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Vážení spolupracovníci, 
dámy a pánové,

vedení podniku ifm electronic pozměnilo 
v roce 2007 v několika bodech svou fi lo-
zofi i, jež platila od roku 1990, ve snaze 
přizpůsobit ji novým podmínkám.

V mnoha případech se jedná pou-
ze o zohlednění skutečnosti. Tak např. 
poukazujeme na to, že bychom rádi i 
nadále pokračovali ve spolupráci s naši-
mi obchodními partnery, jako např. s fi r-
mou VEGA v Nizozemsku anebo Kühnel 
v Rakousku, což ovšem není možné, 
protože tyto fi rmy byly prodány.

Totéž platí např. i pro změny, které 
se týkají oblasti trhu. V roce 1990 jsme 
se v Asii zaměřili na Japonsko. Z pohle-
du situace v roce 1990 to byl bezpo-

chyby správný postup. Od té doby se 
však situace změnila. Ifm investuje velké 
prostředky v celé Asii, kde dnes budu-
je nové trhy a bude v tom pokračovat i 
v budoucnu.

Zásady a fi lozofi e našeho podniku 
zůstaly samozřejmě nezměněny. Vedení 
podniku roku 2007 zdůrazňuje, že se i 
nadále hlásí k zásadám, jimiž se podnik
dlouhá léta řídí, jež byly v roce 1990 
zadokumentovány a nyní jsou znovu 
předkládány v aktualizované podobě.

Tyto zásady jsou pilířem našeho jed-
nání, jenž skytá každému pracovníkovi a 
partnerovi ifm trvalý a pevný orientační 
základ. 
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V řadě podniků lze pozorovat snahy 
uzpůsobit fi remní fi lozofi i a zásady pod-
nikání podle toho, kdo podnik momen-
tálně řídí. Takovou strategii ifm rozhod-
ně odmítá. Filozofi e a zásady podniku 
vycházejí z dlouhodobé myšlenkové a 
ideové koncepce a nelze je jednoduše 
odložit se změnou ve vedení. Jsou jeho 
duší!

Tímto krátkým úvodem chceme 
doložit, že se hlásíme k vizím, fi lozofi i a 
zásadám jednání ifm, že se jimi hodlá-
me řídit v praxi a že jejich respektování 
budeme vyžadovat od každého pracov-
níka naší fi rmy.

V tomto smyslu přejeme nám všem 
mnoho dalších úspěšných let.

Essen a Tettnang, 2007
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vedení ifm vypracovalo myšlenky, 
perspektivy a zásady, jež prezentuje 
v následujících bodech:
–– Vize do budoucna 
–– Firemní fi lozofi e ifm
–– Zásady podnikání ifm

Obsah těchto bodů má tvořit základ 
pro hodnotový systém a způsob jed-
nání fi rmy a všech jejich pracovníků a 
doprovázet je po dlouhá léta. 

Pro znázornění výchozího stanovis-
ka nejprve několik poznámek.

Vize:
Na otázku, jak svět bude vypadat 

za 20 či 30 let a jaké požadavky pak 
budou kladeny na náš podnik a jeho 
pracovníky, nemůže nikdo objektivně 
odpovědět.

Avšak jsou to otázky, které nás 
všechny velice zajímají. Mnozí z nás ješ-
tě budou pracovat a chtějí vědět, jaké 
šance a jistoty je v budoucnu čekají. 

Jiní mají děti, které v té době zahá-
jí pracovní činnost. Pro ně je důležitá 
včasná a správná orientace na budoucí 
povolání.

Nakonec máme všichni společ-
ně sociální, hospodářskou a ekolo-
gickou odpovědnost za budoucnost. 

Dokážeme jí dostát jen tehdy, uvědomí-
me-li si důsledky svého dnešního jedná-
ní a začneme-li včas hledat řešení pro-
blémů a nové cesty.

Vedení ifm se zabývalo otázkami 
budoucího světového vývoje z několika 
důvodů:

1. Vývoj ifm bezprostředně souvisí 
s vývojem okolního světa

2. Chceme-li využít šancí, musíme si 
zavčas ujasnit, kde je hledat

3. Představa budoucího vývoje nám 
umožní odhalit případná rizika pod-
nikání a omezit je na minimum

4. Právo na zvláštní postavení jako 
podnik může ifm realizovat jen tehdy, 
připraví-li se na budoucnost lépe než 
ostatní

5. Existence společné –– anebo alespoň 
mezi zaměstnanci všeobecně známé 
–– představy o možném budoucím 
vývoji podniku je důležitá pro vztah 
mezi vedením a zaměstnanci.

Předkládáme vám tedy výsledek našich 
úvah –– naši vizi –– s prosbou o kritické 
prostudování.

Víme, že tato vize vychází z před-
pokladů a závěrů, které je možno zpo-
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chybnit, které nelze dokázat a jejichž 
akceptování je otázkou osobního pře-
svědčení. 

Chceme na tomto místě naprosto 
vědomě zdůraznit, že nejde o to, zda 
my souhlasíme nebo vy souhlasíte s 
předloženým obrazem budoucího svě-
ta, zda bychom my nebo zda byste vy 
chtěli v takovém světě žít nebo si ho 
přáli.

Také jsme si nekladli za úkol uvažo-
vat o budoucím vývoji politických struk-
tur a odstranění sociálních problémů, 
ačkoliv tyto otázky jsou nepochybně 
důležité a zaslouží si velkou pozornost.

Naším cílem bylo shromáždit a 
vyhodnotit informace o budoucnosti 
a porovnat závěry různých expertů s 
vlastními představami a zkušenostmi 
s technickým vývojem posledních třiceti 
let.

Výsledky této práce vykazují fantas-
tické možnosti dalšího rozvoje. Ukazují 
–– a to je to hlavní, –– jaké úkoly, výzvy 
a šance vyplývají z těchto možností pro 
náš podnik a tím pádem pro nás všech-
ny.

Zamyšlení nad vývojem mechaniza-
ce a techniky v minulosti, kterým uvádí-

me následující popis vize do budoucna, 
ukazuje, že část této ‚technické utopie‘ 
už byla dávno uskutečněna.

Filozofi e a zásady
Filozofi e našeho podnikání struč-

ně shrnuje náš zásadní postoj k pilířům 
našeho podnikatelského přístupu –– k 
zaměstnancům, zákazníkům resp. trhu 
a našim výrobkům. Naše jednání bylo 
od založení ifm defi nováno principy, jež 
mají zůstat závaznými pro nás a naše 
pracovníky i v budoucnu.

Prostřednictvím určitých zásad chce-
me stanovit dlouhodobě platná pra-
vidla jednání a chování podniku a jeho 
zaměstnanců, jimiž se všichni budou 
řídit a s nimiž se bude podnik a všichni 
jeho zaměstanci identifi kovat vůči okolí.

Podle našeho záměru ve fi remní fi lo-
zofi i a v zásadách se stávající fi remní kul-
tura prolíná s představami, které bychom 
rádi uskutečnili. Samozřejmě víme, že 
ifm ve své dnešní podobě neplní všech-
ny požadavky, jež jsme si sami vytyči-
li. Jsme však pevně odhodláni trpělivě, 
ustavičně, cílevědomě a hlavně s vaší 
pomocí pracovat na co nejrozsáhlejším 
uskutečnění naší fi lozofi e a zásad.
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 Přejeme vám a sobě, aby vás 
následující četba inspirovala k zamyšle-
ní a dodala vám také něco z té velké jis-
toty a optimismu, které pociťujeme vůči 

dlouhodobým perspektivám příznivého 
vývoje ifm a situace jeho zaměstnanců 
my sami.

ifm electronic gmbh

Vaše vedení podniku

Essen, červen 1990

Robert Buck Gerd Marhofer Bernhard von Spiczak
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Senzorika, systémová komunikace a 
řídící technika pro automatizaci procesů 
za účelem humanizace společnosti –– to 
je úkol, jež byl uložen ifm jako podniku 
jeho společníky.

Plněním toho úkolu se bude podnik 
zabývat po mnoho generací, vždyť se 
jedná o úkol, na jehož řešení lidstvo pra-
cuje již pomalu 6000 let.

Technický pokrok a technická revo-
luce jsou pojmy, které s ním souvisí. 
Pomocí techniky lidstvo kráčí do budouc-
na, jež –– co se týče našeho úkolu –– si 
dovedeme představit a pochopit pouze 
v obrysech. Již dnes existuje mnoho 

technických vymožeností, které ulehču-
jí člověku práci, jíž se živí. Budoucnost 
vytvoří možnosti, které se dnes zdají fan-
tazií.

Toto pojednání má sloužit lepšímu 
pochopení této fantastické budouc-
nosti a usnadnit víru v ni. Z historického 
vývoje a z toho, co dnes víme, odvo-
zujeme vizi, jež ukazuje, proč má náš 
podnik velkou šanci na úspěšný vývoj 
a další růst.

Na základě jistot, které vyplýva-
jí z nastíněných budoucích možností, 
chce ifm svým pracovníkům zprostřed-
kovat pocit bezpečí.
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ifm a veškeré ostatní podniky současné 
doby by byly nemyslitelné, kdyby naši 
předkové před circa 6000 lety neodstar-
tovali technický vývoj.

Před circa 6000 lety Sumérové vyna-
lezli kolo. Tento revoluční vynález zahá-
jil technický rozvoj, trvající dodnes. Pro 
použití kola se hledaly a stále hledají nové 
možnosti. Nejdřív vznikla s pomocí kola 
kára, která měla usnadnit a urychlit pře-
voz věcí. (Tento vynález, jenž jistě patří 
do oblasti technizace resp. racionalizace 
práce, připravil tehdy lidi o práci a měl za 
následek hlad. Nosiče ani tažná zvířata a 
jejich majitele už nikdo nepotřeboval.) 

Následovalo mnoho dalších vylepše-
ní, aniž by se samotné kolo nějak změ-
nilo. 

U automobilu např. se na tomto 
vynálezu zakládají různé věci: od detai-
lů motoru přes ozubená a hnací kola 
k přenosu síly, přes pomocné agregáty 
a hnací větev, přes ozubený oblouk sou-
kolí až k těm čtyřem kolům, která vidí-
me zvenku. Také volant vděčíme tomuto 
základnímu vynálezu. 

Brzy na to vznikly kolovraty, hrnčíř-
ské kruhy, vodní kola, zdvihadla apod. 
Za prvního technika, jenž se pokusil o 
spojení teorie a praxe, je považován Ital 

Leonardo da Vinci (1452–1519). Sám 
se považoval v první řadě za inženýra. 
Zkonstruoval nejrůznější stroje pro váleč-
né účely, ale též obráběcí stroje, bagry, 
potápěcí stroje a mnoho dalších věcí. 

V 18. století, s počátkem průmyslové 
revoluce, se technický vývoj urychlil, což 
nakonec vyústilo v přechod od agrární 
společnosti ke společnosti průmyslové a 
mělo za následek změněnou společen-
skou strukturu.

Již v roce 1784 se objevil první 
mechanický tkalcovský stav. První tkal-
covský stav s elektrickým pohonem byl 
vynalezen v roce 1879.

Již začátkem 19. století se v země-
dělství využívalo částečně automatizo-
vaných strojů. Koncem 20. století už 
můžeme mluvit o automatizovaných 
továrnách a kancelářích.

K řešení v pravém slova smyslu zatím 
máme ještě dost daleko, avšak reálné 
možnosti jsou čím dál více v dohlednu. 

Technický rozvoj vyvolal četné spole-
čenské změny.

Jednotlivým vývojovým obdobím lze 
přiřadit tzv. kulturní prahy. Překročení 
nového kulturního prahu znamenalo vždy 
pro určitou část pracujícího obyvatelstva 
velké problémy. Rostla nezaměstnanost 
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a nouze, což mělo za následek protest 
(později také v podobě stávek) a ničení 
strojů a celých továren. Technický rozvoj 
se tím ovšem nezastavil.

Po překonání počátečního těžkého 
období se pokaždé dostavily pozitivní 
změny ve společenské struktuře. Zro-
dily se nové profese, výroba se zlevnila, 
vzrostla spotřeba. Stoupla výkonnost 
národního hospodářství a zvýšila se cel-
ková životní úroveň. 

Pouze díky neustálému rozvoji tech-
nických možností bylo v minulosti mož-
no zlikvidovat chudobu a odstranit hro-
madnou nezaměstnanost. Uznání se 
tato zlepšení dočkala ovšem vždy mno-
hem později.

Dnes pracujeme o polovinu méně, 
než před 100 lety. Těšíme se ze soci-
álních jistot a životní úrovně, jež nám 
umožňuje splnit téměř každé přání.

A právě v této souvislosti vznikají 
otázky:

Neznamená to, že musíme i nadále 
intenzivně pracovat na tom, abychom 

se i v budoucnu měli stejně dobře?
Můžeme si dovolit nechat se uko-

lébat jistotou, anebo snad někde číhá 
nebezpečí ohrožující náš (relativní) bla-
hobyt?

Nastane-li situace, kdybychom kvůli 
vlastní lenosti, nedbalosti nebo domýšli-
vosti již nebyli schopni prodat své výrob-
ky, protože jiné země budou vyrábět lev-
něji, nabízet lepší kvalitu a uvádět na trh 
technicky dokonalejší výrobky, pak se 
navrátí i sociální problémy a zničí naše 
perspektivy do budoucna.

Proto se musíme již dnes věnovat 
rozpracování nové strategie, která by 
zahrnovala i oblast techniky. Nové tech-
nologie nelze zatracovat a zavrhovat 
jako ničitele pracovních míst, protože 
našemu národnímu hospodářství a ifm 
nabízejí nové šance a nové možnosti.

S poznatky, které vyplývají z vědec-
ko-výzkumné a vývojové práce vyko-
nané během posledních 30 let, lidstvo 
právě překročilo další kulturní práh, čímž 
vstoupilo do nové vývojové fáze.
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Svůj zrod a úspěch, jenž přetrvává do 
dneška, vděčí ifm technickému vývoji a 
fantazii svých společníků a zaměstnan-
ců. 

Technický rozvoj vede k vzniku 
nových povolání a zániku starých. Stejně 
tak vznikají nové podniky, které vytlačují 
z trhu stávající fi rmy se zastaralou výro-
bou a/nebo organizační strukturou. Jinak 
jsou na tom fi rmy, jež se dokázaly přizpů-
sobit novým podmínkám, 

Jako ifm.
Elektronické senzory vytlačují elektro-

mechanické spinače. To ifm pomáhá být 
nadále úspěšným podnikem. Nebude-li 
však ifm mít dostatek fantazie a prozíra-
vosti, aby si dokázal představit budouc-
nost, která bude vyžadovat zcela jiná 
řešení v oblasti senzoriky a automatiky, 
a včas se na tuto budoucnost nepřipraví 
svým výzkumem a vývojem, bude jed-
noho dne muset uvolnit místo podniku, 
jehož výrobky budou lépe odpovídat 
potřebám trhu.

Úspěšná budoucnost je pro náš pod-
nik reálná, protože člověk se bude čím 

dál víc stahovat z přímé výrobní sféry.
V první fázi výrobu převezmou stroje 

a automaty. Pak budou vytvořeny inte-
ligentní stroje, jež budou kontrolovat a 
řídit automatické výrobní procesy, aniž by 
bylo zapotřebí lidského zákroku.

Skutečnost, že o těchto problémech 
víme a neustále přemýšlíme o možných 
potřebách a požadavcích trhu, který 
budeme muset v budoucnu uspokojit, že 
všestranně a kriticky diskutujeme o tech-
nickém vývoji, umožní ifm a jeho zaměst-
nancům připravit se na budoucnost a 
vyhnout se rizikům lépe než jiní.
Těžištěm činnosti ifm obecně vzato bylo, 
je a bude:
–– příjem informací a dat
–– přenos resp. předání po pevných 

nebo rádiových linkách 
–– seřazení a zalgorytmizování pro mož-

nost srovnání 
–– srovnání s cílovými hodnotami
–– předání nezbytných příkazů ke korek-

ci 
–– podpůrné služby k výše uvedeným 

činnostem

Předpoklady 
pro příznivý vývoj v

 budoucnu



Naše vize nepočítá s tím, že by časově 
a územně omezené válečné konfl ikty a 
zdroje sociálního napětí, kterých v sou-
časné době stále přibývá, uvrhly svět do 
chaosu. 

Věříme a doufáme, že dlouhodobě 
dojde k mezinárodní spolupráci v politi-
ce a ekonomice, k zajištění míru ve svě-
tě, ke vzájemné toleranci a pomoci ve 
prospěch všech obyvatel planety.

V takovém prostředí se budou vyví-
jet rámcové sociální podmínky, které 
umožní, ba nakonec si i vyžádají taková 
technická řešení, kdy člověk přenechá 
výrobní činnost, kterou dnes vykonává, 
strojům.

Úkolem člověka v minulosti vždy bylo 
–– a v budoucnu to bude ještě nezbyt-
nějším –– hledání technického řešení 
aktualního problému.

Technická řešení budou v budoucnu 
tak komplexní, že budou zahrňovat něko-
lik úrovní, na nichž budou automaticky 
probíhat procesy, řízené výlučně počítači.
Vývoj by mohl probíhat takto:

Na hierarchicky 1. tzv. operačním, 
počítačovém stupni probíhá prostřed-
nictvím senzorů příjem informací a jejich 
předání k vyhodnocení za účelem posou-
zení a porovnání se zadanými cílovými 

hodnotami. Při odchylkách následuje 
automaticky pokyn k provedení přísluš-
né korekce tak, aby se dosáhlo cílových 
hodnot. Po dosažení cílových hodnot 
následuje hlášení o splnění úkolu nadří-
zenému technickému stupni.

Doposud se jedná o úkol, který ifm 
plní.

Na hierarchicky 2. počítačovém 
stupni, jenž tvoří tzv. dispoziční počítače, 
probíhá koordinace několika decentrali-
zovaně působících operačních jednotek 
v souladu se zadanými údaji a informa-
cemi.

Soustavu několika dispozičních 
počítačů lze přirovnat k „inteligentnímu“ 
strategickému počítači (3. stupeň počí-
tačové hierarchie), v jehož paměti jsou 
uloženy veškeré odborné poznatky a 
jenž na základě své „inteligence“ může 
naprosto nezávisle na zásahu člově-
ka činit příslušná rozhodnutí o průběhu 
procesů.

Touto či obdobnou cestou bude 
možné –– a to si dokážeme již dnes 
představit ve zcela konkrétní podobě –– 
od základů změnit nejen výrobní proces, 
ale i mnoho jiných technických procesů.

Mezi tyto procesy bude patřit auto-
matické řízení vozidel a létajících těles, 
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automatizovaná lékařská vyšetření a 
diagnostika, zásadní změny v komuni-
kační technice, rozsáhlá automatizace 
správních úkonů, v oblasti skladování a 
podobně.

Za takových předpokladů se lidstvu 
podaří úspěšně zvládnout výzvy budouc-
na. Z technického pohledu nás očekává 
vskutku fantastická budoucnost.

Většina odborníků vychází z toho, že 
již v dohledné budoucnosti bude počet 
obyvatelstva Země činit 15 miliard. Na 
tomto čísle se také zakládají naše úvahy 
o perspektivách do budoucnosti. Aby 
očekávaný počet obyvatelstva nezanikl 
v chaosu, je třeba se na tento vývoj peč-
livě připravit.

ifm chce přispět k utváření a zacho-
vání světa, v němž by se lidé cítili dob-
ře –– a to nejen ve smyslu technického 
vývoje. Z toho pak vyplynou různorodé 
šance pro trvalý příznivý rozvoj samot-
ného podniku a jeho zaměstnanců.

15 miliard lidí
–– bude potřebovat obrovské množství 

energie
––  bude muset rozvíjet zemědělství a 

potravinářský průmysl, aby nikdo 
netrpěl hlady

–– vytvoří nová průmyslová odvětví pro 
uspokojení svých potřeb při využití  
takových technologických postupů 
(např. recyklování), které umožní pře- 
dejít bezmezné těžbě surovin

–– bude používat takové dopravní sys-
témy, které umožní bezpečné a rych- 
lé řešení úkolů při přepravě osob a 
zboží

–– bude mít nárok na nejlepší zdravotní 
zabezpečení až do hlubokého stáří

–– od nás očekává, že jim zanecháme  
životaschopné životní prostředí

 Nebudou-li pro to všechno nalezena 
technická řešení, bude existence lid-
stva ohrožena

–– Lidstvo vymře hlady, protože nebude 
schopno se zabezpečit potravinami.

 (Dejme tomu, že všechno půjde dál 
tak, jak tomu bylo doposud. Počet 
světového obyvatelstva, průmyslo- 
vá výroba, výroba potravin nejdříve 
prudce stoupnou. Pak ovšem nasta-
ne nedostatek surovin a průmysl a 
pak celé národohospodářské systé-
my se zhroutí)

–– Lidstvo zahyne hlady, protože Země 
bude zamořena

 (I když surovin bude dost, nekontrolo-
vaný růst průmyslové výroby a nevy-
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řešené problémy s odpadem budou 
mít za následek zamoření zeměděl-
ské půdy a celé Země. Zásobování 
potravinami se zhroutí)

–– Lidstvo se zlikviduje celosvětovou 
nukleární válkou

 (Nerozumnost zabrání lidstvu ve 
spolupráci a v tom, aby sledovalo 
společné cíle, a povede k válečným 
střetnutím, jen aby se dosáhlo mali-
cherných dočasných výhod a získal 
nový životní prostor) 
Nečinnost a zanedbání povinnosti 

prozíravě plánovat mohou mít tragické 
následky pro budoucnost Země i pro 
budoucnost našeho podniku, který chce 
nejen bezpečně přežít, nýbrž být i nadá-
le úspěšným.

Možnosti, jak zachovat životaschop-
ný, fungující svět, existují. Vysoce vyvi-
nuté národní ekonomiky se při svém 
rozhodování nesmí řídit jen stávajícími 
možnostmi a prostředky, nýbrž mohou 
a musí takové prostředky a předpoklady 
samy vytvářet –– jen tehdy jejich rozhod-
nutí povedou k úspěchu. 

Období velkých objevů pominulo. 
Podle slov nositele Nobelovy ceny sira 
McFarlane Burneta byly prakticky už 
všechny základní důležité objevy uči-

něny. Úkolem vynalézavého lidského 
ducha je dnes zdokonalovat existující 
technické systémy a umožnit jejich prak-
tické využití. 

15 miliard lidí
potřebuje pro zajištění své existence 

obrovské množství energie a elektrické-
ho proudu.

Avšak výroba energie je možná jen 
tehdy, dokáže-li k tomu průmysl vytvořit 
příslušné předpoklady. 

Z velkého množství možností, jak zís-
kat energetické zdroje, se časem vykri-
stalizovaly dva projekty, které se jeví jako 
realizovatelné a dostačující, a sice roz-
místění obrovských slunečních zrcadel 
ve vesmíru a získávání energie z reaktorů 
na bázi jaderné syntézy vodiku, kotvících 
v moři jako umělé ostrovy. Mořská voda 
–– toto ideální palivo s vysokým obsahem 
energie –– je k dispozici v neomezeném, 
nevyčerpatelném množství, stejně jako 
možnosti chlazení odpadního tepla.

Zajisté dojde v průběhu času k disku-
zím o dalších možnostech získávání ener-
gie. Dnešní energetické zdroje –– jako uhlí 
a nafta –– již nepřipadají v úvahu. Záso-
by těchto fosilních paliv jsou omezeny. 
Kromě toho jejich použití „požírá“ kyslík. 

198



Kyslík, jenž tento svět nutně potřebuje 
k tomu, aby mohl dýchat! 
Úloha ifm:
1. Analýza a zpracování veškerých 

informací týkajících se celkového 
systému energetického zásobování 

2. Rozdělení energetického systému 
podle jednotlivých odvětví a vypra-
cování jejich potřeb

 3. Závěrečné souhrné posouzení a 
doporučení pro fi remní politiku ifm.
 

 15 miliard lidí
 si zajistí dostatek energie a bude tak 

schopno se uživit.
Podle dnešních poznatků potřebu-

je každý člověk za obvyklých postupů 
zemědělského hospodaření 0,9 ha polní 
půdy. Celková plocha Země činí 3,2 mili-
ardy hektarů. Tato čísla jasně dokládají, 
proč dnes hladoví celé národy. Situa-
ce se bude muset a také může změ-
nit. Zajištění potravin v budoucnu bude 
možné prostřednictvím potravinářských 
agrárních továren. Také lze vyřešit stá-
vající problémy s rozdělováním potravin.

Z rolníka se stane potravinářský che-
mik. To bude představovat mimořádně 
vysoký práh, jehož překročení bude mít 
za následek hodně problémů. Změnit 

10 000 let starou tradici rolnictví nebude 
jednoduché, ovšem jen tato změna sky-
tá možnost přežít.

Aby se uživilo 15 miliard lidí, je zapo-
třebí produkovat šestkrát více potravin 
než teď. Stávající konvenční zemědělství 
to nedokáže, problém hladu ve světě 
nevyřeší.

Konvenční metody obdělávání polí 
a pěstování plodin se doplní a nahradí 
novými. Již začalo stěhování z polí pod 
širým nebem do hal moderních agrár-
ních továren zalitých světlem. Potraviny 
se tak mohou vyrábět kdekoliv na světě, 
aniž by bylo zapotřebí zemědělské půdy, 
a sklízet je možno po celý rok.

Pro zásobování potravinami je zapo-
třebí mimořádně rozsáhlého průmyslu, 
jemuž agrární továrny budou dodávat 
část potravinářských surovin. Zbytek 
dodá chemický průmysl, jenž je vyrábí 
prostřednictvím chemických a bioche-
mických postupů.

Začátkem příštího století může být již 
50% světové potřeby potravin vyrobeno 
syntetickým způsobem.

Úkol ifm:
1. Analýza a zpracování veškerých 

informací o racionalizaci a automati-
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zaci zěmědělství od automatizované-
ho chléva pro dobytek přes moderní 
stroje na obdělávání půdy po agrární 
továrny

2. Sledování a posuzování moderních 
potravinářských podniků od země-
dělských továren po výrobu potravin 
prostřednictvím chemických proce-
sů

3. Rozdělení agrárního sektoru podle 
jednotlivých branží a zjištění jejich 
potřeb

4. Závěrečné souhrnné vyhodnocení a 
doporučení pro fi remní politiku ifm

5. Vývoj a nabídka výrobků pro preven-
ci ekologických škod způsobených 
agrárním sektorem a zachování 
životního prostředí.

15 miliard lidí
chce nejen žít a mít co jíst.
Technický rozvoj uvedl do pohybu 

proces, který se nedá jen tak jednuduše 
zastavit a který se ani zastavovat nemá. 
Technika zásobuje lidi nejen nezbytnými 
hmotnými statky pro každodenní život, 
nýbrž jim dává k dispozici i četné luxus-
ní výrobky, jež člověk potřebuje pro svůj 
tzv. životní styl. 

Kdybychom chtěli všechny ty věci 

sepsat –– od novin až po satelitní tele-
vizní vysílání, od jízdního kola přes auto-
mobil, železnici, letadlo až po kosmickou 
loď, od zubního kartáčku po mrakodra-
py –– zabral by takový seznam zaručeně 
celé knihovny. 

Avšak jedno je jisté:
Při všech těch grandiózních nápa-

dech –– najít surovinu, vyhotovit z ní 
výrobek a milionkrát jej prodat, aby se po 
hojném použítí zahodil –– člověk zapo-
mněl na jednu věc: suroviny brzy dojdou 
a tím pádem nebudou ani výrobky, z 
konzumní společnosti se stane společ-
nost vymírající.

Proto je na čase přerušit tento nebez-
pečný koloběh. První kroky směřující 
k opakovanému zužitkování a zpracová-
ní byly již učiněny. 

Pro zvládnutí civilizačního problému, 
jak naložit s průmyslovým odpadem, se 
musí postupovat podle vzoru koloběhu 
v přírodě. Stejně jako strom roste, umí-
rá, zahnívá a tím vytváří živnou půdu pro 
nový strom, musí v technicky vyvinuté 
společnosti existovat průmysl pro zužit-
kování a opětovné zpracování materiálů.

Svět, jenž bude obývat 15 miliard 
lidí, bude potřebovat množství výrobků, 
mnohokrát překračující dnešní potřebu, 
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což znamená, že i samotná recyklace 
zaznamená mimořádný růst. Tento pro-
blém se dá a bude muset vyřešit větším 
nasazením techniky a použitím nových 
technických prostředků. 

Již dnes lze konstatovat, že za 
předpokladu recyklování průmyslového 
odpadu ve vysoce vyspělých zemích 
vystačí doposud nevyužité zásoby suro-
vin pro rozvoj neprůmyslových zemí a 
vzrůstající počet obyvatel ve světě. 

Pro znázornění stojí za zmínku, že jen 
ve Spolkové republice Německo ročně 
vzniká 400 miliónů kubických metrů (cir-
ka 800 – 1000 kg na jeden kubický metr) 
průmyslového odpadu.
Úkol ifm:
1. Další rozšíření a prohloubení stávající 

spolupráce s celým výrobním a zpra-
covatelským průmyslem

2. Vypracování a uplatnění koncepcí 
dlouhodobé spolupráce s partnery 
z průmyslu a s externími výzkumný-
mi zařízeními v oblasti technické pre-
vence ekologických škod

3. Analýza a zpracování veškerých 
informací o recyklovacím průmyslu, 
zužitkování a zpracování průmyslo-
vého odpadu

4. Rozdělení tohoto průmyslového 

odvětví podle jednotlivých branží a 
zhodnocení jejich potřeb

5. Závěrečné souhrnné hodnocení a 
doporučení pro fi remní politiku ifm.

15 miliard lidí
nezůstane bez pohybu. 
Proto musí být vytvořeny dopravní 

systémy, jež zajistí rychlejší a bezpeč-
nější přepravu osob a zboží nehledě na 
nepředstavitelně velký objem dopravy. 
Důležitým aspektem je též zachování 
životního prostředí.

Svět, k němuž směřujeme, se nedá 
srovnat se světem, v němž žijeme teď. 
Nadále budou existovat „bohatí“ a „chu-
dí“, ovšem být „chudým“ bude v tom 
budoucím světě s 15 miliardami oby-
vatel znamenat mít k dispozici veškeré 
technické vymoženosti a veškeré soci-
ální možnosti.

Za tohoto předpokladu by se mohlo 
stát, že osobní doprava dosáhne bodu, 
kdy bude statisticky vzato každý druhý 
občan vlastnit dopravní prostředek, jako 
např. dnešní automobil.

To by znamenalo, že by se ve svě-
tě pohybovalo 7,5 miliard automobilů 
resp. dopravních strojů, jež je v budouc-
nu vystřídají. Vycházíme-li z přesvědče-
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ní, že osobní doprava v budoucnu bude 
mít stejnou hodnotu jako ve 20. století, 
bude zapotřebí hledat pro přepravu osob 
a zboží jiná, dodatečná řešení.

Jedno bude ovšem platit ve stejné 
míře pro všechny dopravní prostřed-
ky: budou ekologické. Letadla budou 
nahrazena pozemními nebo podzemní-
mi dopravními prostředky o rychlosti až 
několik tisíc km za hodinu. Dnešní úvahy 
se čím dál víc ubírají směrem k dopravě 
na magnetovém polštáři.

Přeprava mezi kontinenty nebo kolem 
světa se bude zřejmě uskutečňovat s výše 
zmíňenou rychlostí prostřednictvím rour 
(z fyzikálního hlediska je to možné, pokud 
se v rourách vyprodukuje vakuum).

Regionální tratě o vzdálenosti do 
1.000 km povedou nad zemí na několika 
úrovních podél okrajových okruhů vel-
kých měst, aby je mezi sebou spojily.

Okrajové čtvrti měst budou propojeny 
buď nadzemními poschoďovitými tratěmi 
anebo pod zemí prostřednictvím kabin 
pohybujících se po magnetových kole-
jích. Tyto dopravní prostředky a rychlost 
zaručí bezproblémovou přepravu velkého 
množství lidí v co nejkratším čase.

Optimálním řešením uvnitř měst bude 
osobní doprava. Jednu možnost by tu 

mohla poskytnout magnetová kolejnice. 
Uživatel si naprogramuje svůj osobní cíl a 
bude tam automaticky převezen.

Uvnitř velkých budov nebo nákupních 
středisek se o přepravu postarají vertikál-
ní výtahy a přepravní pojízdné pásy s růz-
nou rychlostí a možnostmi k sezení.

Osobní doprava v běžném slova 
smyslu pro zdolání větších vzdáleností 
bude existovat i ve světě s 15 miliardami 
obyvatel, ovšem výhradně až od vnějších 
hranic lokalit s větší koncentrací obyva-
telstva.

Soukromá vozidla budou rozmístě-
na ve velkých parkovacích zařízeních, 
do nichž budou integrována místa na 
zastavení městské dopravy a to takovým 
způsobem, aby bylo možno odtamtud 
individuálně vyjet na silnici s elektronicky 
řízeným dopravním systémem.

Také zde se naprogramuje cíl jízdy, 
přerušení pro prohlídky, rychlost, zajížď-
ky etc, aby se zajistila bezpečná jízda 
krajinami naší planety. 

Takové řešení dopravního problému 
dovolí zachovat možnost trávit svůj volný 
čas v přírodě a kontakt člověka s příro-
dou. Možnosti individuálního cestování 
budou vyhrazeny výlučně pro volný čas 
a dovolenou.
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Obdobným způsobem i obdobnými 
prostředky se bude odvíjet i přeprava 
zboží. Pod velkými městy povede hustá 
síť podzemních dopravních systémů, jež 
umožní zásobovat každou budovu zvlášť. 
Ve spodních patrech uvnitř každé budovy 
budou zřízeny příjezdové haly, odkud se 
objednané zboží bude přepravovat dál 
do vyšších pater. Výdej zboží, roztřídě-
ného podle potřeby do minimálních jed-
notek, se bude uskutečňovat v budově 
automaticky.

Úkol ifm:
1. Analýza a zpracování veškerých infor-

mací z oblasti dopravy a přepravy 
osob a nákladů

2. Rozdělení podle jednotlivých branží a 
zhodnocení jejich potřeb

3. Závěrečné souhrnné zhodnocení a 
vypracování příslušných doporučení 
pro ifm.
Úkoly ifm jsou stejně tak různorodé a 

rozsáhlé, jako vylíčené možnosti vývoje.
Doprava a přeprava osob a nákladů 

je vůbec jednou z nejdůležitějších oblastí 
vývoje.

Jak v samotných dopravních pro-
středcích (uvnitř vozidel, např. v autě), 
tak také pro jejich výrobu a stavbu tratí 
(např. magnetové dráhy) bude zapotřebí 

nepředstavitelně velké množství nejrůz-
nějších senzorů.

Nyní se zrovna rozjíždí práce na defi -
nování a vývoji takových senzorů.

ifm se chce a bude na této práci 
intenzivně podílet.

15 miliard lidí
bude také chtít užívat možností, které 

jim svět a společnost poskytne, v nejlep-
ším zdraví.

Lidé budoucí společnosti se budou 
dožívat v dobrém zdraví vysokého 
věku. Už nebudou chřadnout v důsled-
ku nemocí. Konec nastane v důsledku 
selhání takových orgánů resp. funkcí, 
které se ani v budoucnu nebudou moci 
odstranit anebo obnovit.

Závažné infekční choroby vymizejí. 
Samozřejmostí budou téměř neomezené 
možnosti náhrady nefunkčních orgánů 
transplantáty a jejich umělá regenerace. 
Prodloužení života za dobrého zdravot-
ního stavu je právě tím, o co stojí za to 
usilovat.

Toto vše umožní výzkum a vývoj v 
oblasti chemie, biochemie, biotechniky a 
mikrotechniky.

Oblast techniky se bude ve značné 
míře podílet na zachování lidského zdra-
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ví. Bez techniky nebude možné zachrá-
nit život, stanovit diagnózu, ošetřovat a 
léčit.

Jak chce dnes lékař poznat, zda má 
pacient pouze „žaludeční potíže“, které 
lze možná odstranit jednoduchým způ-
sobem, anebo zda se jedná o srdeční 
závadu, jež může vyvolat stejné bolesti, 
pokud při stanovení diagnózy nepoužije 
elektrokardiografu? 

Technické prostředky pro diagnosti-
ku a léčbu, na podporu a ověření názoru 
či návrhu lékaře ohledně způsobu léčby, 
pro zajištění hladkého průběhu chirur-
gických zákroků a dozoru nad průbě-
hem operací jsou dnes ve zdravotnictví 
naprosto neodmyslitelné.

Ve světě s 15 miliardami obyvatel 
bude zdokonalení technických pomoc-
ných prostředků v celé oblasti zdra-
votnictví základním předpokladem pro 
zajištění tělěsného zdraví člověka.

Úkol ifm:
1. Analýza a zpracování veškerých 

informací o nasazení technických 
prostředků ve zdravotnictví pro roz-
bor, diagnostiku, léčbu a chirurgické 
zákroky

2. Rozdělení podle jednotlivých branží 
a vyhodnocení jejich potřeb

3. Závěrečné souhrné hodnocení a 
vypracování doporučení pro fi remní 
politiku ifm.

15 miliard lidí
chce od nás převzít čistý a na kyslík 

bohatý svět, v němž stojí za to žít.
Čím lehkomyslněji člověk zacházel 

se svou Zemí doposud, tím intenzivně-
ji se bude muset zabývat v budoucnu 
tím, jak odstranit chyby minulosti a dát 
vše do pořádku. Novým ekologickým 
prohřeškům a katastrofám v budoucnu 
zabrání kontrolní systém, který bude mít 
pod stálým dozorem všechny procesy a 
v případě nepřípustných odchylek auto-
maticky zajistí okamžitý zákrok.

Podle statistik OSN vyhynulo od 
počátku industrializace kolem 150 dru-
hů ptáků a obratlovců. Dalším 1000 
druhů hrozí obdobný osud. Je ohroženo 
kolem 250.000 rostlinných druhů. Ply-
nový obal, jehož vzduch dýcháme, je 
zamořen a zamořuje se čím dál víc. Jen 
v západním Německu se ročně vypus-
tí do atmosféry 20 miliónů tun prachu, 
výfukových plynů a sazí, které by zaplnily 
800.000 nákladních vagónů. 

Půda, na níž roste to, co později 
jíme, je plná jedů. Přostředky proti hmy-
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zu, uhlovodíky obsahující fl uor a chlor 
(pohonný plyn ve sprejích), fl uor, kyslič-
ník siřičitý, kysličník uhelnatý, těžké kovy, 
spad popílku a další jedovaté emisní lát-
ky ze soukromých domácností, doprav-
ních prostředků, zemědělství a průmys-
lové výroby zamořují celý svět. 

Voda je zatížena kyselinami a jedy 
do takové míry, že mořská strava je již 
z části nepoživatelná a celé vnitrozem-
ské vodstvo a části moří jsou biologicky 
narušeny anebo mrtvé. 

Člověk má nejen potřebu zahnat 
hlad, ale také ukojit žízeň. 

Zásoby vody jakožto nejdůležitější 
soustavy lidského života se spotřebová-
vají a musí se neustále obnovovat.

Avšak jak lehkomyslně člověk s tou-
to pro život nejcennější látkou zachází! 

Zdrojem znečištění a zamoření vody 
jsou skládky odpadu. Do vrstev základní 
vody se dostávají uhlovodíky s obsahem 
chloru, které mají mnohostranné uplat-
nění jak v průmyslu, tak v domácnos-
tech, dále těžké kovy, kyseliny a fosfáty, 
bělidla a zesvětlovače z mycích pro-
středků.

Zařízení na čištění vody ve Spolkové 
republice např. ročně zachytí 44 miliónů 
kubických metrů bahna, jež se pak využí-

vá převážně v zemědělství. Ovšem je to 
jako vyhánět čerta ďáblem –– s bahnem 
z čistících zařízení se těžké kovy a uhlo-
vodíky obsahující chlor dostávají přes 
půdu zpět do podzemní vody.

Množství jedovatých látek, jež che-
mický, ocelářský a strojírenský průmysl 
zanáší do přírodního koloběhu, je obrov-
ské. S tímto šílenstvím lze co nejdříve 
skoncovat jen za pomoci mezinárodních 
zákonných opatření. 

Všechny tyto negativní doprovod-
né jevy života 20. století se musí dát do 
pořádku dříve, než bude pozdě. Již lze 
zaznamenat první kroky v tomto smě-
ru a zjevné snahy vyrovnat se s těmito 
problémy budí naději, že náš svět s 15 
miliardami obyvatel bude ve srovná-
ní s dnešním čistý a že bude stát za to 
v něm žít. 

Půda, vodstvo a atmosféra budou 
stejně jako kompletní energetický sys-
tém a průmysl pod neustálým, prakticky 
úplným dozorem automatických kont-
rolních systémů, jež budou dohlížet na 
dodržování zadaných hodnot. 

Dnes nepředstavitelný počet senzo-
rů bude nepřetržitě zachycovat, vyhod-
nocovat a porovnávat veškeré měřitelné 
hodnoty a zavádět v případě potřeby 
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nezbytná opatření k zabránění ekologic-
kých škod.

Při stanovení přípustných hodnot se 
bude stále více zohledňovat faktor život-
ního prostředí, jež bude mít přednost 
před zájmy průmyslu či zemědělství.

Ústřední instituce budou přímo 
–– přes pevné nebo rádiové linky –– 
napojeny na regionalní a nadregionální 
kontrolní systémy, zajišťující dozor nad 
stavem životního prostředí, a obdrží tak 
informace nezbytné pro kontrolu, statis-
tické zpracování a archivaci.

Vznikne nové povolání –– ochránce 
životního prostředí, jenž bude oprávněn 
přímo zasahovat do dění. 

Úkol ifm:
Ze svého podnikatelského zájmu, ale 

i z pocitu obecné společenské odpověd-
nosti, se ifm chce a také bude podílet na 
vývoji technických řešení k vytvoření a 
zachování ekologicky čistého, na kyslík 
bohatého světa.

Naše vize umožňuje představit si 
pouze zlomek toho, jak budou vypadat 
životní podmínky na Zemi v časovém 
rámci, jenž si dokážeme představit.

Ne, to není žádná chyba. Čtete dob-
ře. Neuplyne víc, než několik desítek let, 

a lidstvo bude čítat 15 miliard a velká 
část našich představ se buď splní ane-
bo se otevře cesta k ještě utopičtějším 
řešením. 

Mnozí z čtenářů těchto řádků tento 
svět ještě zažijí, a to je dobře, neboť tak 
můžeme společně pracovat na cíli, jak 
tento svět zachovat v dobrém stavu a 
předat jej dalším generacím.

Jsme za to všichni společně zodpo-
vědni!

Přispět k uskutečnění tohoto cíle 
můžeme zaprvé osobně, v soukromém 
životě. Doufejme, že si každý ještě více 
uvědomí vlastní odpovědnost a vyvine 
ohleduplnější přístup k životnímu pro-
středí.

Zadruhé můžeme svůj podíl na zlep-
šení životních podmínek ve světě, obýva-
ném 15 miliardami lidí, uskutečnit společ-
ně v rámci plnění úkolu tak, jak je ifm jako 
podniku udělen a vysvětlen v úvodu.

Naší úlohou v rámci ifm je plnit tento 
úkol a být si neustále vědomi své odpo-
vědnosti za humánní životní a pracovní 
prostředí.

Pak se nám také podaří mít stále na 
mysli naši společnou šanci dosáhnout 
s pocitem jistoty velkých úspěchů. To 
pro nás bude trvalou pobídkou.
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Na začátku každého pokroku byla 
utopie.

Nové idey se často považovaly za 
výplod choré fantazie, než se staly sku-
tečností.

Proto uzavíráme výklad naší vize 
výrokem Davida Ben Guriona: “Kdo 
nevěří na utopie, není realistou.” 
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Chceme našim zaměstnancům umožnit 
zásadní orientaci, objasnit hodnoty, jež 
budou dlouhobobým základem našeho 
podnikatelského přístupu.

Pojmem fi remní fi lozofi e míníme 
souhrn myšlenek a úvah, jež vyjádřuje 
postoj podniku ke svým zaměstnancům, 
zákazníkům a výrobkům. Jsme pevně 
přesvědčeni, že zaměstnanci předsta-
vují největší bohatství našeho podniku. 
Je to hlavní potenciál, který rozhoduje o 
výkonnosti ifm a tím pádem o úspěchu 
či neúspěchu fi rmy.

Zaměstnanci a podnik musí mít spo-
lečný zájem na úspěchu, neboť neú-
spěch znamená pro zaměstnance men-
ší příjem až po ztrátu pracovního místa, 
pro podnik to znamená zadlužení až po 
konkurs, jenž by přivedl společníky do 
bezvýchodné situace.

Proto má být vztah podniku 
k zaměstnanci a zaměstnance k podni-
ku otevřený a upřímný. Jen tak lze spo-
lečně dosáhnout vytyčených cílů.

Předpokladem pro spolupráci na 
základě důvěry a partnerství jsou pravi-
delná školení stejně jako soustavná prá-
ce na dosažení cíle, upřímný a bezpod-
mínečně nezbytný pocit odpovědnosti 
zakládající se na vlastní vůli. Jen tak 

může podnik dosáhnout toho, co bude 
dlouhodobě bezpodmínečně nutné a 
co sleduje jako svůj cíl: přenést zodpo-
vědnost na více beder a decentralizovat 
proces rozhodování.

ifm potřebuje mnoho osob, jež 
mohou rozhodovat. Úspěch podniku 
závisí nejen na vedoucích pracovnících, 
což by znamenalo, že jen několik málo 
osob zodpovídá za blaho podniku, nýbrž 
na každém jednotlivém zaměstnanci.

Docílit mimořádných úspěchů lze jen 
v případě, věří-li zaměstnanci v podnik a 
vědí-li, že se s nimi jedná a zachází féro-
vě a poctivě. Jen tak lze dosáhnout, aby 
každý jednotlivec převzal zodpovědnost 
z přesvědčení a aby s plným nasazením 
podal ten nejlepší výkon. Lidé si jeden 
druhého navzájem váží, když vědí, že 
každý jednotlivec nese svou odpověd-
nost, že bez toho druhého se neobejde. 
Autorita nadřízených a vztah k nim se 
bude zakládat na uznání jejich výkonu, 
ne na jejich funkci. V opačném přípa-
dě by taková autorita neměla dlouhého 
trvání.
Pro všechny zaměstnance a pro podnik 
se vyplácí:
–– za všech okolností spolupracovat a 

ne pracovat proti sobě 
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–– chovat se k sobě otevřeně, upřímně 
a poctivě, nechytračit a nevyčkávat 
stranou

–– sledovat jeden společný cíl a ne 
vlastní dílčí cíle

–– pomáhat druhému, ne mu překážet.

Není jiné cesty k trvalému úspěchu. 
Rozumný postoj k úspěchu vytváří pocit 
jistoty a spokojenosti u zaměstnanců a 
společníků. V takovém podniku nikdo 
nebude muset mít obavy o svou exis-
tenci.
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Zaměstnanec je prostředníkem mezi 
zákazníkem (a trhem) na jedné straně a 
ifm na straně druhé.

Zákazník zjistí sám nebo společně 
s naším zaměstnancem, že potřebuje 
určitý výrobek pro řešení svých úkolů.

Nabídne-li ifm výrobek pro řešení 
takového úkolu a prodá-li jej jednotlivé-
mu zákazníkovi, vznikne omezený trh. 
Zákazník obdrží speciální výrobek za 
poměrně vysokou cenu.

Avšak cílem ifm je vyvíjet a nabízet 
výrobky pro řešení, která by našla odbyt 
na celém světě nebo která by mohla dát 
podnět ke vzniku takových trhů. V tako-
vém případě se zajistí výroba velkého 
množství kvalitních výrobků, které by 
bylo možno nabídnout každému zákaz-
níkovi za dostupnou, přijatelnou cenu. 
Na tomto základě by se pak vyráběly 
a nabízely zákazníkům výrobky podle 
jejich specifi ckých požadavků.

Pracovníci ifm musí ve svém těsném 
kontaktu se zákazníky v celém svě-
tě vytvořit vztah důvěry, jež by poctivě 
zohledňoval a odrážel zájmy obou stran. 
Jen tak může být zajištěna dlouhodobá 
spolupráce.

Zákazník musí těžit z našich vědo-
mostí a zkušeností a také z informací o 

vysoké kvalitě našich výrobků a mož-
nostech jejich uplatnění.

Jako protislužbu obdrží ifm od zákaz-
níka zakázku.

Žádný zákazník nebude zkoušet 
nové možnosti využití výrobku, je-li výro-
bek špatný. Stejně jako nikdy nevznikne 
trh, nebudeme-li se osobně intenzivně 
starat o zákazníky. Proto je zákazník na 
podnikovém žebříčku hodnot obdobně 
důležitý, jako zaměstnanec: bez zákaz-
níka neexistuje trh, bez trhu neexistuje 
podnik, byť by nabízené výrobky byly 
sebezajímavější a technicky sebedoko-
nalejší.

Každý zaměstnanec –– ať už má 
bezprostřední kontakt se zákazníkem či 
ne (pracuje-li ve vývoji, výrobě, adminis-
trativě nebo na jakémkoliv jiném místě v 
podniku) –– má za povinnost udělat vše 
pro vytvoření a zachování co největšího 
trhu pro výrobky ifm.

Samozřejmě nesmíme přitom pře-
hlédnout a zanedbat skutečnost, že 
nabídka našich výrobků, zaměřená na 
velké trhy, budí u zákazníků individuální 
potřeby, pro jejichž uspokojení musíme 
nalézt vhodná řešení. Také touto cestou 
vznikají pro ifm nové a důležité trhy.
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Výrobek

Základním předpokladem pro vytvoření 
trhu je nabídka výrobku. Bez této nabíd-
ky nelze oslovit zákazníka, ani uspokojit 
jeho potřebu a tím pádem ani vytvořit 
trh.

Podnik, jenž nemůže nabídnout 
výrobek schopný obstát v konkuren-
ci, nemůže přežít. Nabídku ifm tvoří 
senzorika, systémová komunikace a 
řídící technika pro automatizaci postu-
pů sloužících humanizaci společnos-
ti. ifm provádí výzkum a vývoj veškeré 
své produkce v souladu s nejnovějšími 
vědeckými poznatky a za využití těch 
nejlepších možností. Součástí vývoje a 
kontroly kvality výrobků, určených pro 
široký odbyt, je dlouhodobá kontrola a 
prověření výrobků za nejnepříznivějších 
možných okolností.

Nejdříve se pomocí prototypů a mini-
málních sérií vyvine zkušební zařízení a 
pomocné výrobní prostředky a rozhod-
ne o nasazení automatů, jež se pak pří-
slušně uzpůsobí. Pak se snažíme pomo-
cí malých séríí dosáhnout trvalé kvality 

v souladu se standarty ifm.
Teprve po splnění veškerých vyžado-

vaných požadavků se zahájí sériová vel-
kovýroba.

Trvalá kvalita výrobků se v ifm zajišťu-
je též systémem zásobování. Při nákupu 
veškerých součástek a dílů podnik trvá 
na svých požadavcích, na dodržování 
standartů kvality a na tom, aby bylo vždy 
vše k dispozici v množství potřebném 
pro výrobu.

 Pro zajištění kvality má zásadní 
význam výběr dodavatelů a průběžné 
prověřování, zda dodavatel dodržuje 
předepsané normy. 

Jedině tato náročná a namáhavá 
cesta zaručuje propracovaný, kvalitní 
výrobek, na jaký je zákazník u ifm zvyklý 
a s nimž může počítat též v budoucnu.

Toto úsilí umožňuje podniku udržet 
se na vydobytých trzích, neboť svým 
výrobkem skytá a zaručuje zákazníkovi 
jistotu.

Výrobky ifm jsou příkladné svou kva-
litou a výkonem.
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Trvalého úspěchu lze dosáhnout jen teh-
dy, přijme-li podnik a všichni jeho zaměst-
nanci fi remní fi lozofi i za základ svého jed-
nání a splní-li vzájemná očekávání.

ifm není jen název podniku. 
ifm jsme my všichni.
Všichni žijeme z úspěchu ifm.
Všichni musíme táhnout za jeden 

provaz.
Uskutečnit naši optimální představu 

o tomto podniku můžeme ovšem jen 
tehdy, když se dáme do práce plní ener-
gie a optimismu, prostí nadřazenosti a 
panovačnosti, semknutí heslem, společ-
ným a srozumitelným všem. 

Toto heslo zní pro každého z nás:
„Ano, dokáži to!“ 

To znamená,
–– že se každý jednotlivý zaměstna-

nec ve smyslu fi remní fi lozofi e chopí 
z vlastních pohnutek iniciativy

–– že bude každý jednotlivý zaměstna-
nec ve smyslu fi remní fi lozofi e samo-
statně přemýšlet a myslet dopředu

–– že bude každý jednotlivý zaměstna-
nec ve smyslu fi remní fi lozofi e inten-
zivně a angažovaně pracovat, poně-
vadž vidí ve svém konání smysl

–– že bude každý jednotlivý zaměst-
nanec ve smyslu fi remní fi lozofi e 
vždy ochoten poskytnout druhému 
pomoc a dá mu to také najevo

–– a nakonec, že bude každý jednotli-
vý zaměstnanec ochoten a schopen 
převzít v zájmu realizace fi remní fi lo-
zofi e osobní zodpovědnost.
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ifm zůstane vždy věrný svým původním 
zásadám 

·
ifm chce i nadále nabízet jedinečnou 
kvalitu výrobků a služeb a spolehlivost

·
Míníme to, co říkáme, a také podle toho 
jednáme

·
ifm chce působit jako mezinárodní pod-
nik a pohlížet na svět jako na jeden spo-
lečný trh 

·
Chceme nadále růst a dosahovat s poci-
tem jistoty velkých úspěchů

·
ifm přispívá k optimálnímu rozvoji a řeše-
ní technických procesů prostřednictvím 
nabídky senzorů, systémových komu-
nikací, řídících systémů a inženýrských 
prací na všech světových trzích
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ifm spatřuje svou šanci na úspěch 
v zakládání a zachování jednoduchých 
organizačních jednotek, jež pracují 
samostatně, na vlastní odpovědnost a 
efektivně

·

ifm chápe svou úlohu jako podnik orien-
tovaný na potřeby trhu a zákazníka. Trh 
dává lepší odpovědi, než holá teorie

·

Nikdy neposuzujeme věci jednostranně. 
Nízké náklady bez kvality a servisu jsou 
stejně špatné jako kvalita a servis, které 
se nedají zaplatit a neposkytují možnost 
zisku. K zvláštním přáním našich zákaz-
níků ovšem budeme vždy přistupovat se 
zvláštní pozorností a snahou vyhovět 

·

ifm chce být optimistickým podnikem. 
Optimismus vede k činorodosti, k jedná-
ní. Pesimismus je pohodlnou výmluvou 
pro nečinnost
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ifm je globálně orientovaným podnikem. 
V dohledné budoucnosti se těžiště naší 
činnosti, včetně investiční, bude nachá-
zet v Americe, Asii a Evropě. Přitom si 
ovšem nehodláme uzavřít cestu k šan-
cím na jiných trzích

·
ifm chce uspokojovat nejen stávající, 
zjevné potřeby, nýbrž i ukazovat na nové 
možnosti uplatnění svých výrobků a tak 
cílevědomě vyvolávat příslušné potřeby

·
Pro svou odbytovou činnost v Americe 
ifm hledá optimální strukturu zástupců a 
vlastních zaměstnanců. Oddanost a lo-
ajálnost vůči reprezentantům jsou proto 
stejně důležité, jako cílevědomé pokra-
čování práce na výstavbě a rozšíření 
vlastní distribuční sítě

·
V Asii ifm hodlá pokračovat v expan-
zi. Zvláštnosti tamějšího trhu od nás 
vyžadují mimořádné úsilí, co se týče 
vyhotovení specifi ckých výrobků a kon-
kurenceschopných cenových nabídek 
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ifm se těmto výzvám postaví

·
ifm se pokusí aplikovat distribuční sys-
tém s pobočkami a regionálními zastou-
peními, jak je vybudován ve Spolkové 
republice, v jiných zemích s přihlédnutím 
k jejich specifi ckým podmínkám. Stá-
lý kontakt s odpovědnými pracovníky 
poboček má přispět k dalšímu optimál-
nímu rozvoji odbytu

·
ifm má zvláštní vztah ke svým zákazní-
kům. Budeme i nadále neustále usilovat 
o to, aby si všichni zaměstnanci, nezá-
visle na tom, na jakém úseku v podni-
ku působí nebo jakou funkci zastávají, 
uvědomili tento zvláštní přístup. Kaž-
dý zaměstnanec je –– přímo či nepřímo 
–– pracovníkem odbytu 

·
ifm chce být příkladem v tom, s jakou 
samozřejmostí se aktivně stará o své 
zákazníky



Prostřednictvím stálých a intenzivních 
školení ifm bude připravovat zaměst-
nance na úsecích techniky a prodeje 
na rostoucí a často se měnící nároky a 
požadavky zákazníků a umožní jim tak 
pružně a inovativně reagovat na změny, 
jež se vyskytnou na trhu

·
ifm se zaměří výhradně na výrobky tech-
nicky přehledné a z hlediska vlastního 
know how zvládnutelné

·
ifm zásadně chce být schopen nabízet 
své výrobky po celém světe

·
ifm si chce vydobýt a zachovat pověst 
technicky pružného a inovačního podni-
ku

·
Velké prostředky, které trvale vynaklá-
dáme na výzkum a vývoj, nám spolu 
s vysokou efektivitou těchto investic mají 
zajistit technologický náskok vůči kon-
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kurenci a posílit naše postavení na trhu

·

Hodláme i nadále investovat do vlast-
ních výrobních technologií, jako je např. 
fi lmová a modulová technika, abychom 
zajistili efektivní výrobu na vysoké kvali-
tativní úrovni

·

Výroba, podporovaná počítači a propo-
jená s jinými úseky podniku, má zabez-
pečit vysoký stupeň fl exibility a optimální 
kvalitu

·

Vysoká kvalita výrobků a pravdivé tech-
nické údaje jsou pro ifm nedotknutelný-
mi hodnotami

·

Kvalita se nedá nařídit. Požadavek vyrá-
bět pouze dokonalé výrobky si musí vzít 
za své každý pracovník podniku



Kvalita a kázeň v otázce nákladů si pod-
le našeho názoru neodporují, naopak, 
vzájemně se doplňují a podporují

·
Flexibilita v zásobování materiály je před-
pokladem pro fl exibilitu ve výrobě

·
Zamezení jakéhokoli plýtvání je zásad-
ním úkolem systému zásobování

·
ifm zásadně nikdy nebude vyvíjet, vyrá-
bět či prodávat výrobky, jež by přímo 
sloužily vojenským resp. zbrojním úče-
lům

·
Potřebujeme základní výzkum, orien-
tovaný na potřeby ifm, který by navá-
zal spolupráci s externími výzkumnými 
ústavy, univerzitami a velkými průmyslo-
vými fi rmami a získal tak přístup k dalším 
novým technologiím
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Kapitál

Při vývoji výrobků ifm sleduje dlouhodo-
bou strategii. Krátkodobé trendy na trhu 
a projevy konkurenčních zápasů, odchy-
lující se od této strategie, nás nesmějí 
přimět k tomu, abychom se bezhlavě 
a bez vlastní marketingové koncepce 
pustili do výroby napodobenin výrobků 
konkurence

·
ifm si chce vydobýt jistotu a nezávislost 
vlastní kapitálovou základnou odpovída-
jící velikosti podniku

·
Zisk je pro náš podnik nepostradatelnou 
odměnou za odvedený výkon

·
Rostoucí zisky jsou bezpodmínečným 
předpokladem pro zajištění růstu pod-
niku

·
Zisk společníci ponechávají v podniku. 
Vytvářejí tak nezbytný fond pro potřeby 
kapitálu podniku
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Reklama

Zvyšovat výnosy může být lepším řeše-
ním, než snižovat náklady 

·
Výkon každého jednotlivce přispívá 
k většímu či menšímu úspěchu ifm. Kaž-
dý zaměstnanec je za úspěch podniku 
spoluodpovědný

·
Reklama ifm musí být pravdivá

·
Reklama ifm musí být jasná, srozumi-
telná, jednoznačná, výrazná, neotřelá, 
ofenzivní a vysoce kvalitní

·
Reklama musí prezentovat podnik ifm a 
nabídku jeho výrobků a služeb jako jed-
notný, nezaměnitelný celek

·
ifm identicom a všechny společnosti 
patřící do skupiny ifm mají společnou 
povinnost aktivně působit na vytvoření 
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Přežití

pozitivního imidže podniku a neustále o 
něj pečovat

·
Tato spolupráce se zakládá jednak na 
toleranci vůči specifi ckým odlišnostem, 
jež vykazuje reklama v různých zemích, 
jednak na respektování skutečnosti, že 
hlavní zodpovědnost za formu a úroveň 
kvality reklamy přísluší ifm identicom

·
Každý rostoucí podnik musí pro dosažení 
úspěchu podstupovat riziko. Společníci 
a vedení podniku budou podstupovat 
riziko jen v rámci zájmů běžné podniko-
vé činnosti přiměřené velikosti ifm

·
Na trhu ovládaném konkurenčním bojem 
neexistuje jistota, nemáme-li tento boj 
stále na zřeteli a nesnažíme-li se rozhod-
nout jej ve svůj prospěch. ifm je připra-
ven a odhodlán této výzvě neustále čelit

·
Společníci a vedení podniku budou vyví-
jet mimořádné úsilí o vytvoření takové 
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struktury ifm, která by svým sortimen-
tem výrobků, rozmanitostí a velikostí 
okruhu zákazníků a rozmanitostí branží 
zajistila možnost pohotově reagovat na 
celosvětové výkyvy konjunktury a rozdíly 
ve vývoji jednotlivých branží 

·
Společníci a vedení podniku jsou si 
vědomi své zodpovědnosti a povinnos-
ti využívat zkušeností z minulosti pro 
zvládnutí výzev budoucnosti
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Zaměstnanci

Vážíme si každého jednotlivce 

·
Každý ocení projevy lidské účasti. Tuto 
zásadu považuje ifm za svůj závazek 

·
Motivace pracovníků začíná stanove-
ním cílů. Jsou-li přitažlivé a dosažitel-
né, působí jako motivace. Leží-li mimo 
dosah, tuto funkci ztrácí

·
Každý zaměstnanec je zdrojem nových, 
úspěšných idejí. ifm chce jejich prosazo-
vání podporovat pozitivním postojem k 
odhodlání podstoupit riziko a akcepto-
váním omylů a případného nezdaru

·
ifm chce, aby jeho zaměstnanci byli 
samostatné osobnosti. Základem 
samostatnosti je kázeň, která znamená 
akceptování našeho společného postoje 
a respektování pravidel, jež tvoří rámec 
našeho jednání
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Pravidla ifm mají positivní obsah. 
Zaměstnance neomezují, nýbrž jej nabá-
dají k pochopení a využití prostoru pro 
vlastní jednání 

·
Zaměstnanci ifm se kdekoliv na světě 
musí svým vystupováním stát nosite-
li pozitivního, osobitého imidže ifm a 
působit jako jeho vyslanci

·
V imf pracují na vedoucích pozicích a 
jako řadoví zaměstnanci lidé různých 
národností. ifm akceptuje životní styl a 
kulturu různých zemí

·
ifm se věnuje odborné přípravě mladých 
lidí, aby jim tak poskytl jistou a zajímavou 
a náročnou práci

·
ifm usiluje o vybudování dlouhodobých 
pevných vazeb ke svým zaměstnancům 
a podporuje rozvoj jejich schopností a 
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snahu o další postup v rámci podnikové 
struktury 

·
ifm skytá všem zaměstnancům jistotu 
ohledně pracovního místa. Občasnému 
přechodnému kolísání pracovního trhu 
souvisejícímu s vývojem konjunktury 
ifm hodlá čelit na úkor hospodářských 
výsledků a ne na úkor pracovních míst, 
což však neznamená záruku pracovní-
ho místa za každou cenu. V případě, že 
by se strukturální vývoj podniku ubíral 
chybným směrem nebo došlo k dlou-
hodobým změnám na trzích, bylo by 
povinností vedení učinit v zájmu odvrá-
cení nebezpečí hrozícího celému podni-
ku včas potřebná protiopatření, i kdyby 
to znamenalo snížení počtu pracovních 
míst

·
Přesvědčivý styl vedení se zakládá na 
rozsáhlé informovanosti. Vedoucí a 
řadoví pracovníci ifm mají nárok na to, 
aby byli informováni. Mají ovšem také 
povinnost sami se informovat
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Vedoucí pracovníci ifm jsou svým osob-
ním jednáním a vystupováním příkladem 
pro všechny zaměstnance

·
Vedoucí pracovníci ifm jsou kritičtí a 
sebekritičtí

·
ifm chce vytvořit opravdový, fungující 
vztah vzájemné důvěry mezi vedením 
podniku, jeho vedoucími pracovníky 
a všemi zaměstnanci prostřednictvím 
rozsáhlé informovanosti a konstruktivní 
výměny názorů s následnými konkrétní-
mi rozhodnutími

·
Vedoucí pracovníci musí umět přesvěd-
čit o svých idejích, musí pro ně umět zís-
kat hlavně své podřízené

·
Vedoucí pracovníci nezbytně potřebují 
ve své práci trochu futurologie
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Jak vedoucí, tak řadoví pracovníci, 
všichni potřebují pochvalu a uznání

·
Sympatii ze strany podřízených lze 
občas také koupit. Avšak není-li upřím-
ná, za moc nestojí

·
Vedoucí pracovníci ifm jsou připraveni a 
ochotni delegovat na své spolupracovní-
ky zodpovědné úkoly. Delegování úkolů 
vyžaduje a posiluje důvěru a pocit vlastní 
zodpovědnosti. Vedoucí pracovníci ifm 
nemají strach, že by delegováním úkolů 
ohrozili vlastní postavení. Vytváří si tak 
prostor pro nové, náročnější úkoly

·
Vedoucí pracovníci a ostatní zaměst-
nanci dodržují přijaté úmluvy a stanove-
né termíny

·
Pro vedení podniku, vedoucí pracovní-
ky a všechny zaměstnance je harmo-
nická spolupráce samozřejmostí. Ve 
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věcných diskuzích o možnostech řešení 
problémů muže dojít ke konstruktivnímu 
sporu. Takový spor ovšem nikdy nesmí 
být pro nikoho zraňujícím 

·

Nikdo v ifm –– ani nadřízení, ani zaměst-
nanci –– nemá výhradně jen práva. Kaž-
dý z nás si musí být vědom také svých 
povinností

·

Pracovníci ifm hodnotí sebe sama a jsou 
pravidelně hodnoceni podle jednotných, 
transparentních měřítek. Výsledky těch-
to hodnocení se porovnávají, osobně 
projednávají a používají jako základ pro 
další rozvoj osobnosti pracovníků

·

Pravidelná školení mají za úkol dotvářet 
osobnost vedoucích pracovníků a všech 
zaměstnanců, sloužit jim jako výzva a 
zároveň podpora 
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Vzájemným uznáním a respektováním 
ifm vytváří základní předpoklad pro jed-
noduchou a efektivní organizační struk-
turu

·
Organizační struktura slouží zaměst-
nancům. Má se omezit na několik málo 
základních pravidel a jasných pravomo-
cí

·
Organizace pro nás znamená: boj proti 
byrokracii

·
Organizační struktura musí práci zjedno-
dušovat, omezit na minimum překrývání 
pravomocí

·
V ifm mají své oprávnění jak centralis-
mus, tak decentralismus 

·
Organizační struktura musí skloubit zna-
losti a zkušenosti pracovníků. To zna-
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mená, že musí být vybudována tak, aby 
byla pružná a pohyblivá

·
Organizační struktura, včetne informač-
ní techniky, nikdy nesmí existovat sama 
pro sebe. Je a bude strukturou „slouží-
cí“, jejímž úkolem je podporovat spolu-
práci mezi pracovníky
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Imidž podniku

ifm chce i nadále zachovávat a rozvíjet 
intenzivní, živou podnikovou kulturu

·
Vlastním a osobitým stylem v chování 
pracovníků a ve vystupování podniku 
navenek ifm chce dát zřetelně a jedno-
značně najevo své podnikové zásady 

·
Chceme, aby náš žebříček hodnot týka-
jící se kvality, výrobků a zákazníků zůstal 
neotřesitelným; musí být nekompromis-
ně akceptován všemi pracovníky a je 
závazný pro všechny jako pevný základ 
chování a jednání každého z nás

·
Reprezentanti ifm umí dobře naslouchat. 
Svým vystupováním a vnějším projevem 
stejně jako svým misionářským zápalem 
a nasazením utvářejí imidž ifm

·
ifm vyžaduje a podporuje rozhodnutí a 
jednání, svědčící o ekologickém vědomí
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ifm toleruje občanskou angažovanost

·
ifm chce být morálním podnikem
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