnost a aktivní přístup k udržitelnému 
rozvoji. Je jen přirozené, že takový přístup k 
podnikání vzniká zásadně v úzké spolupráci 
s dodavateli a zákazníky.

Pravidla firemního chování firmy Sandvik 
vymezují udržitelný způsob podnikání, 
včetně etických zásad a důrazu na společen-
skou odpovědnost firmy, a jejího přístupu k 
životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti. 
Udržitelný rozvoj je nedílnou součástí 
podnikání firmy a vychází z odpovědnosti, 
řízení rizik a z iniciativ, které zlepšují zdraví a 
bezpečnost práce a provozů, a z podnikatel-
ské etiky a dodržování lidských práv. Firma 
Sandvik shrnula pravidla pro dodržování 
společenské a enviromentální odpovědnosti 
pod název Fair Play. Na intranetu lze pravi-
delně nalézt zprávy týkající se udržitelného 
rozvoje i Pravidla firemního chování, kterými 
se řídí všichni zaměstnanci.

Skupina Sandvik si stanovila několik cílů týka-
jících se životního prostředí, které se chystá 
naplnit.

Cíle, které si skupina vytyčila, jsou platné 
pro celou organizaci:
•  Efektivnější využití elektrické energie a 

materiálů
•  Snížení znečištění vzduchu a vody
•  Zvýšení recyklace použitého materiálu i 

odpadu
•  Snížení negativního dopadu na životní 

prostředí omezením použití nebezpečných 
chemikálií

•  Více výrobků, které odpovídají principům 
udržitelnosti

Při výrobě i vyhledávání obchodních příležitostí 
se bude brát v úvahu celkový dopad výrobku 
na životní prostředí, od návrhu přes výrobu po 
využití, likvidaci a recyklaci. 

Firma Sandvik usiluje o zabezpečení zdra-
vého a bezpečného pracovního postředí, 
které stimuluje zaměstnance k efektivní a 
zodpovědné práci, ale také k rozvoji jejich 
osobních profesionálních cílů. Vizí firmy 
Sandvik je dosáhnout v tomto ohledu situace, 
kdy nedochází k pracovním úrazům, nevzni-
kají nemoci z povolání a pracovní prostředí 
nijak neškodí.

udržitelnost je klíčem k budoucnosti 

bezpečnost  
především  

Životní  
prostředí – cíle eko-zahrada u továrny firmy Sandvik v indickém Pune 

je zavlažována odpadní vodou z továrny.

Sandvik recykluje karbidové břitové 
destičky.
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Sto PadeSát let nevypadá jako dlouhá 
doba, ale svět se za tu dobu změnil téměř 
k nepoznání. Když byla v roce 1862 ve 
Švédsku založena firma Sandvik, zabývala 
se země převážně zemědělstvím. V USA 
zuřila občanská válka. Itálie byla na světě 
pouhý rok. Kanada neexistovala. V číně 
vládla dynastie Qing a země se právě 
zotavovala z druhé Opiové války, zatímco 
Indie se měla stát nablýskaným šperkem 
britské imperiální koruny.

Stačí trocha historie a už si nelze před-
stavit, že by firma Sandvik zůstala stejnou 

firmou jako tehdy. Ale nepleťte se, duch 
firmy žije dál. A co víc, stejný duch bude 
formovat udržitelný rozvoj firmy Sandvik 
i do budoucna.

Podívejme se tedy na to, kam jsme se 
dostali, jak jsme se sem dostali a co leží 
před námi. 

Dalo by se říci, že všechno začalo 
tím, že se Göran Fredrik Göransson (na 
obrázku) a jeho partneři rozhodli, že 
vylepší Bessemerovu tavicí pec. Výsled-
kem této snahy byla efektivní velkovýroba 
oceli. Opravdový průlom. Historie firmy 

Sandvik začala inovací, a tak i pokraču-
je. V publikaci Meet Sandvik naleznete 
několik příkladů našich schopností 
neustále inovovat.

Ale mnohé začátky bývají těžké, a 
začátek firmy Sandvik nebyl výjim-
kou. na následujících stránkách vám 
předkládáme několik příkladů našich 
úspěchů i neúspěchů. Dohromady tyto 
střípky z minulosti firmy ukazují, že 
přežít a vytrvat lze jedině tehdy, jsme-li 
schopni se měnit a přizpůsobovat novým 
podmínkám.

naše CeSta  -  
prvních sto padesát let
za uplynulých sto padesát let ušla firma Sandvik dlouhou cestu. z malé 
švédské firmy se stal přední výrobce vyspělých technologií, který působí 
ve sto třiceti zemích světa. Mnohé se změnilo. ale to podstatné zůstalo. 

15
0
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15
0 cesta firmy sandvik začíná bankrotem 

stejně staří jako 
 průmyslová revoluce  

první hrdinové firmy sandvik

1862 Göran Fredrik 
Göransson zakládá 
Högbo Stål & Jernwerks 
AB v Sandvikenu ve 
Švédsku. Zaměstnanci 
firmy úspěšně využili 
Bessemerovu metodu 
výroby oceli.

1864-65 Zastoupení v 
Dánsku, Norsku, Velké 
Británii, Rusku, Německu 
a ve Francii.

1866 Investor Johan 
Holm, který dosud zajiš-
ťoval finanční likviditu 
společnosti, zkrachoval, 
což způsobilo bankrot 
firmy Högbo Stål & 
Jernwerks AB i osobní 
bankrot Görana Fredrika 
Göranssona.

1868 Majetek a zařízení 
firmy se rozprodává 
v aukci, kde je skoupí 
rodina Göranssonů a 
přátelé. Vzniká nová 
firma Sandvikens 
Jernverks AB. Nejstarší 
syn Anders Henrik 
Göransson je jmenován 
prezidentem.

1872 Sandvikens 
Jernverk se účastní Mos-
kevské výstavy. Rusko je 
největším odbytištěm 
firmy, což je způsobeno 
především poptávkou 
po materiálu na stavbu 
železnic a výrobu 
bajonetů.

Na konci padesátých let deva-
tenáctého století, se rozvíjela 
výstavba železnic a gigantických 
parních lodí, a s ní přišel obrovský 
hlad po masivních zásobách levné 
oceli. Poptávku mohla uspokojit 
pouze nová technologie výroby. 

Pro továrníka Görana Fredrika 
Göranssona se jednalo o závod 
s časem. Jeho firma se dostala 
do insolvence a bylo nutné, aby 
svůj podíl v patentu vynálezce 
Henryho Bessemera na indukční 
pec, proměnil v obchodní artikl. 

Finanční pomoc z Velké Britá-
nie a Švédska umožnila zachránit 
Göranssonův podnik a jemu 
samotnému pokračovat ve vylep-
šování Bessemerova procesu. 31. 
ledna 1862, které je považováno 

za den zrodu firmy Sandvik, se 
jeho firma spojila s firmou Högbo 
Stål & Jernwerk.

V roce 1862 začala výstavba 
nových železáren v Sandvikenu 
a v létě 1863 byla uvedena do 
provozu dosud největší švédská 
vysoká pec. Brzy potom byla 
zahájena výroba na Bessemero-
vých pecích. 

Přesto všechno však nebylo 
možné se vyhnout bankrotu a v 
březnu roku 1866 byla výroba 
zastavena. O tři roky později však 
vznikla nová společnost, ocelárny 
Sandvikens Jernverk. V roce 1901 
byly její akcie zapsány na burze. 

Dnes na světě existuje jen 
hrstka opravdu velkých firem, 
které jsou starší než Sandvik.

Dnešní ohromná a komplexní 
globální ekonomika, ani skupina 
 Sandvik, by neexistovala, kdyby 
nebylo britské průmyslové revoluce. 

Britští průmyslníci pomohli 
financovat několik švédských 
oceláren, které vyvíjely nové 
postupy výroby oceli. Byl to právě 
jejich kapitál a technologie, které v 
roce 1862 pomohly rozjet projekt 
Sandvikens Jernverk. 

 Velká Británie se na konci 
osmnáctého století stala koléb-
kou průmyslu. Přispěly k tomu 
rozsáhlé zásoby uhlí jako zdroje 
energie, ale třeba i vynález parní 
turbíny a přacího stroje. Když 

Göran Fredrik Göransson s 
partnery zakládali firmu, z níž 
později vyrostla skupina Sandvik, 
byli Britové v technologickém 
vývoji o padesát let napřed před 
Švédskem.

První kroky firmy Sandvik jsou 
úzce spjaty s Velkou Británií. Britští 
průkopníci průmyslové výroby 
pomohli Švédsku – a firmě, ze 
které se stal Sandvik – vstoupit 
do věku industrializace a stále 
sofistikovanější sféry obchodu. 
Viktoriánští inženýři stavěli složitá 
zařízení a továrny a vytvářeli tak 
nezbytná odbytiště pro ocelárny 
Sandvikens Jernverk. 

První krůčky firmy Sandvik jsou 
neodmyslitelně spjaty s rodinou 
zakladatelů, Göranssonovými. 
Göran Fredrik Göransson měl 
nápady a energii, ale u zrodu firmy 
nebyl sám. 

Nová ocelárna v Sandvikenu by 
nikdy nespatřila světlo světa, kdyby 
nebylo investorů Pontuse Klemana 
a Johana Holma. John Leffler, Kle-
manův inženýr, hrál hlavní roli při 
osvojování si Bessemerova procesu 
– základu budoucího podnikání.

Když se v roce 1869 ocelárny 
znovu otevřely, teď již pod jménem 
Sandvikens Jernverk, formálně 
se stal ředitelem společnosti 
Göranssonův syn Anders Henrik 
Göransson. Jeho otec se nesměl 

aktivně podílet na chodu nové 
firmy, protože vyhlásil osobní 
bankrot. 

A. H. Göransson sehrál v rozvoji 
Sandvikens Jernverk významnou 
roli. Když cena oceli v roce 1877 
prudce klesla, bylo jasné, že firma 
musí podniknout zásadní změny. 

A. H. Göransson měl dokonalý 
přehled o světových trzích s ocelí. 
A podle něj existovala pro ocelárny 
Sandvikens Jernverk pouze jediná 
cesta vpřed – masová výroba a 
zpracování oceli pro trhy, pro něž 
kvalita byla prioritou. A. H. Görans-
son vedl firmu více než čtyřicet 
let, rozšiřoval výrobu a vylepšoval 
technologie s ohledem na přání a 
potřeby zákazníků.

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875

bessemerova továrna v roce 1873. Kresba 
axela Holmströma z roku 1896.
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zrozeni v divočině

jedinečná odbornost

1893 V Sandvikenu je 
postavena nová socho-
rová válcovna na výrobu 
drátů, pásů a trubek. 

Žádná jiná firma s celosvětovou 
působností se nenachází tak daleko 
na severu jako Sandvik -  ve stejné 
zeměpisné šířce jako severní 
Kanada, Aljaška nebo Sibiř. 

Proč založil Göran Fredrik 
Göransson největší švédské 
železárny na písčitém břehu jezera, 
tehdy v naprosté divočině?

Právě tady, na šedesáté první 
rovnoběžce severní šířky se rozklá-
dala naleziště nejlepšího uhlí a nej-
čistší rudy. Göransson měl rozsáhlé 
zkušenosti z práce v přístavech a 
je pravděpodobné, že chtěl využít 
veškerý čas svých zaměstnanců, 
kteří zde pro něj pracovali. Je dost 
dobře možné, že si také přál, aby 
jeho firma byla  dostatečně daleko 
od dalších potenciálních zaměst-

navatelů – a dalších lákadel, která 
skýtala větší města.

Kromě toho měly Görans-
sonovy pozemky, na kterých 
továrnu postavil, jak říční tak želez-
niční spojení s přístavem v Gävle. 

Firma vždy používala nejmoder-
nější technologické postupy své 
doby. Dnešní představitelé společ-
nosti se nepovažují za průkopníky, 
ale spíše za správce, kteří rozvíjejí 
inspirující dědictví. 

Jen odbornost firmy Sandvik 
je rozsáhlejší. Dnes firma vlastní 
patenty, výkresy a odborné znalosti 
vztahující se ke stovkám tisícům 
technologicky vyspělých výrobků 
ze slitin oceli, titanu, slinutého 
karbidu a keramiky.

K tomu rozvoji přispěly dva 
základní faktory: znalost materiálů a 

znalost zákaznického prostředí.
Kořeny úspěchu firmy lze hledat 

v hlavní specializaci firmy Sandvik, 
tedy v kovech a v materiálech. 
Spojením rozsáhlých odborných 
znalostí v oblasti materiálů, struk-
tury výrobních procesů a kontroly 
kvality se firma Sandvik dostala na 
přední pozice v několika průmyslo-
vých odvětvích.

Málokterá firma na světě, 
pokud vůbec nějaká, nashromáždila 
tolik znalostí o nástrojích, různých 
zařízeních a možnostech jejich 
využití v podnikání jejích zákazníků. 

150
1876 Válcování drátů 
a tažení za studena. V 
Sandvikenu začíná tažení 
drátů a tažení za stu-
dena.  Firma se účastní 
Světového veletrhu ve 
Filadefiii v americkém 
státě Pennsylvanie, a 
poprvé oficiálně použije 
značku Sandvik.

1879 Zastoupení v 
Dánsku, Norsku, Velké 
Británii, Rusku, Německu 
a ve Francii
1881 Nový agent ve 
Francii přináší zakázky 
na za studena lisované 
součásttky jako jsou 
korzetové výztuže a 
pilové listy.

1883 Recese, zkomírající 
poptávka i ceny. Göran 
Fredrik Göransson, dosa-
vadní neformální ředitel 
společnosti, je jmenován 
ředitelem. Začíná výroba 
za studena válcované 
pásové tvrzené oceli. 

1889 Výroba bezešvých 
trubek pro nový energe-
tický průmysl
1891 Počet zaměst-
nanců roste na jeden 
tisíc sto, protože výroba 
narůstá a je zapotřebí 
více pracovních sil.

těžká práce
První dělníci v ocelárně pracovali 
v krutých podmínkách. Úplně 
prvními zaměstnanci firmy Sandvik 
však byli synové sedláků, kteří 
pomocí lopat a seker připravili 
pozemek pro stavbu nové továrny. 
Mrzli, neměli dostatek jídla a 
pracovali dvanáct hodin denně, šest 
dní v týdnu. Spali v malých těsných 
dřevěných chatách kolem kouřícího 
ohniště. 

Ocelárny Sandvikens Jernverk 
měli v roce 1869, tedy v prvním 

roce činnosti, asi sto zaměstnanců. 
O stočtyřicet let později zaměst-
nává Sandvik zhruba padesát tisíc 
zaměstnanců ve více než sto třiceti 
zemích. Jsou součástí vzdělané elity, 
která spolupracuje napříč státy a 
nezná zeměpisné hranice.

Hrdiny firmy Sandvik se často 
stali inženýři a obchodní zástupci, 
kteří ji měli možnost poznat zevnitř. 
Většina generálních ředitelů firmy 
Sandvik se ke své pozici ve firmě 
vypracovala od nejnižších míst.

dělník ve slévárně, dvacátá léta minulého století. 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
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změny technologií – vždy u toho

1901 Sandvik upisuje 
akcie na Stockholmské 
burze. Vědci z firmy 
Sandvik použijí první 
švédský mikroskop pro 
zkoumání kovů.
1902 Sandvik začíná 
vyrábět ocelové 
dopravní pásy.

1907 Začíná výroba 
dutých vrtáků pro odvr-
távání hornin.

1914 Odpis zahraničních 
dluhů. Poptávka po 
materiálu pro výrobu 
letadel, kuličkových 
ložisek, os pro lafety a 
spouštěcí mechanismy 
zbraní. Zakládá se britská 
pobočka firmy Sandvik v 
Birminghamu.

1916 Dramatický nárůst 
zisků, především kvůli s 
válkou spojené inflaci a 
nevyřízeným mzdám.

1917 Ponorkové 
embargo zastavuje 
dovoz do Velké Británie 
a USA.  

Od prvních dní existence byla 
firma Sandvik průkopníkem nových 
technologií. Společnost byla prakticky 
vybudována na tzv. besemerování, 
zkujňování oceli.

Ve dvacátých letech dvacátého sto-
letí si věhlas získaly dva nové materiály: 
trubková a pásová korozivzdorná ocel 
a slinutý karbid pro výrobu vrtáků pro 
obrábění kovů a pro odvrtávání hornin.

korozivzdorná ocel – korozi-
vzdorná chromová ocel – byla vyvinuta 
a patentována Němci a Brity v roce 
1912. Objev umožnil uspokojit poža-
davky celé řady zákazníků z různých 
odvětví.

První pokus železáren Sandvikens 
Jernverk o výrobu korozivzdorné oceli 
se údajně uskutečnil v roce 1921. O 
tři roky později začala velkoobjemová 
výroba korozivzdorné oceli, nejprve 
trubkové, a později pásové oceli a oceli 
pro výrobu drátů.

Exkluzivní licence v roce 1932 na 
výrobu ocelových trubek na poutnic-
kých stolicích pro Spojené státy určila 
budoucí vývoj firmy. Jediné tažení 
za studena nahradilo tažení několik, 
a navíc bylo provedení mnohem 
kvalitnější.

Firma Sandvikens Jernverk uvedla 
do provozu několik nových poutnic-
kých stolic a začala vyrábět jeden typ 
bezešvých korozivzdorných ocelových 
trubek za druhým. Firma následně 
vyvinula a zkonstruovala válcovací 
stolici s mnoha válci, což změnilo 
výrobu pásové oceli pro výrobu 
žiletek, ložisek, oceli pro výrobu ventilů 
a dalších výrobků.

V padesátých letech minulého 
století prudce vzrostla poptávka po 
průtlačně lisovaných korozivzdorných 
trubkách, a to pro firmu představovalo 
obrovskou výzvu. V roce 1960 byla v 

Sandvikenu dokončena nová továrna 
– největší na světě –, a firma se stala 
předním výrobcem ocelových trubek 
na světě. Kromě toho se produktivita 
výroby zvýšila dvou a půl násobně.

slinutý karbid je chemická 
sloučenina wolframu a uhlíku, která 
je téměř dvakrát tak tvrdší a odolnější 
proti vysokým teplotám než ocel. 

Na začátku čtyřicátých let minulého 
století připravila firma Sandvikens 
Jernverk spolu s firmou Luma plán na 
výrobu slinutého karbidu. Jeho součástí 
byla: 1. výroba vrtáků pro odvrtávání 
hornin s břitovými destičkami ze 
slinutého karbidu, které měly nahradit 
oblíbený starý vrták od firmy Sandvi-
kens Jernverk, 2. nástroje pro obrábění 
kovů, jako například soustruhy, frézy, 
apod., 3. nástroje pro výrobu namá-
haných součástek, které lze, například, 
najít v textilních strojích. 

Když v roce 1947 začala firma 
Sandvikens Jernverk spolu s firmou 
Atlas Diesel (později Atlas Copco) 
prodávat stroje přímo s vrtáky, dosáhly 
úspěchu téměř přes noc. Na začátku 
padesátých let pocházel veškerý zisk 
firmy Sandvik z vrtáků pro odvrtávání 
hornin.

Vývoj nástrojů v polovině padesá-
tých let minulého století se řídil podle 
amerických trendů. V USA se tehdy 
začaly vyrábět břitové destičky, které 
bylo možné obracet či měnit podle 
míry opotřebení. Tuhé upínací systémy 
nahradily pájení destiček do nástrojů 
natvrdo.

Firma Sandvikens Jernverk vyvinula 
speciální technologii broušení a brzy 
se i v této oblasti stala jedničkou na 
trhu. Učinila tak první krok na cestě 
k celosvětovému prvenství v možná 
nejdůležitějším průmyslovém odvětví - 
strojírenství.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

Slinutý karbid a keramika se používají 
k výrobě Vbd pro obrábění kovů.
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základem je inovace 

dramatické dekády  

1928 Nová strategie týkající 
se poboček. Pobočka v 
Polsku. 
1929 Pád burzy v USA 
nemá na podnikání firmy 
Sandvik podstatný vliv. 
Výrobu zahajuje první 
elektrická indukční tavicí pec. 
Investice do válcovací stolice 
pro válcování za studena.

Nepřetržité změny a nové výrobky 
tvoří páteř podnikání společnosti 
Sandvik. Není divu, jádrem každé 
diskuze o dalším směřování společ-
nosti jsou požadavky zákazníků a 
jejich technologů výroby.

Každý zákazník firmy Sandvik 
má jiné výrobní problémy, se kte-
rými se musí vypořádat a situace 
se neustále vyvíjí a mění. Horniny 
je třeba odvrtávat rychleji, kov je 
třeba vrtat, soustružit či frézovat 
rychleji, a navíc se materiály musejí 
vyznačovat delší trvanlivostí. 

Požadavky jsou často extrémně 
náročné a samotná výroba 
zřídkakdy přitáhne zájem médií. 
Ale výrobky firmy Sandvik jsou při 
tom, když se představuje nový typ 
letadla, když se vrtá nový ropný vrt, 
když se staví elektrárna, rozšiřuje 
infrastruktura, otevírají nové doly, 
převážejí se materiály nebo se 
voperovávají prostetika. Ti z vás, 
kteří nosí kardiostimulátor, v sobě 
s největší pravděpodobností mají 
i drát o síle jedné třetiny tloušťky 
vlasu od firmy Sandvik. 

Nezávislé obchodní oblasti 
jsou s největší pravděpodobností 
důvodem, proč firma Sandvik 
dokázala vytrvat a vytvářet zisky 
v tak širokém záběru v tolika 
specializovaných odvětvích. Nelze 
vědět dopředu, jaká segment se 
bude rozvíjet nejrychleji a z jakého 
se v budoucnu stane v rámci firmy 
nová nezávislá oblast podnikání. 
S největší pravděpodobností má 
Sandvik v tomto segmentu již dnes 
pevné kontakty se zákazníky. 

Sandvik podniká v náročných 
odvětvích, v nichž se rodí nové 
výrobky, které se bud prosadí a sta-
nou se předměty masové spotřeby 
nebo do pěti let zmizí. Jen několik 
málo společností na světě se může 
chlubit tím, že vyráběly součástky 
pro prakticky všechny inovativní 
produkty novodobé industriální 
éry.

Nejkratší trvanlivost ze všech 
výrobků firmy mají řezné nástroje. 
Požadavky na trvanlivost ocelových 
vrtáků pro odvrtávání hornin 
rostou spolu s tím, jak roste výkon 
strojů a objevují se lepší techno-
logie. 

Výrobky z korozivzdorné oceli 
od firmy Sandvik se vyznačují delší 
trvanlivostí, ale již nejde v první 
řadě o to vyrábět ve velkých obje-
mech a naplnit výrobní kapacitu. 

Spíše jde o to vytvářet nové 
hodnoty, které zákazník ocení, a to 
vylepšováním technologií, know-
-how a logistiky. Právě proto klade 
skupina velký důraz na výzkum a 
vývoj.

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Všechny firmy se rozvíjejí v sou-
ladu se společností, která je obklo-
puje, a přizpůsobují se daným 
historickým podmínkám. Během 
své dlouhé historie zažila firma 
Sandvik vzestupy i pády. Napří-
klad, hospodářská recese v roce 
1877 přiměla firmu Sandvikens 
Jernverk, aby přehodnotila své 
podnikání a investovala do výroby 
specializovaných produktů. 

K nejdramatičtejším obdobím 
v historii firmy Sandvik patří obě 
světové války a období mezi nimi. 
Švédsko sice vyhlásilo neutralitu, 
ale země i její průmysl byli hluboce 
ovlivněny událostmi, které se 
odehrávaly kolem nich. 

Průměrná cena oceli vzrostla 
o dvě stě devadesát procent, a to 
přesto, že se začaly používat lev-
nější třídy oceli. Cena akcií firmy 
Sandvikens Jernverk se ztrojnáso-
bila, ale zaměstnanci v továrnách 
se začali sdružovat v odborových 
oranizacích. Problémy s odbory 
se prohlubovaly a narůstaly i v 
Sandvikenu. Švédský parlament 
reagoval na vlnu sociální revoluce, 
která otřásla Evropou po ukon-
čení první světové války, a uzákonil 

volební právo pro všechny muže 
i ženy a zavedl osmihodinovou 
pracovní dobu. Poválečný hospo-
dářský rozmach, který předpo-
vídali ekonomové, se nekonal, a 
místo toho poklesla poptávka. 
Třetina větších švédských firem 
zbankrotovala. 

Situace se vyvíjela k horšímu. 
Kratší pracovní doba a konflikt 
s odboráři ještě více zdražily 
pracovní sílu. Rušily se objednávky 
a cena surovin rostla. V roce 1921 
klesl prodej o šedesát šest pro-
cent a firma Sandvikens Jernverk 
AB vůbec poprvé oznámila velké 
ztráty.

Během velké hospodářské 
krize ve třicátých letech minulého 
století se nezaměstnanost ve 
strojírenském průmyslu ztrojnáso-
bila. Prodej firmy klesl za dva roky 
o pětatřicet procent. 

Ale obnova společnosti, která 
začala po ukončení druhé světové 
války, s sebou přinesla i obnovu 
celosvětové ekonomiky. Firma 
Sandvikens Jernverk nalezla nová 
odbytiště a začala růst, především 
jako dodavatel pro těžební, sta-
vební a strojírenský průmysl. 

150
1919 Založena pobočka 
v USA: Sandvik Steel Inc., 
New York City. V Sandvi-
kenu je postavena nová 
kovací linka vybavená 
velkým hydraulickým 
lisem.
1920 Je uvedena do pro-
vozu elektrická indukční 
tavicí pec. 

1921 Finanční krize 
snižuje odbyt na šedesát 
pět procent. Začíná 
výroba korozivzdorné 
oceli.
1922 Sandvik se účastní 
mírové výstavy v japon-
ském Tokiu.

1924 Zahájena výroba 
prvních bezešvých 
korozivzdorných trubek. 
V reakci na poptávku 
z nového chemického 
průmyslu se zahajuje 
výroba na děrovací a 
válcovací stolici.

1926 V USA je založena 
pobočka pro výrobu 
hodinových pružin. 
Obchodní zastoupení v 
Jižní Africe. Investice do 
podávací linky, válcovací 
stolice na ocelové pásy a 
válcovací stolice na dráty. 
Pobočka v Kanadě. 

Vědci z firmy Sandvik použili 
jako první ve švédsku 
mikroskop pro zkoumání kovů. dělníci z firmy Sandvik v roce 1927.



 „získáte nový pohled na věc 
a podělíte se o zkušenosti.”
Sonja reischl
Manažerka týmu it, logistika, německo
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 25 let 
práce pro Walter/Sandvik
Věk: 48

Sonja Reischl pracuje pro firmu Sandvik a firmu Wal-
ter (součástí Sandvik), od té doby, co před pětadvaceti 
lety ukončila vysokou školu. „Začala jsem pracovat jako 
vývojářka ve stejném oddělení IT, kde pracuji dnes,” říká. 
Sonja v současné době připravuje instalaci softwaru SAP* 
v Brazílii a v Argentině. Proto, aby dokázala nastavit systém 
co nejlépe, musí se snažit důkladně proniknout do zdejšího 
obchodního prostředí. Uspěje jedině tehdy, pokud se ona 
i její tým přizpůsobí kultuře, pro kterou systém připravují. 
„Sandvik je firma s celosvětovou působností, a to mi přijde 
zajímavé. Když jsem začínala, připravovala jsem systémová 
řešení pouze pro Německo. Od té doby jsem navštívila 
mnoho zemí a instalovala systémy po celém světě. „Hodně 
jsem se naučila o rozdílném chování uživatelů a dodnes mě 
překvapuje, jak se stejnými fakty a okolnostmi lidé pracují 
různě, podle toho v jaké jste zemi,” usmívá se. Sonja získala 
nové zkušenosti díky práci jednak pro Walter a jednak 
pro Sandvik. „Jedná se o dvě různé značky, a právě proto 
je moje zajímavá. Získáváte různý pohled na věc a můžete 
si vyměňovat zkušenosti s ostatními lidmi v rámci firmy 
Sandvik.” 

* SAP je dodavatel softwaru pro řízení obchodu.

„lidé ve firmě Sandvik 
zůstávají dlouho.”
ian Whitehouse – obsluha stroje, Velká británie
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 25 let
Věk: 47

Ian Whitehouse se o svém pětadvacetiletém výročí práce 
pro firmu Sandvik vyjadřuje skromně. „Tady u nás to tak 
nevnímáme. Někdo právě oslavil třicet let práce pro firmu 
a výjimkou není ani čtyřicet let,” říká a dodává: „Je vidět, 
že Sandvik je dobrý zaměstnavatel, protože tu hodně lidí 
zůstává dlouho.” Ianův strýc také pracoval pro Sandvik a 
Iana těší, že se vydal v jeho stopách za prací, která je tak 
různorodá. „Výroba v továrně je mnohostranná a tak se 
vám nestane, že byste každý den seděli na stejné židli.” 
Když se ho zeptáme, jestli pro něj není práce na směny 
těžká, odpovídá: „Prostě se zaměříte na pozitiva, a ne na 
negativa. Když pracujete v noci, ráno máte volno. V zimě si 
díky tomu třeba užiju ranní světlo a slunce!” Whitehouse 
dodává, že v týmu šesti lidí panuje skvělá atmosféra, která 
ho motivuje. „Soutěžíme mezi sebou, ale přátelsky. Prostě 
zkoušíte zjistit, kdo je z vás nejlepší.”

„Chopil jsem se příležitosti pracovat  
v novém a odlišném kulturním prostředí”
Marcos redigolo
obchodní analytik, brazílie
Pracovní zkušenost u firmy Sandvik: 
18 let
Věk: 40    

Marcos Redigolo přivítal možnost pracovat pro 
skupinu Sandvik. „Byl jsem rád, protože jsem 
dostal příležitost pracovat v novém a odlišném 
kulturním prostředí,” říká Marcos. „Přál jsem si 
pracovat v nadnárodní společnosti, v níž lze sdílet 

zkušenosti s lidmi z jiných zemí a kultur,” dodává. 
„Od té doby, co pracuji pro Sandvik, jsem měl 
příležitost nejen pracovat s lidmi z jiných zemí, ale 
také jejich továrny navštívit.” Marcos má v současné 
době na starosti oceňování, statistiky a odhady cen 
pro vývoz na zahraniční trhy i prodej na brazilském 
trhu. Doufá, že se i nadále bude učit něco nového 
a dělit se o své zkušenosti s ostatními. „Chci se dál 
učit a zlepšovat si znalosti v oboru, abych mohl 
profesionálně růst, a i v budoucnosti pomáhat 
firmě dosahovat vytčených finančních cílů.”  

My  SandViK
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Čína
Firma Sandvik otevřela svou první 
kancelář v Číně v roce 1986 a v 
roce 1994 zde založila první plně 
vlastněnou pobočku. Tržby z pro-
deje i počet zaměstnanců firmy se 
od té doby zmnohonásobil. V říjnu 
roku 2010 zaměstnávala firma 
Sandvik více než tři a půl tisíce 
zaměstnanců v třinácti továrnách 
a šedesáti obchodních odděleních. 

Závratná velikost čínského trhu 
a prudké tempo jeho rozvoje spolu 
s naprosto závratným pětiletým 
plánem čínské vlády do roku 2015 
vytváří z Číny ideální místo pro 
další expanzi firmy Sandvik. Bude 
se stavět dalších čtyřicet tisíc kilo-
metrů vysokorychlostní železnice 
a více než osmdesát tisíc kilometrů 
silnic. Plán výstavby jaderných 
elektráren je největší na světě a 
investice do vývoje elektrických 
automobilů, solárních panelů a 
větrné energie jsou obrovské.

Firma Sandvik prodává čínským 

strojírenským firmám nástroje 
ze slinutého karbidu, ale také jim 
nabízí školení, které napomáhá 
zvyšovat produktivitu a efektivitu 
jejich výroby.

Firma prodává vrtné soupravy, 
nakladače, drtiče a nástroje 
pro odvrtávání hornin spolu se 
školením a doplňkovými službami 
firmám z těžebního a stavebního 
průmyslu.

Firmy z odvětví jaderné ener-
getiky, energetického, leteckého, 
petrochemického a automobilo-
vého průmyslu nakupují od firmy 
Sandvik speciální výrobky z oceli, 
jako například trubky z vysoce lego-
vané oceli, ocelové ventily, topná 
tělesa a pásovou ocel.

Nehledě na budoucí růst čín-
ského trhu, firma Sandvik investuje 
v zemi s nadšením, ne proto, aby 
zde vyráběla levně, ale proto, aby 
se podílela na největším kolektiv-
ním průmyslovém úsilí vůbec.

Výrobní zařízení a obchodní zas-
toupení firmy Sandvik se nacházejí po 
celém světě, a to především proto, že 
zákazníci dnes vyžadují nejen kvalitní 
výrobky, ale i soustavné služby a in-
tenzivní spolupráci. 

Globální ambice – místní působnost

150 1947 V Sandvikenu je 
zastavena výroba oceli 
Bessemerovou meto-
dou. Zahájena výroba 
slinutého karbidu.

Montáž vrtných souprav v továrně firmy 
Sandvik v jiadingu, v číně.

1931 Začínají se vyrábět 
první dopravní pásy z 
korozivzdorné oceli. V 
Argentině je založena 
obchodní společnost 
jako společný podnik.
1932 Vzniká pobočka ve 
Španělsku

1934 Zahájena výroba 
na první poutnické stolici. 
Otevírají se pobočky ve 
Finsku a v Dánsku. 
1936 Rozvoj zbrojař-
ského průmyslu, růst 
cen. 

1942 Zakládá se značka 
Coromant. Výroba 
prvních vrtáků pro 
odvrtávání hornin ze 
slinutého karbidu. 
1943 Výroba prvních 
obráběcích nástrojů ze 
slinutého karbidu.

1944 Příprava rozsáh-
lého investičního plánu 
pro poválečná léta.
1946 Prodej pájených 
obráběcích nástrojů do 
Finska a Polska. Rozšíření 
nabídky i odbytu vrtáků 
pro odvrtávání hornin 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
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Globální ambice – místní působnost
indie

severní amerika

Již v roce 1950 měla firma Sand-
vikens Jernverk v Indii obchodního 
zástupce, který prodával nástroje 
pro odvrtávání hornin a obráběcí 
nástroje. Po návštěvě ministerského 
předsedy Jawaharlala Nehrua ve 
Švédsku se firmě otevřely nové 
možnosti investic a podnikání.

V současnosti firma Sandvik 
zaměstnává v zemi asi dva tisíce 
zaměstnanců. Jedna z nejzajímavěj-
ších firem skupiny Sandvik Asia Ltd 
je plně vlastněnou pobočkou od 
roku  2001. Sandvik Asia je dnes 
exportní firmou a vlastně je jen 
otázkou času, kdy Sandvik bude 
mít více zaměstnanců v Indii než 
v Severní Americe. 

Indie potřebuje podniknout 

velké investice do infrastruktury, 
především do sítě silnic a zastara-
lého železničního systému. Velká 
část populace je chudá, špatně 
vzdělaná nebo negramotná.

Avšak Indie ctí svobodu podni-
kání, demokratický systém, má elitní 
školy, milióny anglicky hovořících 
obyvatel a širokou základnu obyva-
tel v produktivním věku. Její politici 
přistoupili k liberalizaci ekonomiky, 
která přispívá k dynamickému 
rozvoji. 

Současné podmínky připravují 
půdu pro ještě větší, rozsáhlejší 
a udržitelný rozvoj a již dnes lze 
podle řady ukazatelů usoudit, že po 
Číně se další ekonomický zázrak 
odehraje právě v Indii.

Spojené státy americké jsou dnes 
největším odbytištěm výrobků 
skupiny Sandvik. Prodej v regionu 
NAFTA (USU, Kanada a Mexiko) 
tvořil v roce 2010 sedmnáct pro-
cent veškerých tržeb z prodeje 
firmy Sandvik. Skupina zaměstnává v 
USA pět tisíc šest set zaměstnanců.

Firma Sandvik působila v USA 
téměř ode dne nula. Trvalo to nic-
méně téměř jedno století, než zde 
postavila první továrnu a teprve na 
konci osmdesátých let minulého 
století se firmě podařilo převzít 
severoamerickou konkurenci.

V padesátých letech minu-
lého století určovaly rozvoj firmy 
Sandvikens Jernverk převážně 

Spojené státy. Celá řada výhod, 
které s sebou přinesla výroba 
vyměnitelných břitových destiček, 
by zůstala bez povšimnutí, kdyby se 
firma tehdy nezaměřila na Severní 
Ameriku.

Opravdová globalizace firmy 
Sandvik začala kolem roku 1990, a 
to sérií akvizic v USA. Dnes je firma 
Sandvik jedničkou na severoameric-
kém trhu a její pozice se po právě 
probíhající akvizici Seco Tools dále 
upevní.

Severoameričtí výrobci obrábě-
cích nástrojů a těžebního zařízení 
jako Carboloy a Valenite, kteří byli 
firmě původně tvrdou konkurencí, 
jsou dnes její součástí.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 Nastavitelné 
vyvrtávací tyče pro vrtání 
hlubokých děr odstartují 
modernizaci výrobních 
zařízení v Sandvikenu. 

1951 V Gimo začíná 
výroba výrobků ze 
slinutého karbidu, na 
práci v Sandvikenu jsou 
najati zahraniční dělníci. 
Zahájena výroba vrtáků 
pro odvrtávání hornin v 
Kanadě. Otevření pobo-
ček v Holandsku a Itálii.

1953 Je uvedena do 
provozu nová továrna na 
výrobu slinutého karbidu 
ve Västberga ve Stock-
holmu ve Švédsku. San-
dvik převezme továrnu 
na výrobu vrtáků pro 
odvrtávání hornin v Jižní 
Africe.

>>

1958 Na místě hlavního 
akcionáře firmy vystřídá 
rodinu Göranssono-
vých rodina Stenbecků. 
Sandvik uvádí systém s 
vyměnitelnými břitovými 
destičkami ze slinutého 
karbidu na evropský trh.

1957 Wilhelm Haglund 
je jmenován preziden-
tem. V USA je uveden 
na trh držák pro VBD 
T-max. Sandvik vymyslel 
novou metodu výroby 
VBD, která je levnější 
než konkurenční výroba 
VBD. 

Významným průmyslovým 
odběratelem výrobků firmy 
Sandvik je v uSa automobilový 
průmysl. 

recyklace nástrojů ze slinutého karbidu 
v továrně firmy Sandvik v Chiplunu v indii.
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jižní amerika evropa
Jižní Amerika bude hrát velkou 
roli v plánované expanzi firmy 
Sandvik, která tak reaguje na 
rozvoj těžebního průmyslu 
v Brazílii a v Chile. V roce 
2010 dosáhly tržby v regionu 
sedmi procent celkových tržeb 
firmy. V počtu zaměstnanců (tři 
tisíce) se Jižní Amerika může 
srovnávat s Indií a Čínou.

V letech 2009 a 2010 se firma 
Sandvik v Brazíli rozrostla o 
padesát čtyři procent, což svědčí 
i o zvýšení podílu na tržbách 
firmy. V roce 2010 byla otevřena 
brazilská továrna na výrobu 
stavební a důlní techniky. Skupina 
vlastní v Jižní Americe celkem 
deset velkých továren.

Působení firmy Sandvik v Jižní 
Americe nabralo obrátky v roce 
1949 a brazilskému São Paulu se 

dokonce začalo říkat  „největší 
průmyslové město Švédska.“ V 
roce 1957 byla v Brazílii zahájena 
výroba vrtáků pro odvrtávání 
hornin. V roce 1963 následovala 
výroba VBD. V sedmdesátých 
letech byla založena ocelárna 
na výrobu korozivzdorných 
ocelových drátů. Na začátku 
osmdesátých let Sandvik převzal 
výrobní zařízení na výrobu svařo-
vaných trubek. V roce 1972 byla 
v Argentině založena továrna na 
výrobu slinutého karbidu.

Jihoamerický region je nejen 
významným výrobním regio-
nem, ale dnes i významným 
odbytištěm. Zásadního průlomu 
se dosáhlo v devadesátých let 
akvizí firmy Tamrock a novými 
aktivitami firmy Sandvik v oblasti 
těžby.

I přes nastávající změny má firma 
Sandvik v Evropě silnou základnu 
a zdejší tržby v roce 2010 tvořily 
třicet osm procent celkového 
odbytu firmy. 

Skupina v Evropě vlastní asi 
padesát továren a kanceláří, a to 
především v hustě obydleném 
koridoru, který se táhne od 
Beneluxu a Německa po Francii 
a Severní Itálii. Několik továren 
vlastní i ve Velké Británii. 

Sandvik v Evropě zaměstnává 
asi dvacet pět tisíc zaměstnanců, 
což je v rámci skupiny asi padesát 
sedm procent. Nejvíce zaměst-
nanců, a to více než jedenáct tisíc, 
pracuje dosud ve Švédsku. Co se 
týče obratu, je Německo třetím 

největším odbytištěm skupiny.
Firma Sandvikens Jernverk si 

našla první odběratele právě v 
Evropě a v Rusku. V devadesátých 
letech minulého století tvořil odbyt 
v evropských zemích šedesát pro-
cent obratu firmy, ale od té doby 
se snížil asi o třicet sedm procent. 

Po pádu Sovětského svazu se 
firma Sandvik zaměřila na východní 
Evropu a v roce 1991 investovala v 
Rusku, Maďarsku, České republice, 
na Slovensku a v Bulharsku. 

Největší nárůst odbytu je 
patrný právě ve východní Evropě 
a zdejší potenciál se bude nadále 
rozvíjet. V letech 2009 a 2010 
prodej v Rusku vzrostl o dvacet 
devět procent. 

1967 Prezidentem 
firmy je jmenován Arne 
Westerberg a předsedou 
představenstva Hugo 
Stenbeck. Firma vlastní 
čtyřicet poboček ve třiceti 
čtyřech zemích a obchodní 
zastoupení v jednom stu 
zemí. Otevírají se nové 
pobočky v Honkongu a ve 
Venezuele.150

1959 Je instalována 
nová větší elektrická 
oblouková pec. Gustaf 
Söderlund je jmenován 
předsedou představen-
stva. Ekonomická situace 
se zlepšuje a Sandvik 
má v oblasti výroby 
vyměnitelných břitových 
destiček v Evropě značný 
náskok.

1960 Investice do dvou 
protlačovacích lisů je 
odvážným krokem. 
Bezešvé korozivdorné 
ocelové trubky se stanou 
hlavním ocelovým 
výrobkem firmy Sandvik. 
Je otevřena pobočka v 
Indii.

1961 Nová továrna na 
výrobu vrtáků pro odvr-
távání hornin v Indii. Fréza 
Knux stává nejlépe prodáva-
ným výrobkem za posledních 
třicet let. Otevřena regionální 
kancelář v Japonsku.
1962 Nová továrna pro 
výrobu obráběcích strojů a 
vrtáků pro odvrtávání hornin 
v Brazílii.

1966 Prodej v Evropě 
dosahuje šedesáti šesti 
procent veškerého 
odbytu, prodej v Severní 
a Jižní Americe  tvoří 
dvacet tři procent a 
zbytek světa jedenáct 
procent. Otevírají se 
pobočky v Turecku, 
Chile, Peru a v Malajsii.

Polský kamenolom Kamienołomy 
Swietokrzyskie používá zařízení od 
firmy Sandvik Construction, aby 
urychlil výrobu. 

roberto Cisternas, ředitel pro 
bezpečnost práce a provozu 
firmy Sandvik v latinské 
americe hovoří se zaměstnanci 
továrny o otázkách týkajících se 
bezpečnosti.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
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afrika/střední východ
Potenciál růstu v oblasti těžby 
vzácných kovů v Africe je obrov-
ský. Střední východ je významným 
zdrojem světových zásob energie 
a poptávka po efektivnějších, 
bezpečnějších a šetrnnějších 
řešeních pohání zdejší poptávku 
po výrobcích firmy Sandvik.

Firma Sandvikens Jernverk 
vstoupila na africký trh díky vývoji 
a výrobě vrtáků pro odvrtávání 
hornin a partnerství s firmou 
Atlas Copco ve čtyřicátých letech 
minulého století. Již v roce 1948 
byla v Jižní Africe otevřena první 
továrna. 

V roce 1963  zahájila firma 

Sandvikens Jernverk výrobu v 
Jižní Rhodésii (dnes Zimbabwe) 
a téměř současně i v Severní 
Rhodésii, z níž se v roce 1964 stala 
nezávislá Zambie.

Sandvik také významně expan-
doval v Nigérii a jeho aktivity v 
Africe a na Středním Východě byly 
v roce 2010 větší než v Jižní Ame-
rice. Odbyt v této oblasti a odvětví 
tvořil deset procent celkového 
odbytu firmy. 

Afrika je dnes kontinentem 
známým především díky těžbě 
surovin a humanitární pomoci.  Ale 
kdo říká, že Afrika nad chudobou a 
zastaralou technologií nezvítězí?

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Sandvik jako první 
na světě vyrábí povlako-
vané VBD ze slinutého 
karbidu (metodou povla-
kování -  tzv. Gamma 
Coating). Otevírají se 
pobočky v Thajsku a v 
Singapuru.

1971 Firma získává 
velké objednávky od 
evropských jaderných 
elektráren a objednávky 
na hydraulické hadice 
pro nové nadzvukové 
letadlo Concorde.
1972 Firma mění název 
z Sandvikens Jernverks 
AB na Sandvik AB.

1973 Prudce rostoucí 
ceny ropy a hospodářský 
pokles, ale poptávka po 
výrobcích firmy výrazně 
roste. Sandvik získává 
šedesát pět procent 
firmy Seco Tools. San-
dvik vlastní padesát sedm 
poboček. 

1976 V japonském 
Semine začíná výroba 
slinutého karbidu. Akvi-
zice amerického výrobce 
spotřebních nástrojů 
Disston.

1978 Trubky z vysoce 
legované oceli se začínají 
používat při zkoumání 
značně zkorodovaných 
plynových a ropných 
vrtů. Otevírá se pobočka 
v Irsku.

austrálie
Neuvěřitelný ekonomický rozvoj 
v Číně měl přímý dopad na firmu 
Sandvik i v Austrálii, kde čínský 
hlad po kovech a surovinách 
rozehřál pracovní trh.

Co se počtu obyvatel týče, je 
Austrálie poměrně malá země, 
ale pro firmu Sandvik je druhým 
největším odbytištěm. Výše tržeb 
v roce 2010 se téměř rovnala 
celkové výši tržeb v Africe a na 
Středním východě. Firma Sandvik 
má více zaměstnanců v Austrálii 
než v Číně. 

Většina australských zákazníků 
působí v těžebním průmyslu 
a australský trh je největším odby-
tištěm firmy Sandvik. 

Stát Queensland je napří-
klad jedním z nejvýkonnějších 
těžebních regionů země a může 
se pochlubit rozsáhlými nalezišti 
zlata, mědi a niklu.

Odbyt  firmy Sandvik se stále 
více přesouvá na východ. Odbyt v 
Austrálii a Asii dnes tvoří více než 
čtvrtinu odbytu v porovnání se 
situací před deseti lety.

Měděný důl v Queenslandu v austrálii 
podrobí zařízení od firmy Sandvik 
pořádné zkoušce.

obchodní zástupce firmy Sandvik v 
nigérii Marshall john (vlevo) při 
údržbě drtiče během návštěvy u 
zákazníka. 



„Práce pro firmu Sandvik 
mě hodně baví” 
debbie Kemp
Manažerka pro e-business, evropský region
Pracovní zkušenost ve firmě Sandvik: 16 let
Věk: 41

„Moje práce pro firmu Sandvik je nesmírně rozmanitá a 
hodně mě baví,” říká Debbie. Dnes pracuje jako manažerka 
pro E-business v Evropském regionu a za svůj profesionální 
postup částečně vděčí svému optimistickému přístupu k 
životu. „Mám takovou mantru: „Pesimista nachází problém v 
každé příležitosti; optimista nachází příležitost v každém pro-
blému.” Debbie přistupuje k práci pozitivně a s optimismem 
a říká, že ji nové výzvy motivují. Jedním z takových posledních 
úkolů bylo začlenění Velké Británie a Irska do evropského 
projektu (Project Europe). „One Common Process je název 
naší vize, v rámci které bude všech čtyřicet tři zemí používat 
jeden systém,” vysvětluje a dodává, že klíčové hodnoty, které 
vyznává firma Sandvik, jí v tom rozhodně pomohly. „To, že 
se těmito hodnotami řídím v práci, mi pomohlo si vytvořit 
výborné pracovní vztahy a úspěšně začlenit Velkou Británii 
a Irsko do Evropy.” Debbie teď čeká práce na prosazovaní 
a propagaci e-business, řešení od firmy Sandvik, které 
zajišťuje zpracování objednávek po internetu. I k této práci 
Debbie přistupuje pozitivně. „Vždycky se snažím dosáhnout 
vytčeného cíle a vložit do práce stoprocentní úsilí a zaujetí,” 
říká.

„Sandvik je dobrým 
zaměstnavatelem díky svým 
klíčovým hodnotám.”
john oberg
ředitel pro zambii
Pracovní zkušenost ve firmě Sandvik: 12 let 
Věk: 53 

John Oberg zodpovídá za veškeré operace firmy Sandvik 
v Zambii a v Demokratické Republice Kongo. Kromě 
toho má na starosti rozvoj obchodu ve zbytku střední 
Afriky. Ve firmě začal pracovat v roce 2006. Firma tehdy 
prodělávala 0,5 milionu dolarů měsíčně a její celkové 
zadlužení vystoupalo na 22,7 milionů amerických dolarů. 
„Abychom se vyrovnali s finančními ztrátami, museli jsme 
učinit několik těžkých rozhodnutí, jako například ukončit 
ztrátové smlouvy na údržbu, a to znamenalo propustit 
dvě stě dvacet zaměstnanců. Bylo to jedno z nejtěžších 
rozhodnutí, které jsem kdy musel udělat,” říká Oberg. 
Toto rozhodnutí však umožnilo firmě zbavit se do roku 
2010 dluhů a za čtyři roky se tržby z prodeje zvýšily z 64 
milionů dolarů na 118 milionů dolarů. To byl jednoznačně 
vynikající výsledek, ale Oberg je, zdá se, nejvíc hrdý na 
hodnoty firmy Sandvik. „Právě klíčové hodnoty firmy 
Sandvik – férové jednání, otevřená mysl a týmový duch – z 
ní dělají vynikajícího zaměstnavatele,” vysvětluje. „Pokud 
řídíte podnik a v něm se řídíte těmito hodnotami, život je 
snadný.” Zambijské podniky pod jeho vedením významně 
přispívají ke komunálnímu rozvoji a firma Sandvik byla 
oceněna newyorskou organizací Global Business Coalition 
on HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis za práci v oblasti 
osvěty o HIV. „Ve své práci se snažím následovat svůj vzor, 
zakladatele firmy Sandvik Görana Fredrika Göranssona, 
který věřil v silnou firemní společenskou odpovědnost,” 
uzavírá Oberg.

„ve své práci se řídím podle vzoru zakladatele firmy 
sandvik Görana Fredrika Göranssona, který věřil, 
že je důležité, aby firma měla silnou společenskou 
odpovědost.”
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“Sandvik se chová férově ke 
každému”
Sneha ashok Kale
Kontrolorka kvality, indie
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik:  2,5 roku
Věk: 23

Sneha Ashok Kale mluví o své práci jako o místě, kde se 
otevřeně diskutuje. „Problémy řešíme okamžitě. Jakmile 
se nějaký objeví, probereme ho s lidmi v týmu do detailů a 
najdeme příčinu,” vysvětluje. Sneha s radostí hovoří o svých 
spolupracovnících a o tom, jak dohromady tvoří skvělý tým. 
„Velice mě těší, když dosáhneme cíle, který jsme si určili, 
a když jsou naši zákazníci spokojeni.” říká. „S lidmi v týmu 
se vhodně doplňujeme, všichni jsme schopni dělat různou 
práci a proto se snadno zastoupíme, když někdo z nás 
zrovna není v práci.“ V roce 2009 dostala Sneha příležitost 
proškolit zaměstnance z výroby na měřícím stroji (CMM), 
který se používá při kontrole kvality. „Školení mělo skvělou 
odezvu. Zatím je to můj největší úspěch u firmy Sand-
vik.” Sneha se domnívá, že každý má v práci možnost se 
vyjádřit i nějak přispět. „Firma Sandvik se chová férově ke 
každému, vždyť mezi naše klíčové hodnoty patří férovost. 
V praxi to znamená, že jsou zde stejné příležitosti pro ženy 
i pro muže. Díky školce mohou rodiče bez obav pracovat. 
Firemní pravidla chování jsou opravdovou součástí naší 
každodenní práce.” 

„Klíčem je přistupovat k 
příležitostem s otevřenou 
 myslí”
jon Wyniemko
ředitel pro obchod a marketink, uSa 
Pracovní zkušenosti u firmy Sandvik: 13 let 
Věk: 36

Jon Wyniemko zahájil svou kariéru u firmy Sandvik prací 
v obchodním oddělení, a po roce dostal příležitost jako 
obchodní zástupce pro výrobky z karbidu a diamantu. Od 
té doby jsem se díky velké podpoře uvnitř firmy vypracoval 
v obchodním oddělení na svoji současnou pozici,” říká Jon, 
který pracuje jako ředitel pro obchod a marketink. „Tato 
pozice mi umožňuje přijímat rozhodnutí, která přímo 
ovlivňují naše současné a budoucí cíle, strategie a výsledky. 
Výzvy a náročné úkoly mě těší,” dodává. Jedním z úspěchů 
byla spolupráce na proměně vnímání rotačních nástrojů: 
z laciného zboží se stal výkonný produkt s přidanou hod-
notou a vysokým odbytem. „Chce-li člověk znovu a znovu 
uspět, musí mít oči otevřené a vítat nové příležitosti,“ 
zdůrazňuje. „Jak řekl Albert Einstein: „Příležitosti 
nacházíme uprostřed problémů.“ Když si zachováme 
optimismus, když budeme postupovat kupředu a při tom 
využívat příležitostí, naše podnikání bude prosperovat a 
úspěšně se rozvíjet.” Jon vidí za stopadesátiletým výročím 
firmy Sandvik její tři silné stránky. „Je opravdu fantastické 
pracovat pro firmu s takovou tradicí řízení, inovací a 
hrdosti.”

My  SandViK

„je opravdu skvělé pracovat pro firmu s takovou 
tradicí řízení, inovací a hrdosti.”
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MLADí A SLIBNí 

Již v roce 1947 byla  firma 
Sandvikens Jernverk světovou 
špičkou ve výrobě vrtáků pro 
odvrtávání hornin ze slinutého 
karbidu.

Partnerství s firmou Atlas Die-
sel, později Atlas Copco, vedlo 
k vývoj tzv. „švédské metody”. 
Lehké skalní vrtáky, které byly 
účinné a trvanlivé se prodávaly 
pod reklamním sloganem „Jeden 
člověk – jeden stroj”. Obě firmy 
společně udávaly tempo techno-
logického vývoji v odvětví, ale na 
konci roku 1989 bylo partnerství 
mezi firmami ukončeno kvůli 
konfliktu zájmů.

Firma Sandvik zůstala v těžeb-
ním průmyslu bez partnera, ale 
brzy uzavřela dohodu s finskou 
firmou Tamrock, jejíž ambice 
vytvořit podnik s celosvětovou 
působností, který by dodával 
produkty firmám v těžebním a 
stavebním průmyslu, otevřela 
cestu pro Sandvik Mining and 
Construction. V roce 1997 firma 
převzala Tamrock kompletně a 
začala budovat novou organizaci. 
Skupině se tak podařilo získat již 
dlouho vytoužený „třetí pilíř“, 
kterým doplnila své dosavadní 
podnikání - výrobu nástrojů ze 

slinutého karbidu a výrobu speci-
álních ocelí.

Firma Sandvik Mining and 
Construction patřila od začátku 
mezi významné dodavatele, 
oproti konkurenci však nabízela 
mnohem větší sortiment. Firmě 
Sandvik nebyla žádná oblast cizí, 
ale co bylo nové, byla samotná 
výroba, marketink a zajištění 
služeb po celém světě. Málokterý 

výrobce věděl o výrobcích pro 
tento průmyslový segment více 
než Sandvik, protože jeho cílem 
byla hned od začátku snaha o po-
rozumění a zlepšování výrobních 
procesů svých zákazníků.

Co se týče zisků, měla firma 
Sandvik Mining and Construction 
zpočátku co dohánět. Snížení 
poptávky a výdaje na restruk-
turalizaci stlačily zisky téměř k 

nule. Ale nové tisicíletí přineslo 
rozmach i vyšší provozní rezervy. 
Když v Asii trh nabral rychlost, 
pozornost se zaměřila na těžbu a 
infrastrukturu. Dnešní rozdělení 
firmy do dvou samostatných 
obchodních oblastí Construction 
a Mining, vytvoří předpoklady k 
tomu, aby se dále rozvíjely podle 
specifických potřeb jednotlivých 
odvětví.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Pád Berlínské zdi. 
Sandvik zahajuje činnost 
ve východní Evropě. Končí 
spolupráce s firmou Atlas 
Copco ve výrobě skalních 
vrátků a vrtáků pro odvr-
távání hornin. Na trh jsou 
uvedeny keramické břitové 
destičky. Nová generace 
břitů VBD se zvlněným bři-
tem zaznamenává úspěch.

od roku 2012 se Sandvik Mining a Sandvik Construction stanou dvěma 
samostatnými obchodními oblastmi. jejich společný počátek však spadá 
do roku 1997, kdy se skupině konečně podařilo získat dlouho vytoužený 
„ třetí pilíř" pro své podnikání. 

Pět obCHodníCH oblaStí – jeden SandViK

150

Vysoce účinná tunelová fréza s dvěma 
výložníky od firmy Sandvik se používá pro 
rychlé vrtání, ražení a tunelování.

Účinnost drtičů od firmy 
Sandvik urychluje práci na 
stavbě.

1979 Lennart Ollén 
jmenován prezidentem a 
Arne Westerberg před-
sedou představenstva.
1980 První granulační 
zařízení zařízení Roto-
form. Firma uvádí na trh 
modulární nástrojový 
systém Block Tools pro 
soustružení. Je otevřena 
pobočka na Taj-wanu.

1981 Prudký pokles 
v odbytu. Problémy s 
firmami Eurotungstène a 
Disston. Počet zaměst-
nanců snížen o 2 245. 
Je otevřena pobočka v 
Zimbabwe.

1983 Göran Ahlström 
jmenován preziden-
tem a Percy Barnevik 
předsedou představen-
stva. Reorganizace firmy 
na sedm obchodních 
oblastí. Sandvik utrpí 
první ztráty za posled-
ních šedesát dva let. 

1984 Per-Olof Eriksson 
je jmenován preziden-
tem. Nová decentra-
lizace je ohlášena ve 
Švédsku, Velké Británii, 
Francii, Německu a USA.
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NEJOStřEJŠí NáStROJE 
NA SVěTě 

Firma Sandvik Machining So-
lutions je světovou jedničkou ve 
zpracování kovů a co se rozma-
chu firmy Sandvik Coromant 
týče, málokterá firma v dějinách 
obrábění se jí vyrovná. Nicméně v 
padesátých letech minulého století 
členové vedení firmy budoucnost 
v nástrojích ze slinutého karbidu 
neviděli. Panovalo přesvědčení, 
že nástroje nikdy nebyly silnou 
stránkou firmy Sandvikens Jern-
verk a nikdy nebudou.

Založení nového oddělení 
v roce 1955 však ukázalo něco 
jiného. Výroba řezných nástrojů 
se oddělila od zbytku výroby ze 
slinutého karbidu, čímž se dosáh-
lo přehlednější organizace. 

Firma si uvědomovala rizika 
spojená s výrobou speciálních 
nástrojů na objednávku. Malé 
projekty připravované na míru 
zdržovaly větší projekty a měly 
negativní dopad na ziskovost. 
Proto se dbalo především standar-
dizaci a efektivitu výroby.

V padesátých letech byly ve 
Spojených státech vyvinuty vy-
měnitelné břitové destičky. Firma 
Sandvikens Jernverk se chopila 
příležitosti. Došlo k naprosto 
nepředvídatelnému obratu a malé 
oddělení v téměř stoleté švédské 
ocelárně, které mělo na starosti 
výrobu nástrojů ze slinutého 

karbidu, se vydalo na cestu za 
světovým prvenstvím v jednom z 
nejdůležitějších segmentů průmy-
slové výroby.

Náklady na nástroje tvoří při 
obrábění kovů poměrně zanedba-
telnou část celkových výrob-
ních nákladů, zato však mohou 
zásadně ovlivnit produktivitu a 
ziskovost výroby. Sandvik se  ne-
ustále snaží vyvíjet nové nástroje 

a metody, které zvyšují rychlost 
obrábění.

Nová továrna firmy Sandvik 
Coromant na výrobu slinutého 
karbidu ve Västberga ve Stock-
holmu ve Švédsku velkou měrou 
přispěla k dalšímu průlomu, 
stejně jako tehdy nová metoda 
povlakování Gamma Coating 
(GC). Modulární nástrojové 
systémy dramaticky zkrátily dobu 

výměny nástrojů a na trh byla 
uvedena nové generace vymě-
nitelných břitových destiček pro 
soustružení, frézování a vrtání. 

V dnešní době se stále častěji 
používají lehčí a hůře obrobitelné 
materiály, a proto roste poptáv-
ka po lepších, technologicky 
vyspělejších nástrojích. Většina 
sortimentu byla vyvinuta v průbě-
hu posledních pěti let.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Na trh je uveden 
nástrojový systém Coro-
mant Capto pro soustru-
žení, frézování a vrtání.
1991 Sandvik přebírá Bahco 
Tools. Při ražbě tunelu pod 
kanálem La Manche se pou-
žívají nástroje značky San-
dvik. Otevírají se pobočky v 
Maďarsku, České republice, 
na Slovensku a v Bulharsku.

1992 Sandvik získává 
dvacet pět procent ve 
finské firmě Tamrock, 
která vyrábí nástroje 
pro odvrtávání hornin, 
a CTT Tools od SKF.

1994 Firma dosahuje 
rekordního zisku čtyř 
miliard švédských korun. 
Clas Åke Hedström je 
jmenován preziden-
tem. Sandvik jako první 
zahajuje velkosériovou 
výrobu vyměnitelných 
břitových destiček povla-
kovaných diamantem.

1997 Novým hlavním 
akcionářem skupiny se 
stává Industrivärden. 
Dochází k reorganizaci 
a vznikají tři obchodní 
oblasti: Sandvik Tooling, 
Sandvik Mining and 
Construction a Sandvik 
Specialty Steels. 

1999 Bublina v oblasti 
IT a telekomunikací 
nafoukne trh s akciemi 
na světovém trhu. 
Sandvik divestuje Saws 
and Tools. 

firma Sandvik Machining Solutions je světovou 
jedničkou ve výrobě nástrojů ze slinutého karbidu. 
bez jejích nástrojů by nebylo možné vyrábět auto-
mobily ve velkých sériích ani elektroniku. 

firma Sandvik tools přispívá ke zvyšování 
produktivity a ziskovosti ve strojírenství.
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Pět obCHodníCH oblaStí – jeden SandViK

SRDCE Z OCElI
průmysLový 
inkubátor 

obchodní oblast Sandvik Venture nabízí 
široký sortiment výrobků, které jsou výsled-
kem sto padesáti let specializace a práce s 
materiály. Jejich společným jmenovatelem je 
vysoce kvalitní kovový a keramický materiál, 
pokročilá metalurgie a vynikající výzkum a 
vývoj. Nashromážděné poznatky a speciální 
postupy firma využívá při vývoji materiálů 
pro extrémně náročná prostředí, od refrakč-
ních článků pro průmyslové ohřívací pece 
po navíjené trubky pro podmořské kabely, 
které se využívají pro odvod plynu či ropy 
v extrémních mořských hloubkách. 

Hlavní činností skupiny byla dlouho vý-
roba oceli, ale nakonec ji překonala rostoucí 
výroba slinutého karbidu a firma v této oblasti 
dosáhla světového prvenství.

Na konci dvacátého století tvořily tržby 
z výroby oceli sotva pětinu celkových tržeb 
skupiny. Rozsáhlá opatření však zlepšila pro-
duktivitu výroby, což vedlo ke zvýšení zisků 
i zlepšování návratnosti. I dnes jsou vnější 
signály příznivé. Rozvíjí se výroba bezešvých 
trubek pro znovu se probouzející jadernou 
energetiku i těžba ropy z moře, která ve firmě 
Sandvik nastartovala vývoj navíjených trubek 
pro podmořské kabely. 

Dalším důvodem k optimismu je rostoucí 
poptávka po vysokopevnostní pásové oceli od 
výrobců palivových a solárních článků. Další 
slibný vývoj se odehrává v oblasti práškové 
metalurgie a týká se součástek pro několik 
různých aplikacích. 

Dnes je firma Sandvik Materials Techno-
logy spojována s nejmodernějšími techno-
logiemi výroby materiálů pro nejnáročnější 
odvětví a nejnáročnější aplikace, s novými 

inovacemi, superslitinami a nanotechnologií. 
Tato obchodní oblast bude hrát zásadní roli 
v rozvoji energetického sektoru, a to jak v 
oblasti tradičních forem výroby elektrické 
energie ze zdrojů jako jsou ropa, plyn a jádro, 
tak i výroby z obnovitelných zdrojů, a zde je 
možné zmínit např. solární a palivové články. 

Součástí firmy Sandvik Materials Tech-
nology je oddělení inovací, které se stará o 
to, aby skupina byla připravena na dobu, kdy 
průmyslové segmenty, v nichž se očekává 
růst, budou potřebovat nejmodernější znalosti 
a technologie.

2007 Aktivity firmy 
 Sandvik v Asii strmě 
rostou. Akvizice firem 
vyrábějících lékařskou 
techniku v USA a ve 
Velké Británii.

Počátky firmy Sandvik Materials techno logy 
spadají do doby, kdy v ní pracoval její zakla-
datel göran fredrik göransson. 

Pod tuto obchodní oblast spadají aktivity, které 
mají pro Sandvik strategickou hodnotu i aktivity, 
které vyžadují více pozornosti, aby se mohly 
rozvíjet a růst, nejlépe v inkubačním prostředí.

Tyto různé oblasti výroby budou v rámci 
Sandvik Venture pravidelně vyhodnocovány, co 
se struktury, strategie a vytváření hodnot týče. 
V současné době spadají pod Sandvik Venture 
následující firmy: Sandvik Process Systems, 
Sandvik Hard Materials, Diamond Innovations, 
Wolfram, Dormer and Sandvik MedTech.

obchodní oblast Sandvik 
Venture byla vytvořena, 
aby zajistila prostředí 
pro růst a ziskovost v 
atraktivních a rychle se 
rozvíjejích průmyslo-
vých segmentech, jejichž 
činnost se nepřekrývá s 
jinými.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
Sandvik Hard Materials vyrábí široký sorti-
ment výrobků ze slinutého karbidu.

2002 Lars Pettersson je 
jmenován prezidentem. 
Firma získává majoritní 
podíl v německé společ-
nosti Walter, severoame-
rické společnosti Valenite 
a japonskou značku Toyo.

2003 Divize Specialty 
Steels mění název na 
Materials Technology. 
V Šanghaji se otevírá 
továrna na výrobu 
výrobních systémů a liso-
vaných ocelových plátů.

2005 Čína se stává desá-
tým největším odbyti-
štěm. Probíhá vyhod-
nocování devíti továren 
na výrobu ocelových 
drátů s cílem ji omezit na 
padesát procent.

2006 Ekonomika kvete 
a zisky dosahují rekordní 
úrovně. Austrálie se 
stává třetím největ-
ším odbytištěm firmy 
 Sandvik. Akvizice v 
Austrálii, Chile, Finsku 
a v Japonsku.
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nepřetržitý rozvoj Časná způsobilost v it
Již více než sto let je firma Sandvik 
expanzivní korporátní skupinou. 
Díky organickému růstu a různým 
akvizicím rostla skupina dvakrát 
rychleji než celosvětová ekono-
mika. Jednotlivé obchodní oblasti 
přispěly k celkovému růstu i k růstu 
ve specializovaných segmentech. 
V době stého výročí založení firmy 
Sandvik v roce 1962 pracovalo 
jinde než ve Švédsku pouze tisíc 
zaměstnanců. V devadesátých 
letech minulého století se aktivity 
firmy ve světě rozrostly o padesát 
tři procent a firma zde zaměstná-
vala dvacet pět tisíc zaměstnanců.

Skutečnost, že firma Sandvik 
působí po celém světě, jí pomáhá 
přežívat a rozvíjet se. Není možné 

vědět dopředu, která průmyslová 
odvětví se budou v budoucnu 
rozvíjet nejvíce, a na které se 
firma zaměří. S největší pravdě-
podobností však již dnes udržuje s 
firmami, které v nich působí, dobré 
vztahy. 

Sandvik působí v náročných 
specializovaných odvětvích, kde 
se rodí nové produkty, které 
prorazí a nakonec se stanou 
zbožím masové spotřeby, nebo 
do pěti až deseti let zmizí z trhu. 
Trvanlivost výrobků je nejkratší u 
nástrojů. Poslední dobou se zvyšuje 
poptávka po ocelových nástrojích 
pro odvrtávání hornin, především 
proto, že se vyrábí zařízení s větším 
výkonem a účinností.

Již v sedmdesátých letech 
minulého století patřila firma 
Sandvik k nejsofistikovaněj-
ším uživatelům informačních 
technologií ve Švédsku. Tehdejší 
počítače měly kapacitu dnešní 
kalkulačky – a to i přesto, že 
byly obrovské a vydávaly tolik 
tepla, že je bylo třeba skladovat 
v chlazené místnosti. Gigantické 
počítačové systémy měly paměť, 
jež byla schopna provádět úkony 
ve stovkách kilobytů. Data se do 
nich vkládala pomocí děrovaných 
karet a ven vycházela na papíro-
vých pásech. 

Navzdory limitům, které tyto 
systémy představovaly, Sandvik 
vytvořil systém, který umožnil 
zpracovávat objednávky a zásoby, 
výrobní plány a technická řešení. 
Finanční a účetnický systém 
firmy patřil mezi nejmodernější 
ve Švédsku. 

Na začátku nového tisíciletí 
se společnost vrhla na elektro-
nické obchodování. Internet 
proměnil staré počítačové sny 
ve skutečnost – najednou bylo 
možné se spojit s kýmkoli, 
kdekoli, kdykoli a přenést tolik 
informací, kolik bylo potřeba. 

Na jaře roku 2001 se rozjely 
nové projekty. V té době již 
Sandvik Coromant testoval 
elektronické obchodování tři 
roky v Dánsku. O tři měsíce 
později mělo osmnáct zemí 
elektronický obchod s výrobky 
firmy Sandvik. Počítačový systém 
na míru zákazníkům umožnil se 
přihlásit a zadat svoje požadavky 
na vrtáky a frézy. Systém rychle 
vyprodukoval objednávku, 
požádal o souhlas a odeslal ji do 
nejbližší továrny firmy Sandvik 
Coromant. Dodací lhůty se zkrá-
tily o sedmdesát pět procent. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 Finanční krize 
se rozvinula v globální 
ekonomickou krizi. 
Sandvik výrazně snižuje 
kapacitu výroby. Otevírá 
se pobočka v Alžíru.

2009 Objednávky a 
tržby klesají o třicet 
procent. Snižuje se 
počet zaměstnanců a 
zkracuje pracovní doba. 
Je otevřena pobočka ve 
Spojených Arabských 
Emirátech.

2010 Anders Nyrén je 
jmenován předsedou 
představenstva. Silný 
příliv objednávek z Asie 
a zlepšení je hlášeno i z 
jiných odbytišť. Kanthal 
se přejmenovává na 
 Sandvik Wire and 
 Heating Technology. 

2011 Olof Faxander je 
jmenován prezidentem. 
Rozhodnutí přijmout 
novou strategii vývoje 
firmy, která se zaměří na 
zlepšení ziskovosti a zlep-
šování postavení skupiny 
na atraktivních trzích.

2012 Začíná se uplatňo-
vat nová strategie. 31. 
ledna slaví Sandvik stopa-
desáté výročí založení. 

Počátky it.



„Práce pro firmu Sandvik mě motivuje”
Cheng bo
obsluha stroje - dokončování, čína
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 
3 roky
Věk: 27 

„Teší mě, že mohu pracovat pro firmu Sandvik. Je 
to firma s dlouholetou tradicí a dobrou firemní 
kulturou,” říká Cheng Bo. „Jedna ze základních 
hodnot firmy, férovost, umožňuje zaměstnancům 
růst, a to mě motivuje. Moje práce mě baví.” 
Když si však vzpomene na své začátky u firmy, 
Cheng připouští, že ne vždy šlo všechno hladce. 
„Když jsem tu začínal, stroj na kterém se praco-
valo, byl docela nový, nikdo z nás s ním neměl 

dlouhodobější zkušenost. Naštěstí nás švédští 
školitelé dobře proškolili. Narazili jsme na spoustu 
problémů, ale s podporou z firmy jsme jeden 
po druhém vyřešili.” V téhle počáteční fázi se 
Cheng nejenom naučil, jak obsluhovat stroj, ale 
získal i jiné cenné zkušenosti. „Naučil jsem se při 
každodenní práci „víc dívat, víc naslouchat a víc 
přemýšlet.“ Díky tomu jsem dnes schopen roz-
poznat problém v počátečním stadiu a efektivně 
jej vyřešit.” A možná právě díky tomuto přístupu 
je jeho tým úspěšný. „Náš tým několikrát překonal 
výrobní rekord a získal ocenění kvality, Quality 
Salute Award. Já sám jsem získal ocenění Nejlepší 
pracovník a stal jsem se vedoucím skupiny,” uzavírá 
hrdě Cheng.

„jsme jako rodina”
rumen Karamihalev
Výkonný ředitel firmy Sandvik bulgaria, 
Pracovní zkušenost ve firmě Sandvik: 15 let
Věk: 47

Rumen vedl několik úspěšných projektů v různých 
zemích a v různém obchodním prostředí, a díky tomu 
získal přehled o tom, jak firma Sandvik v praxi dosahuje 
udržitelného rozvoje. „Jsem hrdý na to, že jsem při 
zakládání a organizaci aktivit firmy Sandvik na Balkáně 
přispěl k vytvoření nových pracovních příležitostí. V novém 
prostředí se snažím jednat s lidmi trpělivě a ohleduplně. Je 
možné podnikat dobře a zároveň eticky, což je důležité si 
uvědomovat především v rozvojových zemích. Podílíme 
se na různých různých sociálních programech, snažíme se 
například sponzorovat místní školy a pro naše zaměstnance 
máme program, který přispívá k jejich spokojenému životu. 
Podle Rumena je radost vidět, že se tyto investice vyplácejí. 
„S firmou je to jako s rodinou. A teď si představte rodinu, 
v níž pozorujete, jak vám rostou děti. Jsem přesvědčen, 
že každý člověk v Sandviku má nějaký nápad a ví, co lze 
v jeho práci vylepšit, a takový přístup je nejlepší zárukou 
udržitelného rozvoje,” uzavírá.

„jako zaměstnavatel se firma 
Sandvik neustále zlepšuje”
Veronica Cardoz
Manažerka pro klíčové zákazníky, indie 
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 16 let 
Věk : 42  

„Jsem přesvědčena, že firma nemůže dlouhodobě existo-
vat a prosperovat, pokud se neřídí vytčenými hodnotami,” 
říká Veronica Cardoz ke stopadesátiletému výročí založení 
firmy Sandvik. „Od začátku jsem chtěla pracovat pro 
Sandvik, protože jsem věděla, že je to jedna z nejlepších 
nadnárodních společností v Pune i v Indii.” Veronica pracuje 
pro firmu již šestnáct let a říká, že lze vždy najít prostor pro 
zlepšení. „Sandvik se jako zaměstnavatel neustále zlepšuje. 
Poměr mužů a žen ve firmě je vyváženější, protože stále 
více a více žen dostává příležitost ukázat, co dovedou. Jsem 
ráda, že se podílím na šíření hodnot firmy Sandvik jak v 
práci, tak i mimo ni, například u sebe doma. Nejzajímavější 
součástí práce je kontakt se zákazníky,“ říká. „Zákazníci 
mě inspirují. Každý den od nich dostávám emaily s dotazy, 
objednávky, hovořím s nimi po telefonu. Rok od roku jsem 
schopna poskytovat zákazníkům lepší podporu, i komuni-
kace je častější.” 

My  SandViK
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do nových 
hLoubek 
Všechny obchodní oblasti firmy Sandvik mají 
zákazníky z oblasti energetiky. a o výzvy zde 
není nouze.

Hledání noVýCH nalezišť roPy zavedlo 
firmy do nových hloubek a vytvořilo nové 
nároky na výrobky a vybavení. Sandvik vy-
rábí trubky a ocel, které jsou schopny odolat 
extrémním nárokům prostředí v hloubce až 
dvou a půl kilometru. Ale jak vyrobit trubky 
pro velmi dlouhé kabely, které se vlastní 
vahou nerozlomí ani je nepoškodí velmi 
vysoký tlak, který vzniká v takové hloubce? 
Jak zabránit korozi? Právě takové problémy 
řeší pro zákazníky firma Sandvik Materials 
Technology. 

Některé plynové turbíny pro výrobu elek-
trické energie jsou tak obrovské, že se jejich 
výkon rovná výkonu třinácti motorů obřích 
tryskových letadel. Když jeden zákazník 
firmy Sandvik Coromant pracoval na vývoji 
své dosud největší turbíny, přizval si její zá-
stupce, aby prozkoumali, zda a jak je možné ji 
začít vyrábět na stávajícím zařízení v běžném 
provozu. Firma Sandvik doporučila výrobci 
vyzkoušet rotační frézování, řešení, které se 
ujalo a přineslo skvělé výsledky. 

Další klient z energetického sektoru 
potřeboval speciální VBD pro výrobu závitu, 
který měl odolat extrémně vysokému tlaku, 
v součástce, která se používá na plynových 
polích. Sandvik Coromant doporučil VBD s 
třemi břity a speciální geometrií, která usnad-
ňuje odvod třísek. Díky výrobě této součástky 
se firma stala hlavním dodavatelem předního 
místního výrobce elektrické energie. 

Tyto příklady ukazují, že firma Sandvik, 
dodává zákazníkům nejen součástky a 
nástroje, ale také jim poskytuje cenné rady 
a zkušenosti. 

VýrobKy Pro energetiKu,  které bývají 
nejčastěji spojovány s firmou Sandvik, jsou 
povlakové trubky palivových tyčí ze Zr-slitin 
pro jaderné elektrárny. Firma je od konce 
šedesátých let dodávala jaderným elektrárnám 
ve Švédsku, Německu, v Kanadě a v Japon-
sku. Povlakové trubky palivových tyčí byly 
výrobkem, který pomohl firmě Sandvik přežít 
mezinárodní ocelovou krizi v sedmdesátých 

letech, kdy trh zaplavila ocel z Japonska.
V sedmdesátých letech se novým a zají-

mavým trhem pro výrobky firmy Sandvik 
stala nově objevená naleziště ropy v Severním 
moři. Poptávka po korozivzdorných materiá-
lech rostla a v roce 1975 byla zahájena výroba 
vysoce ohebné oceli. V roce 1971 byla zahá-
jena výroba na nové poutnické stolici, která 
umožnila firmě vyrábět trubky velmi velkých 
rozměrů z korozivzdorné oceli.

divize pro výrobu oceli vyvinula navíjené 
trubky, jejichž výroba začala v osmdesátých 
letech. Tyto trubky se používají pro přenos 
instrukcí mezi kontrolní věží na hladině 
oceánu a zdrojem ropy či plynu na dně oceánu 
či v hluboko v zemi. Jádro navíjené trubky 
je vyrobeno z pružné kovové hadice, kterou 
obaluje pouzdro z bezešvé, korozivzdorné 
oceli. Trubky se dodávají navinuté na cívkách 
až do délky jeden tisíc sedm set metrů. 

Zcela novým výrobkem jsou palivové 

 články, které účinně přeměňují chemickou 
energii na elektrickou. Lze je použít v mnoha 
nových aplikacích, například v záložních 
generátorech pro těžkou techniku. 

Energetika je a zůstane pro skupinu zá-
kladním zákaznickým segmentem, co se týče 
technického poradenství, nástrojů, součástek, 
materiálů či velkých stavebních projektů.

KlíčoVý SegMent: energetiKa

dlouhá historie
•  Energetika tvoří jeden z největších zákaz-

nických segmentů firmy Sandvik téměř od 
samého počátku. 

•  Již v roce 1897 začala firma vyrábět beze-
švé trubky pro britské parní kotle. 

•  K rozmachu výroby pro toto odvětví došlo 
během první světové války, kdy rostla 
poptávka po lodních parních kotlích.

Sandvik vyrábí trubky a další výrobky, 
které jsou schopny vydržet extrémní zátěž 
v hloubkách až dva a půl kilometru.



„V práci máme dobrou 
 atmosféru, a to mě těší”
Pilar arco
obchodní oddělení, barcelona, španělsko
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 16 let
Věk: 43

Když Pilar Arco začala pracovat v roce 1995 pro firmu 
Sandvik, všechno bylo jinak. Většina údajů cirkulovala na 
papíře. „Musela jsem vkládat informace do počítače a 
vytvářet vzory všech dokumentů. Dnes je situace jiná, 
protože informace jsou přístupné v počítači a po celém 
světě používáme stejné nástroje i programy. Je to o trochu 
jednodušší,” směje se Pilar. Dnes pracuje u firmy Sandvik 
v Barceloně, a „každý den se snaží pracovat efektivněji a 
naučit se toho co nejvíce.” Ráda pracuje s lidmi. „Nejlepší 
na téhle práci je, že jsem v kontaktu se zákazníky, že tu ve 
Španělsku máme dobrý tým lidí a že se mohu setkávat s 
kolegy po celém světě. Je tu vynikající pracovní atmosféra 
a já si velmi vážím dobrých vztahů se šéfy ve Španělsku i ve 
Švédsku. „Švédové jsou naprosto skvělí!“ dodává. 

„Podle mého se ubíráme správným směrem”
Cindy fenton
analytička pro životní prostředí, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(eHS), austrálie 
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 
3 roky
Věk: 23   

Když jsme se Cindy Fenton zeptali, co se jí na její 
práci nejvíce líbí, nezaváhala. „Na to je snadná 
odpověď: lidé. V mé práci jsem v každodenním 
kontaktu s  různými lidmi z firmy Sandvik, 
od řídících pracovníků a ředitelů továren po 
viceprezidenty jednotlivých segmentů,” říká. 
„Rozhovory s nimi mě nejen inspirují, ale zároveň 
jsou fantastickou příležitostí naučit se od druhých 
něco nového. Ráda se dozvídám, že lidé na 

různých místech ve firmě mají stejné představy 
o bezpečnosti a příjemném pracovním prostředí.” 
Cindy je přesvědčena, že firemní kultura 
společnosti Sandvik takové myšlení podporuje. 
Cindy je součástí týmu, který byl vytvořen v 
posledních dvanácti měsících a pracuje v něm 
jako analytička pro životní prostředí, bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (EHS).  Sbírá a analyzuje 
různé statistiky týkající se EHS z jednotlivých 
továren a regionů a vypracovává zprávy pro 
celosvětové použití. „Podle mého se ubíráme 
správným směrem. V našem týmu pracují lidé, 
kteří dokážou věci vymyslet, i tací, kteří dovedou 
nápady uskutečnit, setkává se tu moudrost s 
novým myšlením. Jsme každý jiný a každý umíme 
řešit problémy jinak a z toho, podle mě, vznikají ty 
nejlepší nápady.” 

„Pracuji pro firmu Sandvik 
díky pracovní stáži”
Mirel Kokic 
obsluha CnC strojů, itálie
Pracovní zkušenosti ve firmě: 5 let
Věk: 23

„V roce 2006 jsem získal ve firmě Sandvik stáž,” říká Mirel 
Kokic. „Nejprve jsem začal v oddělení pro výrobu VBD 
a později jsem přešel do oddělení pro výrobu nástavců a 
držáků. Podařilo se mi tak získat zkušenosti na několika 
různých strojích.” Mirel má v současnosti na starosti výrobu 
polotovarů a kompletních součástek na CNC obráběcích 
centrech (především na strojích značky Bridgeport a 
Stama). „Pracuji ve skupině, která se zabývá výrobou 
speciálních nástrojů, a to mi dává možnost seznámit se s 
celou řadou různých výrobků, které navrhují naši inženýři,” 
vysvětluje. Každý v Mirelově týmu se může podílet na 
každodenním zlepšování. „V našem týmu razíme heslo 
všestrannost a spolupráce. Jsem zvyklý volně vyjadřovat 
svoje názory. Nápady a nová řešení, které mohou přispět 
k lepšímu výkonu týmu, probíráme při pravidelných 
diskuzích.” 

My  SandViK
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roStouCí SVětoVá KonKurenCe si žádá, 
aby se výrobci více zaměřili na zvyšování 
produktivity, což s sebou přináší i vyšší 
nároky na nástroje. Správný nástroj dokáže 
výrazně zvýšit produktivitu výroby, aniž by 
bylo potřeba investovat do nového vybavení. 

Klíčem k úspěchu v automobilovém i 
leteckém průmyslu je schopnost uvádět na trh 
stále nové a nové výrobky a zavádět nové vý-
robní postupy. Silné postavení firmy Sandvik 
na těchto trzích je zcela jistě ovlivněno tím, že 
firma vkládá šest procent tržeb do výzku-
mu a vývoje. Výroba, která je založena na 
moderním výzkumu, z firmy učinila předního 
výrobce pro tato průmyslová odvětví.

Nástroje a technologie pro výrobu v 
automobilovém průmyslu jsou více méně 
tradiční, ale vývoj nikdy nekončí. Vezměte 
si, například, jednoho výrobce součástek pro 
skříně převodovek a systémy řízení vlaků. 
Výroba těchto součástek již prošla optimali-
zací, ale objevily se problémy s vylamováním 
nástrojů. Firma spolu s inženýry z firmy 
Sandvik připravila řešení, které spočívalo 
v nové konstrukci nástroje a změně materiálu. 
Drobné detaily někdy rozhodují o funkčnosti 
celého výrobního procesu. Vyšší cena, kterou 
zákazník zaplatí za moderní, technologicky 
vyspělý a účinný nástroj, je v porovnání s jeho 
přínosem zanedbatelná. 

Výrobci v leteckém průmyslu se neustále 

potýkají s vysokými náklady a snaží se nachá-
zet lehčí materiály, které by snížily spotřebu 
paliva. Řešení přinášejí nové technologie a 
konstrukce. V nových plynových turbínách 
motorů vznikají vysoké teploty, kterým odo-
lají pouze nejmodernější slitiny, ale obrábění 
těchto materiálů je nesmírně náročné. Asijský 
zákazník firmy Sandvik Coromant, který 
vyrábí spalovací komory motorů pro letecké 
motory, požádal její odborníky o pomoc. Fré-
za CoroMill 210 a soustruh CoroTurn SL70 
spolu s upínacím systémem Coromant Capto 
výrazně přispěly ke zkrácení výrobního času. 

noVé žáruPeVné ale obtížně obrobitelné 
materiály se nepoužívají pouze pro výrobu 
srdce leteckého motoru. Používají se pro 
výrobu stále většího počtu součástek. Aby se 
snížila hmotnost letadla, odstraňují se, napří-
klad, tepelné kryty. Jeden výrobce moder-
ních blokovacích systémů měl začít vyrábět 
žárupevný pružinový hřídel z moderní slitiny 
do motoru pro nový typ letadla. Výroba jedné 
součástky trvala čtyři hodiny, ale s pomocí 
výrobků od firmy Sandvik a díky zkušenos-
tem jejích zástupců ji bylo možné zkrátit na 
polovinu.

Firmy z automobilového a leteckého prů-
myslu patřily mezi zákazníky firmy Sandvik 
již před první světovou válkou. Firma pro ně 
vyráběla nízkolegovanou ocel a později, ve 

dvacátých letech minulého století i konstrukč-
ní ocel. V té době však byly nástroje od firmy 
Sandvik ve světě prakticky neznámé. Přestože 
firma Sandvik dosud dodává výrobcům v au-
tomobilovém i leteckém průmyslu součástky 
speciálních tvarů a ze speciálních materiálů, 
v její sortiment tvoří převážně nejmodernější 
nástroje a metody obrábění. V šedesátých le-
tech se firma Sandvik stala předním výrobcem 
vyměnitelných břitových destiček a později 
tvrzených VBD. Dnes firma působí po celém 
světě, což dále upevňuje její přední pozici na 
trhu.

Automobilový průmysl se poměrně brzy 
stal jedním z hlavních odběratelů vyměni-
telných břitových destiček a sehrál zásadní 
roli při vstupu firmy Sandvik na trh v Severní 
Americe.

správné nástroje 
zvyšují produktivitu 
rychlost vývoje výrobků v automobilovém a leteckém průmyslu je 
neuvěřitelná. a nové materiály kladou ještě větší nároky na obrábění.

KlíčoVý SegMent: autoMobiloVý PrůMySl/leteCKý PrůMySl

na špici
• Se značkami Coromant, Walter a Valenite, 
které všechny spadají pod Sandvik Tooling, 
firma ovládá nejrozšířenější technologii ve 
zpracovatelském průmyslu – obrábění kovů. 
• Proto je dnes firma Sandvik světovou 
jedničkou, ať již co se týče výrobků i tech-
nologie.
• V letech 2009 a 2010 vlastnila firma 
Sandvik v USA tolik patentů jako všichni její 
konkurenti dohromady.
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není výzva 
jako výzva
Ve velmi krátké době postavila firma Sandvik jednu z největších 
továren na výrobu těžební a stavební techniky. 

těžební a StaVební průmysl připravily 
firmě Sandvik nejednu skvostnou výzvu. 
Tak například, měděný důl Lady Annie v 
Austrálii. Pracovní podmínky v dole jsou 
velmi náročné a v létě teploty dosahují až 
padesáti stupňů Celsia. První gigantická 
vrtná souprava od firmy Sandvik byla 
uvedena do provozu právě tady. Moderní 
vrtná souprava je řízena počítačem a 
dokážet pracovat celé dvě směny bez 
čerpání paliva. 

Při dalším australském projektu hrála 
hlavní roli bezpečnost: připravovalo se 
znovuotevření povrchového dolu, který 
se zaplnil mořskou vodou – a žraloky! 
Kvůli riziku kolapsu horniny a nebezpe-
čí, které představovali žraloci, bylo nut-
né, aby se vrtná souprava dala dálkově 
ovládat z plošiny. Sandvik našel řešení. 

Největší německý solný důl se 
nachází pod městem Heilbronn, a i v 
tomto případě šlo o náročný projekt. 
Stopětadvacetitunové rypadlo (bolter 
miner) od firmy se vertikálně zakusuje 
do slané hory, a nahrazuje tak tradiční 

vrtání a odstřelování. Nová metoda je 
méně nákladná.

Stavební zařízení od firmy Sandvik 
rovněž čelí vysokým nárokům ze strany 
zákazníků. V současné době se staví ve 
Švýcarsku jeden z největších tunelů. Tu-
nel pro vysokorychlostní vlaky v Alpách 
se vrtá rychlostí deset metrů za den. Aby 
se tempo udrželo, je někdy nutné prová-
dět různé práce – od vrtání a nakládání 
po zajištění a odvoz – zároveň. Díky 
zařízení od firmy Sandvik je to možné.

Stavebnictví v Nigerii prochází ob-
dobím rozmachu. V zemi je nedostatek 
silnic, železnic a přístavů. Nigerijské 
podloží navíc tvoří tvrdý granit. Drtiče 
od firmy Sandvik hrají důležitou roli při 
budování infrastruktury v zemi.

odvrtávání tvrdých hornin není pro 
firmu Sandvik problém. Firma začala pro-
dávat své první skalní vrtáky v roce 1873. 
Tehdejší technologie však byla velmi 
primitivní. Dlouhé, těžké vrtáky se rychle 
opotřebovávaly, a proto se musely vždy 
znovu odvézt, přetavit a vytvrdit. Někdy 

se stalo, že ocelové vrtáky vážili po pou-
žití v dole více než ruda. Vrtáky se těžko 
ovládaly a jejich účinnost byla nízká. 

Nové éra lehkých vrtáků a výkonných 
a trvanlivých nástavců ze slinutého 
karbidu začala po druhé světové válce. 
Vývoj v těžbě šel rychle kupředu, vyba-
vení bylo odolnější a nástavce a vrtáky 
výkonnější. Výrobky firmy Sandvik 
si brzy získaly jméno v Jižní Africe, 
 Kanadě, Brazílii a Austrálii.

V devadesátých letech minulého stole-
tí doplnila firma pomocí různých akvizic 
sortiment vrtných zařízení a souprav a 
stavební techniky. 

Aktivity firmy Sandvik se logicky 
přesunuly na jih a východ, za projekty 
zákazníků z těžebního a stavebního 
průmyslu. Těžební průmysl je dnes nej-
větším zákaznickým sektorem skupiny 
s třiceti šesti procenty z celkového od-
bytu v roce 2010. Mezi hlavní odbytiště 
skupiny patří státy zabývající se těžbou 
surovin jako je Austrálie, čína, Jižní 
Afrika a Brazílie.

KlíčoVý SegMent: těžební a StaVební PrůMySl

Hluboko pod švýcarskými 
alpami: vybavení od firmy 
Sandvik se používá při stavbě 
tunelu, který umožní evropským 
vysokorychlostním vlakům 
projet přímo pod alpami
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„náš tým tvoří správní lidé”
akira yoneya
Vedoucí skupiny pro vrchní a spodní broušení, 
výroba Vbd, japonsko
Pracovní zkušenosti u firmy Sandvik: 22 let 
Věk: 40  

„Mladý člověk má skvělé nápady a starší zase spoustu 
zkušeností,” říká Akira Yoneya, když vysvětluje, proč 
si myslí, že je složení jeho týmu v továrně v Semine 
vyrovnané. Náš tým se skládá z patnácti lidí od dvaceti do 
šedesáti. Věkové rozdíly v týmu jsou velké, ale pracujeme 
jednotně.” Akira začal pracovat v továrně v Semine v roce 
1989 a byl svědkem toho, jak se továrna úspěšně rozrůstá. 
„Jsem na to hrdý,” říká a zmiňuje ocenění, které se továrně 
v Semine dostalo. V roce 2004 byla v rámci skupiny Sand-
vik Group vyhlášena „Vynikající továrnou.“ Továrna získala 
ocenění za úsilí, které projevila ve zvyšování kvality, zkra-
cování času výroby a snižování výrobních nákladů. „Velice 
nás to potěšilo a doufáme, že k úspěchu firmy budeme 
přispívat i v budoucnu,” říká Akira. Člověk pracuje lépe v 
prostředí, kde cítí, že může svobodně přicházet s nápady a 
návrhy. Jeden takový nápad pomohl ušetřit miliony yenů. „V 
roce 2008 jsem zavedl systém vizuální kontroly náhradních 
součástek a spotřebního materiálu a podařilo se nám snížit 
jejich množství i náklady. V roce 2009 jsme zavedli systém 
v celé továrně v Semine. Výsledkem je úspora náhradních 
dílů a spotřebního materiálu v hodnotě 10 milionů yenů,” 
říká Akira.   

„Sandvik dbá na bezpečnost 
práce”
gilson alves leite
obsluha stroje, brazílie
Pracovní zkušenosti u firmy Sandvik: 18 let
Věk: 50  

„Jsem hrdý a vděčný za to, že mohu být součástí rodiny 
Sandvik a že se mohu podílet na oslavách stopadesátiletého 
výročí firmy,” říká Gilson Alves Leite. Gilson pracuje jako 
svářeč (TIG, Tungsten Inert Gas) a montér mechanických 
součástek v divizi firmy Sandvik Materials Technology, která 
se nachází ve městě Vinhedo v Brazílii. „Na mé práci se mi 
líbí, že ji mohu vykonávat perfektně, kvalitně a bezpečně. 
Když moje skupina dostane novou zakázku, jedná se 
pokaždé o něco jiného, a tedy i o další výzvu,“ říká. Kromě 
podpory úsilí o dokonale odvedenou práci Gilson na firmě 
Sandvik oceňuje, jak zajišťuje bezpečnost provozu. Podle 
něj je to jeden z důvodů, proč je Sandvik považován za 
výjimečně dobrého zaměstnavatele. „Firma Sandvik dbá 
na bezpečnost práce a oceňuje naše úsilí a projekty, které 
přispívají k její lepší organizaci. V takové firmě se cítím 
bezpečně a oceňuje to i moje rodina!” usmívá se. 

My  SandViK

„Člověku se pracuje lépe v prostředí, kde cítí, že 
může svobodně přicházet s nápady a návrhy.”
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i když firma Sandvik dnes převážně prodává 
své výrobky dalším výrobcům, má za sebou 
dlouhou a úspěšnou dráhu jako výrobce vlast-
ního spotřebního značkového zboží.

exiStuje Celá řada spotřebních výrobků 
– jako jsou kytary, mobilní telefony, golfové 
hole, holicí strojky a žiletky – které se vyrá-
bějí z materiálů a součástek od firmy Sandvik. 
Firma Sandvik však již dnes spotřební zboží 
pod vlastní značkou nevyrábí.

Ještě zcela nedávno, v sedmdesátých letech 
minulého století byla výroba pil a nástrojů 
segmentem, který se po asi dvanácti akvizi-
cích, úspěšně rozrůstal a jednu dobu tvořil 
čtrnáct procent celkového odbytu skupiny. 
Hlavní úspěch v tomto podnikání zazname-
naly severoamerické ruční pily a zahradní 
nástroje značky Disston na baterie. Základ 
rozvoje segmentu tvořila výroba ručních pil 
Sandvik, které tehdy měly na trhu velmi dobré 
jméno. Tyto pily byly drahé, ale nebylo třeba 
je přebrušovat. Výrobek se proslavil natolik, 
že veřejnost považovala firmu Sandvik za 
výrobce pil. 

Proč ocelárny investovaly tolik do výroby 
spotřebního zboží? Vše začalo v období krize 
v sedmdesátých letech devatenácteho století. 
Evropské a americké ocelárny se začaly stavět 
poblíž uhelných dolů a díky technologickému 
pokroku byly schopny zpracovávat ne zcela 
kvalitní rudu. 

Cena oceli šla prudce dolů a firma Sand-
vikens Jernverk nadále neměla pro svou čistou 
rudu a prvotřídní dřevěné uhlí využití. Protože 
nebyla schopna kompenzovat přepravní nákla-
dy, musela se rychle specializovat.

Co se týče rychlosti změn lze výrobní prů-
mysl posledních dvou dekád devatenáctého 
století přirovnat k tomu, jak rychle dnes probí-
hají změny v informačních technologiích. Na 
trh se uváděl jeden výrobek za druhým, malý 

či velký. Vysokou poptávku po deštnících a 
korzetech brzy následovala poptávka po ši-
cích a psacích strojích a telefonech. V devade-
sátých letech devatenáctého století se objevily 
na trhu výrobky vskutku revoluční – jízdní 
kola s pneumatikami, řetězem a volnoběhem. 
A k tomu přidejme gramofony, automobily 
a petrolejové motory pro malé lodě. 

tyto SPotřební VýrobKy pomohly za-
chránit ocelárnu Sandvikens Jernverk. Kováři 
ve firmě se museli rychle naučit jak válcovat 
pásovou ocel za studena a protahovat dráty 
atrubky z oceli vyrobené Bessemerovou me-
todou, které se pak proměňovaly ve výrobky 
jako pily, žiletky, korzetové výztuže, kostry 
deštníků, kola jízdních kol, součástky motorů, 
pružiny do hodinek, a mnohé další.

Nejprve se začalo výrobou trubek na vál-
covací stolici na pásovou ocel a protahováním 
drátů. V následujících letech zlepšila firma 
Sandvik výrobu drátů na háčky na chytání 
ryb, mykacího drátku a drátu na výrobu jehel, 
a brzy poté následovala výroba drátů na 
kostry deštníků.

Firma Sandvikens Jernverk předhonila 
svého nejsilnějšího švédského konkurenta na 
mezinárodních trzích v dodávkách pásové 
oceli pro výrobu žiletek. Nejdůležitějším zá-
kazníkem firmy se tehdy stala severoamerická 
firma Gillette. Po druhé světové válce se firma 
Sandvik dostala do vedení.

Největším úspěchem firmy Sandvik v ob-
lasti výroby spotřebního zboží byly ruční pily, 
které firma poprvé uvedla na trh v roce 1886. 
Akvize firmy Bahco v roce 1991 umožnila fir-
mě Sandvik nabízet momentové klíče a další 

ruční nástroje. Tyto výrobky se ve svém sek-
toru nikdy nedostaly na špici, Sandvik v jejich 
výrobě zaujímal šesté místo na světě. Proto 
se v roce 1999 správní rada firmy Sandvik 
rozhodla prodat celou výrobu pil a nástrojů, 
a vyškrtla tak klasickou pilu značky Sandvik 
z portfolia firemních výrobků. Skupina se 
dodnes konzistentně drží dlouhodobé strategie 
a investuje pouze do takových obchodních 
segmentů, v nichž již dosáhla anebo může 
dosáhnout světového prvenství. 

sLouŽíme 
 spotřebiteLům

„Pily od firmy Sandvik a švédské ruce – dva 
spolehliví šampioni kvality". reklamní 
kampaň z doby, kdy firma ještě nabízela 
spotřební výrobky.

od korzetů po hodiny
Mezi spotřební zboží, které firma v 
minulosti vyráběla, patřily pily, ocelové 
pásy na výrobu žiletek, korzetové výztuže, 
kostry deštníků, kola jízdních kol, součástky 
motorů, pružiny do hodinek a mnohé další.

SPotřební PrůMySl



„díky týmovému duchu, který 
firma Sandvik prosazuje…”
Mohammed adnane boumeur
obsluha CnC strojů, itálie
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 5 let
Věk: 28

Mohammed Adnane Boumeur pochází z Maroka a pro 
firmu Sandvik začal pracovat před pěti lety. Dnes má 
díky různorodosti práce rozsáhlé zkušenosti s různými 
obráběcími stroji. „Začínal jsem na soustruzích, ale také 
jsem se pracoval v novém oddělení pro výrobu držáků a 
nástavců,” říká Mohammed. „V současné době zodpovídám 
za výrobu polotovarů a kompletních součástek na CNC 
soustružnických centrech (od značky Mazak a Gildemeis-
ter CTX 510).” Díky různorodé práci se Mohammed 
setkává s mnoha dalšími zaměstnanci, a to se mu líbí. „Díky 
tomu, že jsem se podílel na různých projektech a také 
díky týmové spolupráci, kterou firma Sandvik prosazuje, 
vycházím s kolegy výborně a neměl jsem problém najít si 
mezi nimi přátele,” říká.

„Každý má příležitost podělit 
se o svoje nápady”
Sten-inge Ståhl
balení, manipulace s materiálem, švédsko
Pracovní zkušenosti ve firmě Sandvik: 37 let
Věk: 54

Sten-Inge Ståhl pracuje pro firmu Sandvik téměř čtvrtinu 
jejího stopadesátiletého trvání, ale to si uvědomil teprve 
nedávno. „Je to dobrý pocit!” říká. Sten-Inge pracuje ve 
švédském Sandvikenu a součástí jeho práce je manipu-
lace s materiálem ve skladu, kontrola kvality a také balení 
a expedice objednávek do celého světa. „Kromě toho 
jezdím hodně s nákladním autem,” dodává. S takovým 
množstvím práce není divu, že nemá moc času přemýšlet 
o historii firmy. Dnes však říká, že je rád, že se v průběhu 
let jeho práce vyvíjela. „Moje práce zpočátku spočívala v 
provádění jednoho úkonu v pracovním řetězci, ale dnes 
v něm prakticky zastanu jakoukoli práci. Uspokojuje mě, 
že mám určitou zodpovědnost, více schopností a plně 
rozumím jednotlivým fázím celého procesu.” Sten-Inge 
pracuje v továrně již hodně dlouho, ale to nic neubírá na 
jeho zaujetí pro neustálé zlepšování. „V našem oddělení se 
scházíme jednou za čtrnáct dní a každý se může vyjádřit 
k bezpečnosti práce, kvalitě, dodávkám, času výroby, 
produktivitě a pracovnímu prostředí a přednést návrhy na 
zlepšení,” dodává spokojeně. 

My  SandViK

„uspokojuje mě, že mám určitou zodpovědnost, více 
schopností a plně rozumím jednotlivým fázím celého 
procesu.”
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špiČkový výzkum 
a vývoj

VýzKuM a VýVoj hrají v obchodní strategii 
firmy Sandvik klíčovou roli. Každý rok firma 
Sandvik investuje téměř tři miliardy švéd-
ských korun (330 milionů eur) do výzkumu a 
vývoje. V současnosti skupina vlastní asi pět 
tisíc aktivních patentů.

Ve výzkumu a vývoji ve všech obchodních 
oblastech firmy Sandvik pracuje asi dva tisíce 
čtyři sta zaměstnanců. Jejich práce se řídí po-
žadavky zákazníků a trhu. Sandvik nepřetržitě 
uvádí na trh nové výrobky – každý rok jsou 
jich tisíce,– které firmám umožňují růst, zvy-
šovat podíl na trhu a zvyšovat zisky, a které 
zároveň pomáhají vytvářet lepší prostředí a 
kvalitu života. 

Generální ředitel firmy Sandvik Olof Fa-
xander zdůraznil tyto přednosti na výročním 
generálním shromáždění firmy letos v květnu. 
„Jako firma jsme ve skvělé pozici, protože 
jsme světovou jedničkou v tolika průmyslo-
vých segmentech,” řekl. „Máme vynikající 
technické znalosti a zkušenosti, jsme schopni 
uvádět na trh a prodávat nové technologie a 
vyvíjet takové produkty, za které jsou zákaz-
níci ochotni dobře zaplatit.”

Faxander rovněž zdůraznil, jak je důležité 
do výzkumu investovat nepřetržitě. „Chceme-

-li zůstat konkurenceschopní a udržet si na 
trhu silnou pozici, musíme se postarat o to, 
aby se naši odborníci mohli věnovat vývoji 
našich produktů,” dodal.

Firma Sandvik Materials Technology pro-
vozuje několik středisek výzkumu a vývoje 
ve Švédsku, v Indii a v české republice, které 
kladou důraz na energetickou efektivitu a 
udržitelnost. „V současné době se soustředí-
me na energetický průmysl,” vysvětluje Olle 
Wijk, výkonný viceprezident a ředitel pro 
výzkum, vývoj a technologie ve firmě San-
dvik Materials Technology. Kromě vývoje pro 
ropný a plynárenský průmysl se střediska v 
rámci Sandvik Materials Technology podílejí 
na výzkumu a vývoji aplikací pro novou ge-
neraci jaderných elektráren. Rovněž se hledají 
další způsoby zlepšování účinnosti uhelných 
elektráren, protože velká část světové výroby 
elektrické energie stále pochází z uhelných 
elektráren. Důležitý je výzkum v oblasti obno-
vitelných energetických zdrojů, mezi něž patří 
například solární energie a solární články. 

Například vývoj nových materiálů pro vy-
sokoteplotní aplikace umožní jejich fungování 
při vyšších teplotách a tlaku, čímž se zvýší 
účinnost a zároveň sníží emise,” vysvětluje 

Olle Wijk. „Vývoj nových materiálů, které 
budou vysoce odolné proti vysokým teplotám, 
bude mít pozitivní dopad na životní prostře-
dí.”

Výzkum středisek firmy Sandvik Materials 
Technology se týká celé řady aplikací, od 
vývoje  palivových článků s tuhými oxidy pro 
automobily po hledání řešení pro omezení po-
užití olova při výrobě miniaturních součástek 
pro náramkové hodinky. Výzkum materiálů 
odolných proti vysokým teplotám se uplatní v 
aplikacích tak rozdílných jako jsou průmys-
lové ohřívací pece a dráty pro topné články 
sušiček.

„V čem je trik? V tom, že se snažíme být 
napřed před konkurencí, a proto na vývoji 
pracujeme neustále,” říká Wijk.

V indiCKéM Pune je ředitelem nového 
střediska firmy Sandvik Materials Sivaprasad 
Palla. Vzkvétající indické hospodářství roste 
rychlostí, kterou mezi hlavními ekonomi-
kami světa snad předčí jen čína. Středisku 
umožňuje firmě Sandvik být co nejblíže velmi 
důležitým zákazníkům. 

Provádějí se zde počítačové simulace, 
což je užitečná technologie, která usnadňuje 
optimalizaci výrobních procesů: nahrazuje 
tradiční metodu pokusu a omylu, která je 
finančně i časově náročná.

„Počítačová simulace je nástrojem, který 
lze využít jak pro vývoj výrobků, tak i výrob-
ních procesů. Umožňuje zkrátit čas výroby i 
snižovat náklady,” říká Palla. Ve středisku v 
Pune využívají modely, které simulují takové 
technologie zpracování kovů, jako je lisování 
a válcování. Pomocí počítačové simulace 
dynamiky tekutin se zde zkoumají různé části >>

VýzKuM a VýVoj

základem úspěšného podnikání je schopnost 
vyhovět požadavkům a potřebám zákazníků. 
Masivní investice firmy Sandvik do výzkumu a 
vývoje se zaměřují na vývoj nových produktů a 
procesů, které předjímají neustále se vyvíjející 
požadavky trhu.
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Magnus boström, ředitel, Physical Metallurgy, 
ve firmě Sandvik Materials technology, u 
elektronického mikroskopu, který vytváří 
obraz vzorku tím, že jej naskenuje paprsky 
elektronů o velké intenzitě.
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procesu výroby oceli, jako je proud tekuté-
ho kovu, přenos tepla, plynulé odlévání a 
chlazení.

„Úzce spolupracujeme s výrobci, protože 
počítačové simulace a modely nabízejí vý-
sledky, které je potřeba ověřit,” dodává. 

„ Hlavním úkolem střediska je se neustále 
zlepšovat a rozšiřovat naše kompetence, pro-
tože  každý nový projekt si žádá nový přístup 
i směr,” říká. 

Výzkum a vývoj v divizi Sandvik Machi-
ning Solutions vedl k vylepšení účinnosti vě-
trných turbín. „Obrábění ozubení je operací, 
po které je stále větší poptávka, a s větrnými 
trubínami souvisí,” říká Ulf Rolander, bývalý 
viceprezident pro výzkum a vývoj v divizi 
Sandvik Tooling a dnes ředitel pro technolo-
gie v Sandvik Venture. „Na okrajích lopatek je 
rychlost poměrně pomalá, ale vy potřebujete, 
aby se točily rychle, a mohla se začít vyrábět 
elektřina.” Největší součástky, které vyko-
návají tuto funkci, se vyrábějí podle velice 
přísných požadavků. 

Při Výrobě SoučáSteK pro větrné turbíny, 
ale i ostatních výrobků, které firma Sandvik 
vyvíjí, je první otázka vždycky stejná, říká 
Rolander: „V čem spočívá hodnota našich vý-
robků, kterou nabízíme našim zákazníkům?” 
Odpověď zní: ve zlepšení produktivity a 
výkonu nástroje a vynikajících znalostech, jak 
jej použít. „Náklady na nástroje ve výrobě na-
šich zákazníků běžně tvoří 3 ž 4% celkových 

nákladů, ale jejich vliv může být obrovský,” 
říká. „S lepšími nástroji na stejném stroji 
vyrobíte více, což znamená, že snížíte náklady 
na pracovní sílu, ale i investice, a zároveň tím 
přispějete k ochraně životní prostředí.”

Dopad na životní prostředí je významným 
faktorem ve výrobě pro letecký průmysl, 
kde rostoucí poptávka po lehčích materiá-
lech směřuje ke stavbě lehčích letadel, která 
spotřebují méně paliva. Jedná se o kompozitní 
materiály, jako jsou plasty vyztužené uhlíko-
vými vlákny a titanem, které vyžadují nový 
přístup k obrábění. „To je jedna z hlavních 
iniciativ, která se rychle rozvíjí,” dodává 
rolander.

Åke Roos, bývalý viceprezident pro 
výzkum a vývoj v Sandvik Mining and Con-
struction, dohlížel na střediska ve Švédsku, 
Finsku, Německu, Rakousku, USA, Austrálii, 
Indii a číně. „Naším hlavním cílem bylo zjed-
nodušit jednotlivé operace,” říká. Toho lze 
dosáhnout jedině tak, že se bude klást důraz 
na inovaci, zvyšovat technická kompetence a 
zkracovat doba vývoje.

V roce 2010 bylo založeno nové výzkumné 
středisko v Jiadingu v číně. Roos vyjmeno-
vává tři základní kameny výzkumu a vývoje: 
„Jak vyvinout produkt, jaký je k tomu potřeba 
výzkum a jak to udělat efektivně.” 

z obCHodníHo HlediSKa je v oblasti vý-
zkumu a vývoje klíčem k úspěchu schopnost 
zkombinovat znalost aplikací s nejnovějšími 

vědeckými poznatky a odborností v jednotli-
vých technologických oblastech.

Výsledkem výzkumu a vývoje je i na trh 
nově uvedená vrtací souprava. „K vývoji 
produktu musíte přistupovat komplexně, 
jedná se o tzv. holistický přístup,” říká. Vrtací 
souprava pracuje rychleji, ale spotřeba paliva 
je nižší a provozní náklady se udržují na 
co nejnižší možné úrovni. Rovněž zlepšuje 
pracovní prostředí, protože byla navržena 
s ohledem na operátora a jeho bezpečnost. 
„Bezpečnost je až na prvním místě,” usmívá 
se Roos. „V otázkách bezpečnosti neděláme 
kompromisy.” 

Nakonec Åke Roos dodává, že nejdůleži-
tější je mít správné lidi na správném místě. 
„Výzkum a vývoj je o odborných znalostech a 
kompetencích jednotlivců a jejich spolupráci 
v rámci organizace,” říká. „Jedině tak může 
oddělení výzkumu a vývoje řádně fungovat a 
v tom je naše síla.”

„s lepšími nástroji dokážete vyrobit 
na stejném stroji více, což znamená, 
že snížíte náklady na pracovní sílu, 
ale i investice, a zároveň tím přispě-
jete k ochraně životního prostředí.”

VýzKuM a VýVoj

Výzkum a vývoj v kostce
•  Firma Sandvik ročně investuje tři milardy 

švédských korun (330 milionů eur) do 
výzkumu a vývoje.

•  Skupina vlastní pět tisíc aktivních patentů.
•  Ve výzkumu a vývoji pro firmu pracuje více 

než dva tisíce čtyři sta zaměstnanců.
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akcie firmy sandvik – 
 vynikající investice
Pokud váš prapradědeček investoval pět tisíc švédských korun do 
jedné z prvních akcií po restrukturalizaci firmy Sandvik v roce 
1868, měl v roce 2010 jeho podíl hodnotu 241 miliónů švédských 
korun.

na CeStě, Kterou firMa SandViK za 
sto padesát let ušla, se podílelo mnoho 
akcionářů i zaměstnanců. Akciové spo-
lečnosti, jako je Sandvik, mají alespoň 
teoreticky šanci si uchovat kontinuitu, 
bez ohledu na to, jak akcionáři i zaměst-
nanci přicházejí a odcházejí. Tajemstvím 
je vynález z devatenáctého století, díky 
kterému je Wall Street dodnes jednou 
z nejznámějších ulic na světě: akciové 

podílnictví, nez něhož by tu dnes firma 
Sandvik sotva byla. 

Cesta firmy Sandvik byla nejen dlouhá, 
ale také zisková. Z jejích historických 
záznamů firmy dnes víme, že pokud rodina 
zakoupila po restrukturalizaci firmy v roce 
1868 akcie za pět tisíc švédských korun 
a pouze je držela, v roce 2010 je mohla 
prodat za dvě stě čtyřicet jedna miliónů 
švédských korun. A tato částka samozřejmě 

podstatně naroste, pokud se k ní připočítají 
dividendy vyplacené během doby držení. 

Cena akcií roste každý rok o čtyři procen-
ta a k tomu připočtěte pravidelné dividendy 
ve výši tří procent. Z toho je jasné, že akcie 
firmy Sandvik jsou skvělou investicí, i při 
započtení inflace. Firma Sandvik je jednou 
ze společností, kvůli kterým byla Stock-
holmská burza vyhlášena jednou z nejúspěš-
nějších burz dvacátého století na světě.
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celosvětová působnost. Firma sandvik je strojírenská 
skupina, která nabízí špičkové technologicky vyspělé vý-
robky, a je světovou jedničkou ve vybraných oblastech.

na mapě jsou zaznamenána místa, kde skupina sandvik působí, k říjnu 2011.


