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EDITORIAL

„KAŽDÝ HLUBOKÝ PŘÍRODOVĚDEC MUSÍ MÍT URČITÝ
NÁBOŽENSKÝ CIT, PROTOŽE SI NEDOVEDE PŘEDSTAVIT,
ŽE BY ONY NEOBYČEJNĚ JEMNÉ SOUVISLOSTI, KTERÉ
ODHALUJE, PROMÝŠLEL POPRVÉ SÁM. V NEPOCHOPITELNÉM
VESMÍRU SE PROJEVUJE NESMÍRNÝ PŘEVAŽUJÍCÍ ROZUM.“
ALBERT EINSTEIN (TEORETICKÝ FYZIK, 1879–1955)

N

a první pohled to možná může vypadat, že Albert Einstein akcentuje víru,
ale myslím, že jádro jeho sdělení je jinde. Totiž v souvislostech.
Na souvislosti myslím vždy, když se mě kdokoliv snaží přesvědčit o jednoduchých řešeních. Svět je komplexní systém a souvislosti, to předivo vztahů a kauzalit,
určují jeho podobu. Proto obvykle nedokážu souhlasit s aktivisty, ať již se jejich nadšení týká čehokoliv, od ochrany přírody přes podporu ekonomiky až po lidská práva.
Když bych měl být přímočarý, asi je pravda, že souvislosti svět komplikují. Rozplétat
to předivo na jednotlivá vlákna, zkoumat odkud a kam vedou a co vlastně ovládají, to není práce pro každého. Jenže marná sláva, je to jediná cesta k poznání, což
naprosto brutálně vyjádřil jindy velmi křehký Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry,
když v jedné filozofické debatě se svými odpůrci poznamenal, že debata postrádá
smysl, protože poznání neznamená zmocnit se pravdy, ale zmocnit se souvislostí.
A to se psala ani ne polovina minulého století.
Dnes je svět souvislostmi ještě zahuštěnější a my, namísto toho, abychom si jich
všímali více, neprosto je přehlížíme. Zítra už budeme tisknout hovězí namísto toho,
abychom chovali krávy, protože je to prý zdravější. Pro lidi i planetu. Krávy produkují metan a ten zabíjí lidi i planetu, mají na vlajkách aktivisté před fastfoodovým
řetězcem a jaksi jim nedochází, že nebudeme-li krávy chovat pro maso (a mléko),
pak tu krávy prostě nebudou. Zmizí-li krávy (a další dobytek), zmizí nejen organické
hnojivo jako základní půdotvorný prvek, ale zmizí i velmi výkonné vyžínače. A žirafy
to opravdu všude nezvládnou.

Petr Karban
šéfredaktor

Nechtěl jsem ale mluvit o aktivistech ani o zemědělství. Chtěl jsem se jen přimluvit
za to, aby ve všech školách (a proč jen tam?) byly vždy a za všech okolností hlasitě
zdůrazňovány souvislosti. Abychom na ně nezapomínali, ty známé abychom měli vždy
na paměti a nové abychom měli touhu hledat a schopnost objevovat. Všichni, nejen
těch pár úspěšných firem a podnikatelů a vědců, jejichž jména znají i za Rozvadovem.
Jasně, že je to složitější a náročnější cesta, než malovat transparenty, ale myslím,
že na to máme. A kdyby se to povedlo, byla by to parádní forsáž pro tuhle malou
evropskou zem.
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FIRMY 2022+: PODNIKATELÉ HLEDAJÍ
ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

JE LEPŠÍ ZAPÁLIT SVÍČKU,
NEŽ NADÁVAT NA TMU
Na půdě Hospodářské komory proběhlo 11. ledna úvodní pracovní setkání
nově vznikající platformy pracovně nazvané Firmy 2022+. Více než dvacítka
manažerů a majitelů firem z nejrůznějších oborů diskutovala spolu s experty
nejpalčivější problémy, jimž dnes firmy čelí. Debata se dotkla snad všech
kritických aspektů, které se podnikání v Česku dotýkají. Za nejpalčivější
problém, který se navíc prohlubuje, považují podnikatelé nedostatek
pracovních sil.
Petr Karban

Jakub Hněvkovský a archiv COT group

V centru všeho jsou lidé

Nečekejme na stát, začněme u sebe

„Máme stroje, máme materiál, máme všechny potřebné
vstupy, a přesto odmítáme zakázky, protože je nemá
kdo realizovat,“ shrnula většinový názor Jana Nováková, majitelka společnosti Trustav.
Miroslav Krejčík, majitel liberecké společnosti MSV
Systems CZ, v této souvislosti poznamenal, že je nutné
konečně najít společenskou i politickou odvahu k razantním strukturálním změnám vzdělávacího systému,
který není schopen reagovat na potřeby ekonomiky,
a přitom na druhé straně produkuje absolventy, kteří
jen stěží hledají uplatnění.
Miroslav Jandečka, partner auditorské a poradenské
společnosti BDO, vidí jako jedno z mála efektivních řešení model, který je funkční v mnoha vyspělých zemích
– ještě těsnější, a především časnější vazby firem a škol:
„Pokud se česká firma začne o absolventy zajímat
v jejich posledním ročníku, je to pozdě, ti nejlepší jsou
už dávno rozebraní. V Německu i Rakousku je běžné,
že zájem a kontakty začínají již při nástupu studentů
do školy a trvají po dobu celého studia.“ Což je model,
který dlouhodobě prosazuje i Hospodářská komora,
nicméně v Česku se za třicet let nepodařilo jej prosadit
jako standardní a běžnou součást praxe.

Průběh takřka dvouhodinové debaty ukázal, že majitelé českých firem příliš nechtějí
spoléhat na stát. Asi nejpřesněji to v duchu úsloví, že lepší je zapálit svíčku, než nadávat na tmu, vyjádřil zakladatel společnosti Sulko Libor Suchánek: „Cokoliv dokážeme
udělat, i kdyby to přineslo jen o dvacet procent lepší podmínky, se vyplatí. Nespoléhejme na to, že nám někdo něco zařídí, nespoléhejme na to, že se o nás někdo
postará. Začněme sami u sebe a tam, kam dosáhneme.“
Prostor, v němž se sami podnikatelé mohou a chtějí pokusit o změny, je ve své
podstatě velmi široký. Zahrnuje nejen těsnější spolupráci se školami a velmi propracovaný systém péče o zaměstnance, ale také hledání nových regionálních i oborových
možností a platforem pro sdílení příležitostí a pro kooperaci. To je model, o který se
v libereckém regionu snaží právě Miroslav Krejčík a jeho společnost.
Se zajímavým postřehem přišel v úvodu pracovního setkání Radek Jakubský, viceprezident HK ČR a současně podnikatel. Ten zmínil, že se možná výrobní firmy budou
muset v budoucnosti mnohem více soustředit také na služby a obchod. Zvláště pro
mnohé menší podniky to může být značně náročné právě vzhledem k personální
kapacitě. I pro tento problém ale existují možná řešení.
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Kudy vede cesta
Úvodní debata naznačila, že největším problémem českých firem je nefunkční
pracovní trh a nedostatek kvalifikovaného personálu. Proto i nejbližší kroky budou
směřovat právě k možné spolupráci firem se státní správou i samosprávou ve všech
oblastech, které mohou v tomto ohledu pomoci. První možnost se týká samotných

VÝZVY

PLATFORMA
FIRMY 2022+
CHCETE-LI SE K PLATFORMĚ PŘIPOJIT, PŘIHLASTE SE
E-MAILEM NA ADRESU EVENTY@COT.CZ.

Výrobní podniky jsou budoucností této
země. Pokud budou mít zaměstnance.
To je největší problém české současnosti.

K prvnímu jednání
se podnikatelé
s experty sešli na půdě
Hospodářské komory ČR.

firem a nástrojů sdílení personálních kapacit – jeden
připravila a vyzkoušela v pandemických restrikcích
i Hospodářská komora a ukazuje se, že má svůj smysl
a mohl by být využíván šířeji. Proto ve spolupráci
s HK ČR plánuje platforma audit dostupných elektronických nástrojů a jejich rutinní využití v praxi.
Tématu pracovního trhu a zaměstnanců se dotkne
také dubnové pražské setkání vlastníků rodinných
firem, kde jeden z panelů bude věnován právě možným řešením personálních kapacit, a to i s ohledem
na spolupráci firem a vzdělávacích zařízení. Řešením
sice možná dočasným, ale zvláště pro výrobní firmy
nepostradatelným, je další rozvolnění pravidel a navýšení kvót pro zaměstnání cizinců. Ohledně toho
chce platforma ve spolupráci s HK ČR i experty zesílit
tlak na vládu. Dlouhodobě je však nutné zaměřit se
na spolupráci firem a škol – k tomuto cíli budou směřovat jak debaty se zákonodárci, tak i s exekutivou.
Významnou složkou mohou být veletrhy pracovních
příležitostí, jejichž podobu a zapojení firem budou
zástupci platformy diskutovat s resortem školství
a školami.
Řešení dalších otázek je obecně možné hledat ve třech
rovinách – první míří k věcným nástrojům kooperace
a sdílení, druhá k politickým představitelům a tvorbě
vstřícnějšího prostředí a třetí také k dlouhodobému
formování celkové společenské atmosféry. Jejich
nasměrování a konkrétní aktivity budou předmětem
dalších debat platformy Firmy 2022+, které proběhnou
ještě v první polovině roku.
Platforma je otevřena i všem dalším podnikatelům, kteří chtějí svými postřehy a zkušenostmi přispět ke zlepšování českého podnikatelského prostředí.
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SKLADNÍCI SNŮ?

ROBOTI!

Jsou rychlí, přesní, vždy udrží maximální pozornost,
nechybují, neunaví se a navíc pracují téměř zadarmo.
Takové pracovníky by chtěl každý. Jenže kde je
vzít? Navíc v době s nízkou nezaměstnaností…
A přesto existují! Jen je nemůžeme hledat mezi lidmi.
Skvělou práci zastanou roboti. Například ve skladu
a logistice. V Česku zatím příliš častí nejsou, ale to se
změní. Nejspíš už během letošního roku. Očekává to
management společnosti U&Sluno.
Daniel Mrázek
Martin Grobař a archiv U&Sluno

P

o vyvýšené desce, která dospělému člověku sahá přibližně do pasu, se
prohání žlutá vozítka nepříliš odlišná od robotických vysavačů. A vlastně je ten příměr docela trefný. I tohle jsou roboti. Podívám se na zdejší
obsluhu a ptám se, jestli si můžu vyzkoušet, co dokážou. Můžu. Z přepravního
boxu beru drobný balíček a položím ho na robota čárovým kódem nahoru. Aniž
bych udělal cokoliv dalšího, robot se okamžitě rozjede a dorazí k druhému boxu,
do kterého balíček vyklopí. Pak přijede zpátky, a jako kdyby říkal: „Tak co dalšího
pro mě máš?“
Jsem v sídle společnosti U&Sluno v Ostravě. Už tři desetiletí se zaměřuje
na dodávky technologií pro velkoobchod, maloobchod a sklady. A roboti jsou
nejnovějším rozšířením jejího portfolia. „Toto jsou třídicí roboti, hodí se například
k třídění zásilek, je to jedna z technologií, která dokáže zvýšit produktivitu nejen
v e-commerce,“ dozvídám se od Radima Tvardka, zdejšího ředitele pro strategii
a také „duchovního otce“ robotů. „Vidíte sám, že jejich obsluha je velice jednoduchá. Čárový kód z balíčku sejme kamera umístěná tady nad robotem,“ ukazuje
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Seznamte se: Emil, autonomní
robot HMIShelf

nad místo, kde robot zaparkoval. Čárový kód robotovi
prozradí, do kterého boxu má balíček doručit. Robot se
dozví i to, jestli balíček není příliš křehký nebo těžký.
Pokud ano, dojede na místo, kde ho opatrně převezme
lidská obsluha. Případně lze pro křehké zboží využít
speciální válečkový nástavec, který umožní šetrnější
manipulaci.
Plochu, po které se roboti pohybují, lze naprojektovat
přesně podle potřeb jednotlivých skladů. Skládá se
z panelů a každý z nich v sobě ukrývá senzory, které
zaznamenávají pohyb vozítek. Počítačový systém tak
přesně ví, kde se který robot zrovna nachází, čímž se
předchází jejich případné srážce. I u samotných doručovacích boxů jsou senzory. Ty pro změnu sledují jejich
zaplněnost. Roboti se dokážou pohybovat rychlostí až
tři metry za vteřinu, tedy něco přes deset kilometrů
za hodinu. Takto rychle by žádný pracovník v logistickém centru neběhal. Rozhodně ne po celou směnu.
V praxi to tedy může vypadat tak, že „lidský zaměstnanec“ stojí u boxu s balíčky a jeden po druhém je
pokládá na přijíždějící roboty. I s minimální lidskou
obsluhou to pak v logistickém centru může pořádně
frčet. Balíčky z e-shopu nebo zásilkových služeb se tak
můžou v co nejkratším čase vydat k adresátovi.

Robot mezi lidmi
Ještě chvíli žasnu nad rychle se pohybujícími vozítky
a nakonec přejdu do vedlejší místnosti. Tam už čeká
další robot. „To je náš Emil,“ seznamuje mě Radim
Tvardek. Základna robota opět připomíná robotický
vysavač, jen o něco mohutnější. K této základně je připevněný regál. „Tento robot je zcela autonomní. Dokáže se bez problému pohybovat v prostoru mezi lidmi,
samozřejmostí je, že dokáže reagovat na překážky.
Stačí, aby si prostor zmapoval, a pak už se po něm pohybuje sám, bez pomoci,“ vysvětluje Tvardek. Převážet
dokáže prakticky vše, co je potřeba. Nahradí tak vozíky
vyžadující lidskou obsluhu. Jediné, co je potřeba udělat,
je na zabudovaném displeji nebo vzdáleně v systému
zadat místo určení.
Na jedno nabití tento robot dokáže pracovat celou směnu, tedy osm devět hodin. K nabíjecí stanici
ale může zajíždět prakticky kdykoliv, kdy se zrovna
po něm žádná práce nevyžaduje. K plnému nabití mu
stačí několik desítek minut.
„Naši typičtí zákazníci jsou maloobchodníci, velkoobchodníci, distributoři, kteří mají sklady. V posledních
letech jsme řešili hodně projektů, které souvisely se
zaváděním softwaru pro řízení skladů. Uvažovali jsme,
kam dál můžou směřovat trendy v této oblasti, a došli
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SNAŽÍME SE VŽDY
DÍVAT DOPŘEDU
NA TO, CO SE
DĚJE VE SVĚTĚ,
BÝT O KROK PŘED
TRHEM A BÝT
PŘIPRAVENI
NA TO, AŽ NAŠI
ZÁKAZNÍCI
DOZRAJÍ
KE ZMĚNÁM.

jsme k závěru, že se otevírá prostor pro robotizaci,“ přidává se předseda představenstva společnosti U&Sluno
Jiří Novák.

Být vždy krok před trhem
„Snažíme se vždy dívat dopředu na to, co se děje
ve světě, být o krok před trhem a být připraveni na to,
až naši zákazníci dozrají ke změnám,“ pokračuje dále
Novák. S tímto přístupem má firma dobré zkušenosti.
Na přelomu tisíciletí přišla s technologií hlasem řízeného skladu. Několik let firma tuto technologii propagovala a nakonec ji v roce 2005 vůbec poprvé v Česku
nainstalovala ve skladu DLC Napajedla. Instalace si pak
vysloužila hlavní cenu v soutěži IT projekt roku. To, co
tenkrát bylo znakem průkopnictví a technické vyspělosti, je dnes standard. A Jiří Novák očekává, že přichází
doba, kdy se standardem stane robotizace. „Robotizace
nepochybně zvýší produktivitu a sníží potřebu pracovní síly. Nespojujeme se jen s jednou značkou, jedním
výrobcem, ale chceme mít celkový přehled o trhu,
abychom mohli zákazníkovi nabídnout adekvátní řešení
pro jeho potřeby,“ dodává.
Společnost U&Sluno roboty přímo nevyrábí, ale s jejich
výrobci spolupracuje. Dokáže tak zajistit, aby roboti přesně odpovídali potřebám zákazníka. U&Sluno
zároveň vyvíjí software pro programování a ovládání
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robotů, který se dokáže napojit na už existující systémy ve skladech. To vše proto,
aby přechod na robotickou obsluhu byl pro zákazníka co nejjednodušší.

Kolega skladníků i opravářů
„Automatizace a robotika se prolíná do téměř každé oblasti lidské činnosti. Přirozeně
je tedy tomu i v retailu, logistice, ve výrobě. Tím, že jsme se teď na robotiku zaměřili,
ukazujeme svou pragmatičnost. Je dobré být jedním z prvních, kdo tu technologii
nabízí. Dřív nebo později k tomu musí dojít každý. Ten, kdo sklad vybavený robotikou
mít nebude, bude ztrácet. Nebude to tak, že s roboty ve skladu máte něco navíc.
Naopak, pokud roboty mít nebudete, začnete zaostávat za konkurencí,“ je přesvědčen generální ředitel U&Sluno Miroslav Krupa. Očekává, že tato situace může nastat
už do tří let.
Podle něj robotizace do skladů přinese vyšší efektivitu: „Může to nahradit opakující
se práce a činnosti. Pracovníci skladu se dnes často pohybují desítky až stovky metrů,
aby něco někam převezli. S roboty to může být jednodušší. Pracovníci můžou stát
na místě a roboti mezi nimi pendlovat. Lidé se tak budou soustředit na sofistikovanější činnosti s přidanou hodnotou, které zautomatizovat nejde.“ Krupa je přesvědčený,
že se tak může rozvinout potenciál zaměstnanců a nechají se vyniknout jejich schopnosti. Odstraní se prostoje, sníží chybovost a posílí se motivace pracovníků. Samočinní roboti také přispívají k vyšší bezpečnosti na pracovišti – díky výborné orientaci
v prostoru se bez problémů vyhnou pevným překážkám i lidskému personálu. Zvládají
tak práci v normálním režimu běžného skladu. „S lidmi, kteří budou moci dělat sofistikovanější operace, jste schopní obsluhovat více zboží, více zákazníků, více prodejen,
které potřebujete zavážet,“ dodává Krupa.
Mluvíme o tom, že roboti, které nabízí společnost U&Sluno, se hodí do skladů. Podle
Jiřího Nováka ale nejen tam: „Vnímáme, že pro tato řešení existuje prostor i jinde než
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na mzdových nákladech. Jiří Novák tak rozptyluje častou obavu, se kterou se mezi
svými zákazníky setkává. Jak rychle se investice do robotů vrátí? „Je pravda, že jde
o drahé technologie a zároveň oproti Západu tady lidská práce byla pořád relativně
dostupná a levná. To bylo ale tvrzení, které už před covidem platilo spíše ze setrvačnosti a covid a s ním spojená politika v oblasti trhu práce ho zvrátily definitivně.
Mzdy rostou, a proto se dnes u celé řady projektů automatizace nebo robotizace dá
uvažovat o návratnosti někdy i pod dva roky, jindy v horizontu od dvou do tří let.“
Novák ale upozorňuje ještě na jeden problém, který se může díky robotům vyřešit:
„Je to otázka výměry skladových ploch. V České republice není mnoho projektů nové
skladové výstavby. Pokud se bavíme o růstu ekonomiky jako celku, tak ty skladové
plochy začnou chybět. I to může být faktor, který bude tlačit na růst efektivity.“ Sklady zkrátka budou muset zvýšit svou produktivitu i se stávající výměrou.

Včera technologická zajímavost, zítra běžná praxe
Roboti ve skladech stále ještě zní jako technická zajímavost, rarita. Miroslav Krupa ale
upozorňuje, že cílem společnosti rozhodně není šíření „kuriozit“. „Firma našeho typu
tyto technologie využívá ve chvíli, kdy dosáhnou určité vyspělosti a stanou se využitelnými v praxi. Není to tedy tak, že někam chceme dostat roboty a automatizaci, ale
cítíme, že kombinací automatizace a robotiky můžeme přispět k řešení potřeb zákazníka tak, aby to skutečně bylo nákladově efektivní. On má nějaké potřeby, aby mohl
lépe růst, více škálovat. My mu nabídneme dostupný nástroj, jak toho dosáhnout.“
A proto U&Sluno nezůstává jen u robotů, ale ohlíží se i po dalších technických novinkách. „Jedním z dalších pilířů naší rozvojové strategie je například umělá inteligence, která se také díky rozvoji výpočetní techniky stala běžnou součástí našich
životů. Výpočetní modely umělé inteligence se už dnes dají koupit jako služby. My
je zkombinujeme do řešení, které bude požadovat náš zákazník. Třeba i ve spojení
s tou automatizací a robotikou. Tím nabídneme zase něco nového. Něco, co bude mít
dovednosti, které zatím žádná technologie nemá. A to za slušné peníze, ve slušném
čase, v kvalitě, která dříve nebyla myslitelná,“ vyhlíží budoucnost Krupa.

u našich tradičních zákazníků. Celá řada výrobních firem
má dnes velmi dobře automatizovanou výrobu, ale
v oblasti skladů, ať už dílů nebo hotových výrobků, se
pořád ještě spoléhají na lidskou práci, a to i u procesů,
které lze snadno a efektivně automatizovat. Také si dovedu představit nějaká servisní centra, kde se pracuje se
součástkami, které jsou někde uskladněné a je potřeba
je dostat na místo, kde se provádí servis výrobku.“ Drobné součástky můžou po servisních centrech rozvážet
právě ti třídicí roboti, které jsme viděli na začátku.

Rozmach v Česku? Už letos
Ve světě se skladoví roboti začínají prosazovat například v Severní Americe nebo Asii. V Evropě třídicí
roboty už využívá řecká pošta a také česká Zásilkovna.
V předchozích letech Jiří Novák u nás pozoroval opatrné „oťukávání“ robotické technologie, firmy se většinou
bály pořizovat technologii, která v Česku zatím nikde
v provozu není. Teď už ale Novák vidí vážný zájem:
„Očekáváme, že tento rok bude zájem enormní, že to
najednou budou chtít všichni. Trendy na trhu to naznačují, otázkou ale je, zda výrobci a integrátoři budou mít
dost kapacit, aby naplnili poptávku zákazníků.“
Kvůli vysoké zaměstnanosti firmy narážejí na velmi
silný nedostatek skladníků. A právě robotizace může
chybějící pracovní sílu nahradit. Zároveň firmy ušetří
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DO PĚTI LET CHCE MÍT MEOPTA TISÍC LIDÍ
VE VÝZKUMU A VÝVOJI

INVESTUJEME MILIARDU
DO ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Starší generace si jistě vzpomene – Axomat, Opemus,
Magnifax, Meogon, Belar, Flexaret, Admira… Značky
kvalitních zvětšovacích přístrojů, objektivů, fotoaparátů
a kamer. Jejich společným jmenovatelem je přerovská
Meopta. Podnik, který mladší generace patrně nezná
a možná i ta starší je přesvědčena, že jako mnoho jiných
nepřežil. Omyl. A velký. Nejenže přežil, ale patří ve svém
oboru mezi světovou špičku.
Petr Karban

archiv Meopta

M

eopta, původně pod názvem Optikotechna, byla založena v Přerově v roce
1933 z podnětu Aloise Mazurka, profesora na místní Průmyslové škole. Když
v předválečných letech československá armáda hledala kvalitní optiku,
padla volba na přerovskou firmu, kterou koupila brněnská Zbrojovka a mohutně do ní
investovala. V roce 1945 byla Optikotechna znárodněna a přejmenována na Meoptu.
Produkce se zaměřila na zvětšovací přístroje, objektivy, kamery a kinoprojektory, ale
také refraktometry, důlní refraktometry, dalekohledy, puškohledy a další sortiment,
posilována však byla zejména vojenská výroba. V roce 1989 však přišla o 80 % příjmů
a nebýt investic česko-amerického podnikatele Paula Rausnitze, je pravděpodobné,
že by dopadla jako řada jiných podniků, na které dnes už jen vzpomínáme. Paul firmu
stabilizoval a zachránil. Do výrazného zisku ji následně dokázal přivést jeho synovec
Gerald s novou generální ředitelkou Alenou Moore. Klíčovou změnou byla orientace
na oblast průmyslové optiky.

Česká firma s americkým přízvukem
Po Přerově se začínalo šeptem i nahlas říkat, že Meopta končí a stěhuje se do Číny.
„Možná za to mohlo propuštění, ke kterému jsme museli sáhnout. Firmu jsme museli
otočit o 180 stupňů a výrazně se zaměřit na efektivitu. Propustili jsme pět set lidí, ale
tržby jsme navýšili o čtyřicet procent. Místo výrobků pro koncové spotřebitele se firma dnes zaměřuje na oblast průmyslové optiky. Změnit něco, co zde bylo 90 let, bylo
a je pro řadu lidí těžko pochopitelné. Díky tomu a mohutným investicím do technologií dnes patříme mezi světovou špičku a můžeme navrhovat, konstruovat, testovat
a vyrábět optické systémy v nejvyšší kvalitě a přesnosti pro největší světové firmy,“
říká Alena Moore, česká top manažerka, která se věnuje strategickému a krizovému
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řízení. Má zkušenosti z exekutivy z USA, Japonska, Norska, Číny, Indie i Irska. Po návratu do Česka pracovala
pro Siemens, ale jak sama říká, korporace nejsou úplně
její svět.
Právě ona nastoupila v roce 2020 na pozici generální
ředitelky Meopty s cílem uskutečnit vize, které s Geraldem již nějaký čas připravovala. „Paul věděl, že minulost se nevrátí, ale držel se stále produktů pro koncové
zákazníky. Firma občas měla i zajímavé poptávky
a příležitosti, ale ve světě, jak funguje dnes, nemůžete
na poptávku reagovat za půl roku. Byl to obrovsky neefektivní podnik, nepružný, neměl potřebnou procesní
kvalitu, a to dnes zákazníci z USA, Izraele, Japonska či
Jižní Koreje neakceptují. Proto nám začínali i stávající
zákazníci postupně odcházet.“ Společnost pod novým
vedením tak nabrala úplně jiný směr.
Gerald dobře věděl, že změnit se musí doslova vše,
včetně zaměření výroby celé společnosti. „Už v minulé
dekádě jsme proto pracovali na nových byznys plánech
a na změnách, které v roce 2020 skutečně přišly. Jednoznačným cílem byl a je polovodičový průmysl, což je
dnes obrovský boom. Výroba pro koncové zákazníky
dnes tvoří pouze deset procent, a je to spíš takový
marketing pro udržení značky, v tom funguje výborně.
Živí nás byznys pro firmy, které vyrábějí složité přístroje, v nichž jsou nezbytnou součástí naše optomechanické prvky.“

Budoucnost je dnes
Nový směr Meopty má velmi racionální základ – polovodičový průmysl je patrně nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví, které doslova každým dnem posunuje
fyzikální meze výroby. Před deseti lety se za hranici
miniaturizace čipů považovala hranice třiceti mikronů, dnes se výroba pohybuje de facto již na úrovni
molekulární fyziky a jednotek mikronů. Jestliže tradiční
přesné strojírenství pracuje s přesností setin milimetrů,
Meopta pracuje s přesností mikronů. Jen pro představu, ten rozdíl je takový, jako kdyby lidský vlas měl sílu
takřka deset centimetrů.
Svět Meopty, podniku v malém moravském městě
Přerov, je takové hi-tech úrovně, že přirovnání k malému Silicon Valley není ani trochu nabubřelé. Odpovídá
to trendu změny, nesoustředit se na koncový trh, ale
na nejpokročilejší průmyslová řešení. „Jsme dodavatelem největších světových firem, pro které vyvíjíme
inovativní technologie. Nepotřebujeme mít finální
produkt, ale technologické řešení či inovaci, která je
součástí těchto celků. Pokud se stanete nepostradatelným pro největší hráče a můžete nabídnout něco, co
je technologicky posouvá vpřed, můžete z toho těžit.
To je současná Meopta. Vývoj nových řešení v tomto segmentu se ale počítá na léta, jen od prototypu
k sériové výrobě to trvá v průměru čtyři roky. Precizní
proto musí být nejen samotná výroba, ale celá firma,
procesy, řízení. Pro úspěch nestačí mít jen kvalitní
produkt, musíte mít kvalitní naprosto všechno, vývoj,
logistiku, personalistiku, obchod… Firma musí být sehraná jako symfonický orchestr a fungovat jako jeden

MEOPTA – OPTIKA
1 800 ZAMĚSTNANCŮ, OBRAT PŘESAHUJÍCÍ 3,5 MILIARDY KORUN,
99 % PRODUKCE NA EXPORT, TRHY VE VÍCE NEŽ 70 ZEMÍCH SVĚTA
VŠECH KONTINENTŮ. TO JE TRADIČNÍ ČESKÁ ZNAČKA MEOPTA,
NADNÁRODNÍ SPOLEČNOST SE ZÁVODY VE DVOU TECHNOLOGICKY
POKROČILÝCH CENTRECH – V ČESKÉ REPUBLICE A VE SPOJENÝCH
STÁTECH AMERICKÝCH. MÁ DEVADESÁTILETOU HISTORII, PŮSOBÍ
V OBLASTI OPTICKOPRŮMYSLOVÝCH ŘEŠENÍ A PRŮMYSLOVÝCH
APLIKACÍ, NAPŘÍKLAD PRO POLOVODIČOVÝ PRŮMYSL ČI
ZDRAVOTNICTVÍ. MOHUTNĚ INVESTUJE DO TECHNOLOGICKÉHO
ZÁZEMÍ A DO PĚTI LET CHCE MÍT AŽ 1 000 ZAMĚSTNANCŮ
V OBLASTI VÝZKUMU.

tým. To všechno je nezbytná podmínka toho, aby mohla zákazníkům nabídnout to,
co chtějí a dodat jim to tehdy a tam, kam si řeknou,“ vysvětluje Alena Moore.

Výrobu musí hnát vpřed výzkum
Meopta se vydala novým směrem, ale díky němu zůstala pro českou veřejnost
téměř neviditelná. Paradoxně začíná být mnohem známější ve světě. „Konkurovat
nám mohou pouhé dvě firmy, jedna je v Americe, jedna v Evropě. Oproti nám jsou
extrémně efektivní, štíhlé, fungující na plné obrátky. My teprve startujeme, ale to je
i jistá výhoda. Jsme takový velký startup. V našich lidech se špičkovými schopnostmi a zkušenostmi máme zlaté vejce. Dřív se tu jejich talentem mrhalo. Dnes děláme
byznys třetího tisíciletí, už nejsme žádný low cost label. Jednoduchou výrobu jsme
vyčlenili a soustředíme se pouze na hi-tech výrobu. Jenom tím máme najednou třikrát
vyšší výrobní kapacitu. Ale není to jen o výrobě. Nedávno jsem navštívila holandskou
společnost ASML, které dodáváme. Jejich produkt se bez našich částí neobejde, ale
ten rozdíl ve fungování firem je šokující. A máme to kousek za hranicemi. Meopta
má ve výzkumu a vývoji z celkového počtu osmnácti set zaměstnanců asi dvě stě
lidí, ASML má dvacet tisíc zaměstnanců, patnáct tisíc z nich je výzkum a vývoj a je to
jeden kampus uprostřed továrny. To je nesmírně důležité, aby výzkum a vývoj byly
součástí výroby, ne někde detašované. Takto já chci transformovat Meoptu,“ zamýšlí
se Alena Moore.

Klíčem je kvalitní školství a výzkum
Úroveň vzdělávání a investice do výzkumu, to jsou pro Meoptu zásadní témata. „Československo vždy byla technologická velmoc a úroveň technického myšlení lidí zde
byla mimořádná. Těžíme z toho v podstatě dodnes. Pro Českou republiku je zásadní,
aby více investovala do kvalitního školství. Místo podpory jednoduchých montoven
je důležité se zaměřit na podporu výroby s vysokou přidanou hodnotou a maximálně
podporovat vědu a výzkum. Jen díky tomu jsme schopni dosáhnout budoucí prosperity. V Meoptě, která má dnes osmnáct set pracovníků, chci mít do pěti let ve výzkumu
tisíc lidí. Ano, jsou to náklady, ale je to naše budoucnost. Zákazníci ze světové špičky
nás ženou stále dopředu. A náš vlastní výzkum a vývoj, to je mozek, který pohání
výrobu i celou firmu vpřed. Nabíráme lidi z celého světa, nabízíme jim nadstandardní podmínky i bydlení. Špičková globální technologická firma dnes nemůže jít jinou
cestou,“ loučí se Alena Moore.
Meopta měla štěstí, o kterém si desítky jiných kdysi slavných českých značek mohou
nechat jen zdát – na historických kompetencích a schopnostech českých lidí i hlav
dokázala někdejší hvězda ekonomiky RVHP vyrůst v globálního technologického lídra.
Zaslouží si, aby se o něm vědělo.
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REAGOVAT
JEN NA TRENDY,
JE MÁLO
Řada firem v Česku má – pokud jde o technické obory – vysoké odborné
kompetence. Ne vždy je však dokážou využít. Státnímu podniku LOM
PRAHA se to pod vedením nového ředitele, úspěšného manažera Jiřího
Protivy, daří již druhým rokem. Červená čísla jsou minulostí a nastal čas
naplnit ambice, které směřují i k civilnímu sektoru.
Petr Karban

archiv LOM

Jaký byl váš první rok?

Dovolím si říct, že úspěšný. Čísla jsme dali do pořádku a zvládli jsme i cash flow, což je
pro mě extrémně důležité, protože jsme minulý rok zvládli ufinancovat.

Takže klidnější období před vámi?

To asi nehrozí, věnujeme se totiž rozvoji, takže práce je ve skutečnosti ještě více.

V čem je LOM jiný než Vojenský technický ústav, který jste vedl dříve?

VTÚ je de facto mladá firma, menší než LOM a má široké portfolio. Takže nastavit
procesy bylo mnohem snazší a lépe se v tom spektru také balancuje případný výpadek. LOM je obr, specializovaný takřka výhradně na vrtulníky. To bych chtěl změnit,
protože naše možnosti i schopnosti jsou mnohem širší. A to je práce, která je před
námi – přesvědčit, že umíme víc než jen vrtulníky. Já bych moc rád změnil i to, jak
jsme vnímáni. Nejsme moloch, nejsme nějaká tajemná entita, cítíme se být moderním
podnikem. Málokde u nás se setkáte s takovými technologiemi, se kterými pracujeme
my. To dokládá ostatně i zájem ze škol, který celkem pravidelně registrujeme.

Vaší prioritou je česká armáda, respektive armádní sektor jako takový,
ale máte i nevojenská portfolia…

Být partnerem české armádě je naše hlavní role, ale s tím bychom nevystačili. Máme
unikátní produkty a naší ambicí je nabídnout vše i zahraničním armádám, ať již v rámci NATO, nebo i mimo ně. Nesmíme ale být přímo závislí jen a pouze na potřebách
armád, musíme mít i jiné zákazníky, ať již domácí či zahraniční. Už proto, že máme
špičkové odborníky i technologie a máme i civilnímu sektoru co nabídnout. Budu
tvrdit, že státní podnik by zakrněl, pokud by se orientoval pouze na armádní zakázky.
Armáda je významně specifická, potřebujeme i jinou zkušenost. A díky ní jsme pak
konkurenceschopnější. Když máte jednoho zákazníka, byť toho nejprogresivnějšího,
nenutí vás to příliš jít dál, otupíte, přestanete reagovat na trh. Na trendy bychom
reagovali i tak, ale to je dnes málo.

16

Ředitel státního
podniku LOM
PRAHA Jiří Protiva

VÝZVY

Jak vidíte ty dva segmenty, vojenský a civilní, třeba za pět let?

Prvořadý úkol je udržovat a rozvíjet kompetence pro armádu. Ale i proto považuji
za nezbytnou spolupráci s civilním sektorem, protože právě v rámci této spolupráce
můžeme růst. Navíc máme volné kapacity – opravy vrtulníků, letadel, agregátů. Tady
cílíme i do zahraničí, máme nově získanou certifikaci na resurs dva tisíce hodin. Cílem
jsou Polsko, Peru, Etiopie, Bangladéš… Ve hře jsou Severní Makedonie, Irák, Ghana,
Burkina Faso, obecně africké země. Jestliže Česká republika logicky od východní platformy ustupuje, neznamená to, že ji zcela opouštíme my. Protože pořád je tu velký
trh, na kterém máme ty nejlepší reference.

Ano, pokud jde o armádu, jste synonymem pro vrtulníky Mi. Ale jak jste
na tom se stroji amerických výrobců, které mají být základem nové podoby
české armády?

Uspět na nové platformě je náš zásadní úkol. Má dvě linie, první je simulační středisko,
které již s naší dceřinou společností VR Group budujeme na vrtulníkové základně v Ná-

měšti nad Oslavou. S ministerstvem již máme podepsanou smlouvu na provoz. Mimochodem, simulační výcvik
je naší chloubou, v Pardubicích máme v rámci Centra
leteckého výcviku takzvané téescéčko, tedy taktické
simulační centrum, kde školíme piloty z celého světa.
Srovnatelné je v Evropě už jen jedno ve Švédsku, ale my
vedle gripenů umíme i L-39 a L-159, F-16… Druhá linie
se týká životního cyklu strojů, tedy servisu a údržby,
tam v současné době diskutujeme detailní parametry
zajištění této služby ve prospěch české armády. Řešíme
souběžně personální struktury a organizaci, abychom
v okamžiku, kdy tady nové vrtulníky budou, byli schopni
se o ně postarat. Tady se chceme dostat na nejvyšší možnou úroveň, tedy i modernizace a nestandardní úpravy.
S tím nyní začínáme, založili jsme interně nový závod H1,
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Ukázka nevojenského portfolia
LOM PRAHA pro civilní zákazníky

LOM
PRAHA S. P.
TRADIČNÍ PODNIK ČESKÉHO LETECKÉHO
PRŮMYSLU, ČELNÍ OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD
PRO VRTULNÍKY ŘADY MI V ZEMÍCH NATO
A EU S UZAVŘENÝM CYKLEM OPRAV. JE PLNĚ
CERTIFIKOVÁN RUSKÝMI KONSTRUKČNÍMI
KANCELÁŘEMI MVZ MIL A OAO KLIMOV,
MEZINÁRODNÍM LETECKÝM VÝBOREM MAK
A DOMÁCÍMI LETECKÝMI AUTORITAMI. OPROTI
MNOHA KONKURENTŮM MŮŽE NABÍDNOUT
KOMPLEXNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S KOMPLETNÍ
PODPOROU ŽIVOTNÍHO CYKLU VRTULNÍKŮ
MI. DISPONUJE ZKUŠENÝM TECHNICKÝM
PERSONÁLEM I POKROČILÝMI TECHNOLOGIEMI.
JEHO DOMÉNOU JSOU PŘEDEVŠÍM GENERÁLNÍ
OPRAVY VRTULNÍKŮ MI-2, MI-8/17, MI-24/35
A JEJICH AGREGÁTŮ (TURBOHŘÍDELOVÝCH
MOTORŮ, REDUKTORŮ A POMOCNÝCH
STARTOVACÍCH MOTORŮ). DÁLE OPRAVUJE
PÍSTOVÉ MOTORY A POSKYTUJE LETECKÝ
VÝCVIK PILOTŮ VE VLASTNÍM CENTRU
LETECKÉHO VÝCVIKU V PARDUBICÍCH. DCEŘINÁ
SPOLEČNOST VR GROUP SE NA ŠPIČKOVÉ
ÚROVNI ZABÝVÁ VÝROBOU SIMULÁTORŮ
A SIMULAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO LETOUNY,
VRTULNÍKY I POZEMNÍ SÍLY.
KLÍČOVÝM PROJEKTEM PRO NADCHÁZEJÍCÍ
OBDOBÍ JE PŘECHOD NA ZÁPADNÍ PLATFORMU,
COŽ PŘEDSTAVUJE PODPORU ŽIVOTNÍHO CYKLU
(SERVISNÍ ÚDRŽBA A PODPORA SIMULOVANÉHO
VÝCVIKU PŘI PŘEZBROJENÍ VZDUŠNÝCH SIL
ARMÁDY ČR NA NOVÉ AMERICKÉ VRTULNÍKY
VENOM A VIPER).

abychom mohli začít nabírat kapacity a cílem je dostat novou, říkejme západní platformu na stejnou úroveň, na jaké fungujeme s platformou východní. Tedy maximum činností přenést sem do Česka a vytvořit vlastní národní schopnost, což nejde ze dne na den.

Řada podniků dnes po zkušenostech s globálními řetězci hledá diverzifikaci
dodavatelského portfolia a vy máte zajímavé produkční kapacity…

Spolupráce s civilním sektorem je také naše aktuální téma. Už jsem zmínil, nejsme orientováni jen na vrtulníky a jen na vojenské portfolio. Musíme být rozkročeni i na druhou stranu a byl jsem vlastně překvapen, jakou šíři nevojenského portfolia můžeme
českým firmám nabídnout. A právě dnes, kdy se firmy orientují na domácí dodavatele,
mohou být naše možnosti pro mnohé z nich zajímavé. Ať už se jedná o strojní obrábění, vyvažování rotačních dílů, CNC stroje, nedestruktivní testování, galvanovnu,
3D skenery… Mimochodem, právě galvanovna má ohromný potenciál, jiná taková tu
není. Také už se nám za jediný rok podařilo zdvojnásobit tržby. Umíme samozřejmě
opravovat motory, a to nejen pro platformu Mi, ale i ty proudové pro L-39 nebo pístové. Ohledně pístového programu vnímám značnou poptávku, proto se na něj chci
zaměřit. V souvislosti s tím také spouštíme i nový e-shop pro prodej náhradních dílů
na písty, který však chceme využít ve větší míře a nabízet jeho prostřednictvím i další
zboží. Všechny tyhle kompetence jsou samozřejmě primárně určeny pro armádní sektor, ale máme tak velkou kapacitu, že ji bez problémů můžeme nabídnout civilnímu
sektoru, což jsme udělali a poptávka nás překvapila. Řada firem, určitě i s pandemickou zkušeností, začíná preferovat možnost realizovat to, co lze, tady v Česku.

S domácím partnerem se lépe domlouvá…

Ano, a eliminuje to řadu rizik, které při dodávkách ze zahraničí prostě musíte brát
v potaz. Necílíme jen na letecký průmysl, ale otevírají se nám i další oblasti – strojírenství, zemědělství, automotive, farmacie. Naší výhodou je, že umíme dělat celky,
od materiálového inženýrství přes výrobu až po povrchovou úpravu. A umíme se
přizpůsobit, máme opravdu šikovné lidi. Navíc umíme nabídnout i synergii s ostatními
státními podniky. Takže já to vidím jako značnou příležitost pro české firmy, napříč
obory. A nejen v tom smyslu, o kterém se bavíme, ale i obráceně. Řešíme pro stát projekty, které mají multiplikační charakter ve spolupráci zejména s českým průmyslem.

Předpokládám, že vaší atraktivitou jsou právě kompetence, protože armáda
chce jenom špičku. A tu můžete nabídnout i civilnímu sektoru.

Určitě. Máme certifikaci na leteckou výrobu a ta je na nejvyšších příčkách. My z nich
umíme sestoupit do běžného strojírenství, ale běžný strojař leteckou techniku dělat
nemůže. To je naše obrovská přidaná hodnota.
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POKUD JDE O CIVILNÍ SEKTOR, NECÍLÍME JEN NA LETECKÝ PRŮMYSL,
ALE OTEVÍRAJÍ SE NÁM I DALŠÍ OBLASTI – STROJÍRENSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ,
AUTOMOTIVE, FARMACIE. NAŠÍ VÝHODOU JE, ŽE UMÍME DĚLAT CELKY,
OD MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ PŘES VÝROBU AŽ PO POVRCHOVOU
ÚPRAVU. UMÍME SE PŘIZPŮSOBIT A UMÍME NABÍDNOUT I SYNERGII
S OSTATNÍMI STÁTNÍMI PODNIKY, COŽ VNÍMÁM JAKO ZNAČNOU
PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ FIRMY NAPŘÍČ OBORY.
Simulátor k výcviku létajícího personálu
Armády ČR a vojenských letectev NATO

Dnes je byznys nejen o železe, stále víc se prosazují softwarové systémy, umělá inteligence,
autonomní systémy…

Autonomní systémy i umělá inteligence jsou určitě
oblastí, které se věnujeme. Ne že bychom je přímo produkovali, ale pracujeme s nimi zcela běžně, například
na úrovni simulací, což je mimochodem oblast velmi
dobře využitelná i v civilním sektoru. Technologie jsou
dnes extrémně drahé a potřebujete k nim specificky zaškolenou obsluhu i servis. Nebo je to vynikající
příležitost pro oblast školství. Není přece jednodušší
způsob, než trénovat ty nejsložitější postupy na simulátorech. My už také dávno nejsme jen o železe,
děláme modernizace a modifikace, kde se intenzivně
zaměřujeme na vývoj. A tam software hraje značnou
roli, vždyť například východní platformu přizpůsobujeme standardům NATO. Jinými slovy, máme zkušenost
i s těmi nejpokročilejšími technologiemi.

Samostatnou kapitolou je asi výcvik…

Určitě, to je naše silná oblast a také příležitost k lepší
komercionalizaci. Organizační složkou LOM PRAHA je
pardubické Centrum leteckého výcviku, kde provádíme
kompletní výcvik budoucím pilotům, palubním technikům a pozemního personálu. CLV se nedávno stalo
schválenou organizací ATO a připravuje se na zapojení
do výcvikových aktivit NATO. Nedílnou součástí výcvikových aktivit v CLV je i taktický simulovaný výcvik
v širokém mezinárodním spektru.

Máte jako státní podnik, primárně zaměřený
na obranný průmysl, nějaký prostor pro vývoj
a výzkum ve spolupráci s českými firmami?

Dlouhodobě razím myšlenku spolupráce státního
podniku, akademické sféry a privátních firem, na tom
mohou vydělat všichni aktéři. U nás vidím velký prostor
zejména v otázce modernizací, například v oblasti
zástavby moderních radarových, komunikačních nebo

zbraňových technologií. A nejde pouze o vrtulníky, myslím, že tu máme odborníky,
kteří jsou schopni takové projekty řešit i s přesahem do jiných odborných oblastí.
Zatím ale musím přiznat, že vývoj a výzkum tady upadal a já se chci na jeho progres
zaměřit. Máme vývojové záměry, kde chystáme spolupráci jak s akademickým, tak
civilním sektorem. Nechci nic zatím prozrazovat příliš konkrétně, takže jen naznačím.
Jsou tu zajímavé příležitosti, a dokonce i dotační tituly, je tu celá široká oblast bezpečnostního výzkumu a tam určitě kompetence máme, jen je nastartovat. Jeden směr
jsou nejpokročilejší simulační technologie a centra, druhým pak radarové systémy
na různých vzdušných platformách.

Máte nějaké limity?

Jako státní podnik jsme veřejným zadavatelem. Jinými slovy, když my něco potřebujeme, musíme soutěžit. Ale obráceně limity de facto nemáme, když přijde firma se
svými potřebami, je to jen věcí dohody. A není problém ani společná nabídka produktů nebo služeb.
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Petr Simon
archiv Proteco nářadí

PROČ SE STĚHUJE
ŽELEZÁŘSTVÍ NA INTERNET?
Firmy dnes čelí celé řadě problémů. K pandemickým uzávěrám se přidaly narušené
dodavatelské řetězce, nedostatek materiálů a komponent, růst cen. To způsobilo všude,
kde to jen trochu šlo, nárůst e-commerce. Mnozí však na brutální disruptivní změny
připraveni nebyli. To je i příběh společnosti Proteco nářadí.

P

řed covidem online nástroje využívala firma spíše sporadicky, držela se široké
sítě osvědčených partnerů. Libor Knap i Pěva Holancová však s prvními
restrikcemi vytušili, že přichází doba, kdy zavedené modely přestávají fungovat. Kanálu, který měl do té doby spíše podpůrnou funkci, dali prioritu i odpovídající
investici. Výsledkem je po dvou letech e-shop, ke kterému se zákazníci začínají vracet
a na číslech je to vidět. E-shop, který ještě před dvěma lety měl na celkovém obratu
společnosti podíl v podstatě zanedbatelný, dnes v některých segmentech tvoří i více
než třetinu obratu, a to číslo stále roste. „Bez e-shopu si už naši firmu neumím vůbec
představit,“ komentuje to Pěva Holancová.

Vstříc změnám nákupních priorit
Změnu kurzu potvrzuje i šéf online marketingu David Sarpong. Mimochodem, tahle
pozice ve firmě v roce 2020 ještě neexistovala. „Způsob myšlení a rozhodování zákazníka ovlivňuje řada faktorů. Ještě pár let zpět bylo zvykem nakupovat ve specializo-
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vaném obchodě. Nákupu zpravidla předcházela porada
se zkušenějšími kolegy a důkladné zvážení investice,
protože dvacet třicet tisíc za kvalitní profi vybavení
člověk neutrácí každý den. A na konci bylo často ještě
i dlouhé rozhodování v samotném obchodě, pod argumenty prodavače. Dnes je to jiné, na internetu lze bez
problémů najít seriózní a objektivní recenze doslova
čehokoliv, cenový srovnávač vám v sekundě vyhledá
aktuálně nejvhodnějšího obchodníka, zboží objednáte
na pár kliknutí a často už druhý den vám je kurýr doručí
až do domu či do dílny,“ popisuje dnes běžnou praxi
David.
Změna nákupního chování je zcela logická, lidé zjistili,
že online nákupy šetří čas. A jestliže v pohledu běžného zákazníka je čas především komfort a svoboda,
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v případě profesionálů znamená doslova peníze. A e-shopy rostou jako houby po dešti, o Česku se dokonce tvrdí, že je to e-shopová velmoc. Uspět v takové konkurenci
chce mít co nejlépe zmapovaný trh a pokud možno přenést i do virtuálního prostoru
to nejlepší z tradic kamenných prodejen, což není vždy snadné. „Naše začátky také
rozhodně nebyly jednoduché, náš e-shop nikdo neznal a my jsme toho nevěděli o zákonitostech online prodeje mnoho. Ale postupně, s pomocí podpůrných marketingových aktivit, se nám podařilo dostat se do povědomí a dnes už se můžeme pyšnit
slušným prodejem. Svou roli určitě sehrálo i to, že jsme se vždycky snažili o co nejlepší zákaznický servis. To zákazníci vnímají a oceňují, z analýz vidíme, že se k nám
vracejí,“ potvrzuje Pěva Holancová.

Zákazník v centru všeho dění
Úspora času ale není jediná hodnota, která zákazníky přitahuje. I v online obchodě
lidé stále více hledají zážitek. „E-shop není jen prodej, podobně jako v tradičním obchodě potřebujete kontakt se zákazníkem a jeho zpětnou vazbu, navíc ale máte možnost hlubokých analýz chování. My jsme vsadili na dostupnost a kvalitní zákaznickou
podporu, například dopravu nabízíme zdarma. A nespoléháme jen sami na sebe, ale
spolupracujeme s vybranými nákupními galeriemi. Na rozdíl od mnoha jiných e-shopů
také nevyužíváme chatovacího robota ani žádného virtuálního asistenta, ale vytvořili
jsme nově pracovní pozice technických specialistů, kteří jsou k dispozici živě. Je to určitě provozně dražší i náročnější, ale v našem případě je to mnohem funkčnější. Přece
jenom, člověk je člověk. A hodně jsme také v poslední době zapracovali na informacích, fotkách i videích, protože výrobky jsou dnes mnohem složitější a video začíná
být v mnoha případech vlastně nenahraditelné,“ vysvětluje David.
Když se řekne e-shop, existuje mezi laiky rozšířená představa, že je to velmi pohodlný a velmi levný kanál, který vlastně okamžitě po spuštění vydělává, protože nemá
takřka žádné náklady. Experti vědí, že je to mýtus. Protože než se e-shop dostane
na úroveň, kdy je schopen pokrýt vlastní náklady, trvá to měsíce. Příběh Proteco je
toho důkazem.

E-shop jako štít pro doby nejisté
Pandemie ale není jediný důvod, proč jsou e-shopy v posledních měsících světovým
trendem. Ostatně, pandemie ustupují a e-shopy posilují. Není to jen proto, že lidé
zpohodlněli, je to důsledek stavu na světových trzích. „Svět prochází krizí. Na začátku možná byla pandemie a globální nedostatek materiálů. Pak skokem extrémně
zdražila doprava, my jsme dnes až na pětinásobku předpandemických cen. Svět dusí
inflace, Česko stagflace. A už se projevuje útlum kamenných obchodů. Řada těch, kam
jsme dřív dodávali, je dnes zavřená. A ty, které jsou otevřené, byly vzhledem k inflaci nuceny zdražit natolik, že odpovědí je pokles zájmu. Každý článek distribučního
řetězce musí držet takové marže, aby přežil, my i naši partneři. Jediná cesta, jak se

JEDINÁ CESTA,
JAK SE VYHNOUT
ZDRAŽOVÁNÍ, JE TA,
KTEROU UŽ VIDÍME
NA ZAHRANIČNÍCH
TRZÍCH –
ZKRÁTIT ŘETĚZEC
OD VÝROBCE
K ZÁKAZNÍKOVI
NA NEZBYTNÉ
MINIMUM. TO
V PODSTATĚ
UMOŽŇUJE
PRÁVĚ E-SHOP,
PROTOŽE NÁM
DOVOLUJE OSLOVIT
KONCOVÉHO
ZÁKAZNÍKA
VLASTNĚ PŘÍMO.

vyhnout zdražování, je ta, kterou už vidíme na zahraničních trzích – zkrátit řetězec od výrobce k zákazníkovi na nezbytné minimum. To v podstatě umožňuje
právě e-shop, protože nám dovoluje oslovit koncového
zákazníka vlastně přímo,“ popisuje aktuální stav na trhu
Pěva Holancová.
Otázka je, co dalšího přinese budoucnost, v evropském
případě ještě přidušená ruskou invazí. Proteco se ale
do budoucnosti dívá s nadějí. Úspěch e-shopu u koncových zákazníků si sám řekl o další rozšíření. „Samozřejmě budeme rozvíjet to, co už máme. Ale další metou
je rozšířit záběr i na segment živnostníků a firem. Jim
chceme, v závislosti na objemech, nabídnout ještě
výhodnější podmínky a servis, který bude respektovat
jejich potřeby,“ loučí se David Sarpong.
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DŮLEŽITOST STŘEDNÍCH
ČLÁNKŮ
Vápencových lomů je v Česku sedm. Jeden mezi nimi vyniká. Před sto devíti lety
jej založil dědeček dnešního majitele Ladislava Vitoula. A z těch sedmi je to jediný
lom, který je v českých rukou – zbývajících šest už má zahraniční majitele.

Petr Karban
Petr Karban

S

lunečný březnový den je pro návštěvu ve Vápence Vitoul jako stvořený. Lom není obří, zaměstnává, kromě deseti externistů, i s majitelem
a jeho ženou třicet lidí. Taková větší rodina. V pravém
slova smyslu. „Každý den objedu všechny zaměstnance, s každým se zastavím, s každým promluvím,“ říká
Ladislav, když nasedáme na jeho čtyřkolku, s níž denně,
v montérkách, projíždí svou vápenkou. Stará se dnes
již takřka výhradně o technologie a jednání s partnery.
To jeho manželka Jitka má na nohách sice zpravidla gumáky, ale většinu času tráví v kanceláři, řeší především
ekonomiku, finance a personalistiku.

Lidé jako rodinné bohatství
Vápenka Vitoul, to jsou čtyři hlavní linie odběratelů
a třináct produktů. Základ, respektive poklad, leží
v lomu Skalka. Čím hlouběji, tím kvalitnější vápenec.
Aby se kámen vytěžil, nadrtil, namlel a prodal, potřebujete energii, technologie a kvalitní zaměstnance. Dva
z těch tří atributů jsou v Česku kritické. Zaměstnanci
dlouhodobě, ale právě to je problém, který Vitoulovy
netrápí. Z celého okolí se lidé ptají, jestli by ve vápence
pro ně nebylo místo. To je vizitka, na kterou by byl hrdý
i dědeček.

Rozdělení rolí je patrné
na první pohled –
Ladislav montérky,
Jitka šaty.
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S energiemi je to složitější. Ale praxe ukazuje, že pořád je na tom tahle firma lépe než
řada jiných, které jsou závislé na subdodávkách komponent. Protože znakem doby je,
že málokdo je schopen garantovat ceny, byť jen na týden. „Máme vyšší náklady, teď
v cenách energií skoro čtyřicet procent. Takže čekáme, jak se k tomu postaví vláda.
Ale pořád musíme myslet na naše lidi. Problém je, že ono se snadno řekne, že zvedneme ceny. Komukoliv. Neděláme si iluze, je tu řada firem, která současné situace
zneužívá, protože když se zvedají ceny jinde, ono se to ztratí. Ale kdo myslí na zaměstnance? Ve finále to stejně všechno zaplatí ten obyčejný člověk na konci. My se
snažíme pomoct a zatím jsme vždycky našli možnosti, ale nemůžeme pomáhat tak,
abychom brali vlastním lidem. Nemůžeme přijít a říct, že benefity nebudou, protože
musíme dát jinam. Naši lidé jsou na prvním místě, protože oni jsou naše bohatství,“
shodují se manželé.

VÝZVY

Tahle mobilní drtička možná
nevypadá, ale zvládne sama
přímo v lomu zpracovat
celou produkci.

Cement není vápno
Ladislav je plukovník ve výslužbě, a proto vojenskou terminologií neudiví, ani když se
bavíme o rozvoji firmy. „Taktickým úkolem je splnit plán těžby. Operační cíl jsme si už
splnili, obnovili jsme technologie. A strategický cíl je posunout se například k výrobě
dalších finálních produktů. Ale to chce asi už novou sílu a nový elán,“ vysvětluje Ladislav a jeho prst směřuje do vedlejší kanceláře, k manželce. Jitka je střední článek, jak
sama říká s úsměvem: „Sto devět let je závazek, ale generaci neobejdete, říká manžel.
A má samozřejmě pravdu, když jemu je tolik, kolik mu je, a synovi, kterého dlouhodobě připravujeme na převzetí rodinné firmy, je také tolik, kolik mu je, nezbývá, než
nasadit střední článek.“
Vitoulovi jsou známým příkladem dlouhodobých příprav na předání rodinného majetku. Ladislav junior je k tomu veden cíleně od raného dětství. Nicméně důležité je najít
si vlastní cestu – dnes je mu devatenáct a studuje nikoliv tatínkem plánovanou báňskou, ale právo. S návratem do firmy přesto počítá. Dohoda, stvrzená i písemně, zní,
že nejpozději se to stane v jeho pětatřiceti. Do té doby je veslo v rukou Ladislava a Jitky. Možná dnes už spíše Jitky, která sice není z oboru, ale vystudovala MBA na Oxfordu a hlavně, má toho nejlepšího učitele: „Pravda, měla jsem představu, že budu
manželovi spíše jen pomáhat, ale dnes už spoustu problémů řeším sama. Naštěstí
máme na většinu věcí stejný názor. Když ne, tak si to večer probereme u vína,“ říká
s úsměvem a pokračuje: „Ale když jsem začala chodit na schůzky sama, jistá jsem si
vůbec nebyla, vždyť když jsem začínala, nerozeznala jsem cement od vápna – stejně
jako manžel ve svých začátcích. Takže historie se opakuje… Ale i dříve jsem pracovala
s lidmi, s kolektivem, který jsem vedla. A manažer musí mít schopnost organizovat
a zavelet. V tom mám výhodu, tohle umím. Co mě překvapilo, že za těch třicet let,
kdy na jednání chodil manžel, se toho moc nezměnilo. Ráno si u snídaně povídáme,
co mě čeká a on mi řekne, jak to bude probíhat. Plete se jen málokdy.“

Nové stroje, noví lidé
Ladislav si střední článek pochvaluje. Přiznává, že i změny z posledních let jsou dílem
Jitky. Sám se na ně sice připravoval, ale měl je spíše někde v horizontu let. S Jitkou
firmu zeštíhlil, optimalizoval lidsky i technologicky. Jitka byla ta, kdo přinesl do firmy
evropské zdroje na technologie, které byly impulsem k tomu, investovat do dalších
výrobních prostředků i společně s bankou. Dnes jsou ve vápence sice stále funkční
mlýny ze sedmdesátých let, ale drtička v lomu je nová, mobilní, supervýkonná. Na-

kladače, nákladní auta a nové bagry si také pochvalují.
A noví jsou vlastně i lidé ve firmě. „Jediný kluk v kolektivu lomu je tu asi patnáct let, jinak jsou všichni noví,“
potvrzuje Jitka. „Skvělé bylo, že jsme se s obměnou
technologií strefili do období personální generační
změny. Lidí máme méně, ale nemuseli jsme propustit
jediného zaměstnance,“ neopomene dodat Ladislav,
pro kterého jsou lidé tou nejdůležitější částí firmy. Pro
pořádek dodejme, že některé expertní pozice i rodinná
firma outsourcuje. Také tady je znát Jitčin vliv. „Hydrogeologa, závodního lomu, bezpečnostního technika
i geologa potřebujeme, ale ne každého z nich na osm
hodin denně,“ říká. Před lety si udělala personální audit,
stejně jako takřka o třicet let dříve její manžel. Došla
k tomu, že osmadvacet lidí pro provoz vápenky by
mělo stačit. A stačí.

Stabilita jako dědictví
Když se v době nejisté bavíme o budoucnosti, Vitoulovi obavy nemají. „Firma stojí na pevných hodnotách.
Manžel je válečná generace, a to je zkušenost, která
formuje. Ve všem, co dělá, je vždy hrdost a úcta
k tomu, co vytvořili předkové. Stabilita je největší hodnota, kterou firmě dal. Čtyři pilíře odběratelů – zemědělství, stavebnictví, gumárenství a odsiřování – jsou
ohromnou devizou, nikdy se nepropadnou všechny
najednou. A pak lidé. To byla vždycky naše silná stránka
a i dnes, když se generace obměnily, to platí,“ vypočítává Jitka.
A její slova o úctě k dědictví potvrzují i drobné střípky
z běžného života. Před vilou u silnice stojí kříž, který
před lety Ladislav objevil v řece Moravě. Byl rozbitý
na desítky kusů. Dnes zrestaurovaný stojí na rozcestí
mezi sídlem firmy a lomem. Nad ním Ladislavův dědeček už kdysi dávno založil sad. „Z toho je ta naše skvělá
slivovice,“ připomíná s mrknutím oka Jitka. Sad je ale
taky živá bytost a věk se zastavit nedá. Právě letos
na jaře dochází k jeho obrodě. Slivoně doplní hrušky,
jeřabiny a třešně, v plánu jsou i úly a včely. A dědictví
rodu udržuje Ladislav i ve vztahu k umění. Například
lóži číslo osm v prvním pořadí v Moravském divadle
v Olomouci mají Vitoulovi předplacenou na všechna
premiérová představení už od roku 1924. A každým
rokem předplatné obnovují.
Jsou to vlastně jen střípky, ale vypovídají příběh úcty
k předkům, k přírodě, k regionu, k řemeslu. Příběh
Vápenky Vitoul.
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POTŘEBUJEME
HLAVY, NE RUCE
Miroslav Jandečka jde cestou, která je všechno jiné než mainstream. Přesto a možná
právě proto nese výsledky. Před lety v Domažlicích, na hranicích s bohatým
regionem Bavorska, založil nenápadnou českou auditorskou a poradenskou firmu.
Postupně ve společnosti vyrostli a přicházeli k ní další partneři. Vytáhli ji společně
k těm nejlepším, od kterých se učil. Nedávno využili nabídku převzít spolu s novými
partnery BDO audit roli této významné mezinárodní sítě v České republice. Díky
tomu mohou poskytovat dokonalý celosvětový servis. Ale dávno už přesáhli meze
účetního a daňového poradenství i auditorství a jsou firmám silným partnerem
především v oblasti strategického poradenství a rozvoje.

Petr Karban

Jan Rasch

Založil jste firmu krátce po škole, vlastně podnikáte v oboru už třicet let.
Co byl ten hlavní impuls?

Mě ve čtrnácti šoupli z vesničky od Domažlic na matematické gymnázium do Prahy, kam sbírali děti z celých Čech z matematických olympiád. Takže jsem měl velké
štěstí, potkal jsem se s lidmi, z nichž dobrá polovina dále vystudovala matematiku,
další fyziku a jiné náročné obory, byly to již tehdy osobnosti, od kterých jsem se učil.
Je obdivuhodné, kde všude se uplatnili, v Cernu na urychlovači, v IT, církvi, školství,
medicíně, ve vysokých postech světového marketingu… V devadesátých letech
jsme měli obrovské příležitosti. Pak jsem v Praze vystudoval vysokou a utekl zpátky.
Nezůstal jsem po škole v Praze jako většina ostatních, neodešel do zahraničí, cítil
jsem se lépe doma. Měl jsem to štěstí, že jsem od začátku mohl pracovat pro úspěšné
firmy, které se doslova hrnuly přes hranice, a mohl jsem se učit od úspěšných, dělalo
mi dobře, že jsou vděčni za naši pomoc. Víte, ono je toho tak moc vymyšleno, stačí
se jen dívat a nejlepší praxi se učit, důsledně ji používat. Až zvládnete základy, pak
můžete přidávat. To jen české firmy často mají pocit, že základy nejsou potřeba, že ví
vše lépe. Mám velkou radost, jak se jejich přístup mění a je stále více těch skvělých,
úspěšných!

Proč BDO, když i bez něj jste byli na velmi slušné úrovni?

Mají velmi podobné hodnoty. V Moore Stevens, mezinárodní síti, již jsme zastupovali
dřív, přešla její zakládající společnost s více než stoletou historií v Londýně k BDO
také. A když jsem se jejich managing partnera ptal, co je k tomu vedlo, odpověď byla

24

poměrně stručná: „My jsme v rámci sítě o všechny pečovali, pomáhali, ale mnoho jsme nedostávali. A když
mi pak řídicí partner BDO vyprávěl, jak se o nás budou
starat, znělo to jako pohádka. Moc jsem tomu nevěřil,
ale byla to pravda, Míro, je neuvěřitelné, co vše nám síť
BDO dává.“ A moje zkušenost je stejná. Potkal jsem se
s něčím, co je na světové úrovni a dokáže to pomáhat.
To je neocenitelný vklad. BDO není franšíza, kde by
na nás někdo vydělával, jsme součástí sítě skvělých
lidí, kteří si navzájem pomáhají. Platíme pouhé náklady
za servis, který dostáváme. A je prvotřídní a celosvětový. Je ohromnou výhodou, když vím, že v každé zemi
na světě mám partnera na stejné úrovni, se stejnými
hodnotami a kvalitou. A mohl bych uvést mnoho příkladů, jak nejen bereme, ale také dáváme, pomáháme
kolegům v zahraničí.

Jste v něčem jiní než ostatní? Protože poradenských firem je celá řada…
Já doufám, že jsme jiní ve všem. My jsme jiná
liga než Velká čtyřka, se kterou budeme vždycky
srovnáváni. Oni se starají o ty největší nadnárodní
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korporátní firmy, velké banky, tam se nesmí kolečko zadrhnout, zastavit. To je
nekompromisní, ultimátní byznys, není pro všechny. Ale když si vzpomenete
na školu, ti výjimeční byli často jiní. Citliví, vnímaví, neměli ty nejtvrdší lokty.
Mají vynikající schopnosti, ale často paradoxně nižší sebevědomí a potřebují
sami sobě dokazovat, že obstojí. Kladou si mety a pracují na sobě celý život.
Chtějí pomáhat. A někdo lepší pro ně není ohrožením, ale motivací, cítí se
dobře v jejich společnosti, ví, že je posunou dál, že se od nich dál učí. Uznejte, že to nejsou typy do korporátu, do mašiny. Právě tihle vzácní lidé k nám
přicházejí a jsou tady. Přesto, že o nás se říká, že se tu musí moc dělat, pro ně
je jejich práce vášní, posláním, jsou si vědomi toho, jak moc mohou podnikatelům pomoct, čeho již dosáhli. Takové lidi já chci, abych je nemusel kontrolovat, já jsem tu od toho, abych jim vytvořil co nejlepší prostředí pro jejich
seberealizaci. Hodnoty máme nastavené jinak: tvrdá práce a úcta k soukromé-

mu životu. Zákazník je důležitý, ale není nejdůležitější. Nejdůležitější je zaměstnanec. Zákazník už si ty
nejlepší lidi u nás najde a neopouští je. A pak možná
nás odlišuje ještě jeden detail. Součástí naší kultury
je neomezená otevřenost. A moje zkušenost je, že ti
opravdu úspěšní to snesou a nepovažují to za prostořekost ani nafoukanost. Oni jsou schopní vidět, že
máme stejný cíl. Naší ambicí je pomoct jim uspět. To
je možná znak, kterým se lišíme od jiných firem, my
opravdu praktikujeme radikální otevřenost. Dovnitř
i ven. Začátky jsou náročné, ale je to velmi osvobozující, když vám podřízení, kolegové, nadřízení,
zákazníci otevřeně řeknou, co si myslí.

Jiří Jandečka radí
českým firmám to,
co sám praktikuje –
učit se od nejlepších.
A teprve když člověk
zvládne na špičkové
úrovni základy, má
smysl k nim přidávat
vlastní invenci.
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To máte poměrně zocelený tým asi… Protože nesmlouvavá otevřenost je hezká, ale poměrně náročná.

Je. Já měl dřív strach, že lidi zraním, že jsem za hranicí slušnosti a ohleduplnosti. Opak
se však v delším horizontu ukázal být pravdou. S konceptem ultimativního hledání
pravdy Raye Dalia, otevřenosti, jsem se setkal na Harvardu a postupně se stal součástí
naší kultury.

Se svou třicetiletou zkušeností – které trendy a rizika vidíte, když se řekne
česká ekonomika 2022+? Otevřeně…

Trendy jsou určitě automatizace, robotizace, digitální transformace, někdy pod
pojmem Průmysl 4.0. Dnešní firmy přecházejí na digitální technologie, ty jim výrazně pomáhají s rutinní a opakovanou činností, kterou lze nejsnáze nahradit. Ale aby
nedošlo k omylu, firmy stále potřebují lidi, jen se mění požadavky na ně – žádaní jsou
a stále více budou ti, kteří umějí vymyslet, vyvinout, řídit. Lidský faktor bude zkrátka
stále klíčový, mění se role člověka. roste význam učení se, spolupráce a vzájemné
pomoci. Potřebujeme hlavy, ne ruce. Firmy zároveň čelí novým typům rizika: Jsou tu
kybernetické útoky, které mohou firmu totálně ochromit, jsou tu globální geopolitické vlivy, jsou tu zelené parametry, které na jedné straně mají smysl, ale na druhé
straně mohou firmám přinést velké rozčarování, protože mohou komplikovat financování nových projektů. V oblasti CSG, což je nový pojem pro odpovědné podnikání
společností, nám jde o skutečné dlouhodobé zlepšení prostředí, ne o někdy hloupé
módní projekty na oko.

Zůstaňme u lidí. Potřeba budou pořád, ale český trh práce, to je kapitola sama
pro sebe…
Nemyslíte, že si za to ale můžeme sami? Hodně se upínáme k zahraničním zaměstnancům a já se bojím, že to jako společnost nedáme. Když to nedala Anglie…

Jak to myslíte? V Německu německého řidiče
nenajdete…

BDO

PORADENSKÁ SPOLEČNOST POSKYTUJÍCÍ AUDITORSKÉ, DAŇOVÉ,
PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ, DIGITALIZACE, KYBERNETICKÝCH RIZIK, FINANČNÍHO,
TRANSAKČNÍHO A PODNIKOVÉHO PORADENSTVÍ ČI ZNALECTVÍ.
NA ČESKÉM TRHU PŮSOBÍ UŽ 30 LET. S VÍCE NEŽ 500 ODBORNÍKY,
DLOUHOLETOU PRAXÍ A ZÁZEMÍM GLOBÁLNÍ SÍTĚ SE ŘADÍ ZA VELKOU
ČTYŘKU K PŘEDNÍM PORADENSKÝM SPOLEČNOSTEM V ČESKÉ REPUBLICE.
PŘEDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VE 100% VLASTNICTVÍ ČESKÝCH PARTNERŮ
JE KOMBINACE SILNÉHO ZÁZEMÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ, VYUŽITÍ JEJÍHO
NEJLEPŠÍHO KNOW-HOW A INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU KE KLIENTŮM
NAPŘÍČ ČESKOU REPUBLIKOU, S KANCELÁŘEMI V PRAZE, PLZNI, BRNĚ,
DOMAŽLICÍCH, ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A JINDŘICHOVĚ HRADCI.
DO SKUPINY PATŘÍ SPOLEČNOSTI BDO AUDIT, BDO CZECH REPUBLIC, BDO
CONSULTING, BDO LEGAL A BDO ZNALEX. JSOU SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ
SÍTĚ BDO, KTERÁ CELOSVĚTOVĚ TVOŘÍ JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH SÍTÍ
AUDITORSKÝCH A PORADENSKÝCH SKUPIN, KDYŽ VE VÍCE NEŽ
1 650 KANCELÁŘÍCH 167 ZEMÍ ZAMĚSTNÁVÁ VÍCE NEŽ 91 TISÍC
ODBORNÍKŮ S OBRATEM VÍCE NEŽ 11 MLD. USD.
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Zahraniční zaměstnanci byli jedním z hybných momentů brexitu. Anglie je nedokázala přijmout. Dnes je pro
ně nesmírně těžké bez zahraničních dělníků prosperovat, firmy na nich závislé krachují, lidé se znovu učí
to, co zapomněli. A my jsme poměrně xenofobní nebo
možná až rasistická společnost, nejsme zvyklí žít s lidmi
jiných kultur. Firma cizí zaměstnance přijme, ale region
už ne. Já si nemyslím, že cesta „vládo, pusť sem cizince“
je ta správná. Protože to je v drtivé většině levná pracovní síla pro nízkou přidanou hodnotu. To není strategie. Za deset let se to obrátí proti těm podnikatelům,
kteří to dnes prosazují. Je třeba si vychovat své vlastní
lidi, postavit budoucnost na tom, jaký český pracovní
trh je a bude.

Máme na to čas?

Každým dnem méně, ale jiná cesta není. Český podnikatel ale nepřemýšlí tři tahy dopředu. Spíš mluví. A pláče. Zahraniční firmy o svých lidech nejen mluví, ony
je skutečně považují za bohatství a základní hodnotu.
A také se o ně starají. Máme klienta, původně rodinná
německá firma, dnes již na burze. Komplet vybavila
a podporuje celou třídu na místním učilišti. Místní podnikatelé se přijdou podívat do posledních ročníků, jestli
by nenašli dva kluky. Oni nevědí, že komplet celá třída
je už od nástupu podchycená jinde, protože takhle
se to dělá na Západě. Hledat budoucí zaměstnance
mezi studenty ve třetím nebo čtvrtém ročníku nestačí,

VÝZVY

MIROSLAV JANDEČKA
MANAGING PARTNER BDO, ABSOLVENT EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ
ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. NA HARVARDU STUDOVAL BEST
PRACTICE ŘÍZENÍ PORADENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ. VE SVÉ PROFESNÍ KARIÉŘE
SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA DAŇOVÉ OTÁZKY V MEZINÁRODNÍM
KONTEXTU, HLEDÁ NOVÉ MOŽNOSTI DAŇOVÉHO PLÁNOVÁNÍ, ABY
DOKÁZAL OPTIMALIZOVAT DAŇOVOU SITUACI SVÝCH KLIENTŮ.
JEHO SPECIALIZACÍ JE PRINCIP MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ,
NASTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH STRUKTUR. MÁ TAKÉ BOHATÉ ZKUŠENOSTI
S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ KOMPLEXNÍCH PODNIKOVÝCH TRANSAKCÍ, FÚZÍ
JAK NA STRANĚ KUPUJÍCÍHO, TAK NA STRANĚ PRODÁVAJÍCÍHO, FINANČNÍHO
AUDITU I PŘÍPRAVY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. JE CERTIFIKOVANÝM AUDITOREM,
ČLENEM KOMORY AUDITORŮ ČR A CERTIFIKOVANÝM DAŇOVÝM
PORADCEM, ČLENEM KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR. HOVOŘÍ ČESKY,
ANGLICKY A NĚMECKY.

musíte je zaujmout a oslovit hned v tom prvním. Jenže to se u nás nedělá a čeští podnikatelé se pak jen diví, že nemohou sehnat lidi. Protože sbírají zbytky. Dle statistik
společnosti v zahraničním vlastnictví výrazně lépe platí, věnují oblasti lidských zdrojů,
výběru těch nejlepších mnohem více energie a zdrojů. To samé dělají úspěšné české
firmy. Dle objektivních mezinárodních srovnání konkurenceschopnosti našeho trhu
práce na tom vůbec nejsme špatně.

Pustil jste se do toho zostra, ale chápu, že poplácávat se po ramenou nemá
smysl.

My často říkáme, že bychom to světu ukázali. Kdyby… To je příběh, který od českých
majitelů a finančních ředitelů slýchám třicet let. Místo, abychom měli nějakou pokoru,
pořád chceme něco někomu dokazovat, ale někdo nebo něco nám v tom brání. To je
nesmysl, ono bohatě stačí podívat se, jak se podniká jinde a dostat firmu na standardní úroveň. Až když tohle zvládnete, můžete k tomu přidávat. Potřebujeme se prostě
učit od nejlepších, jak se dělá byznys. Jezdím často třeba do Rakouska a žasnu, jak
i v malých městech je nespočet hospůdek s výbornou kuchyní. V jedné takové jsem
se ptal majitele, čím to je, že všichni skvěle vaří. Odpověď byla poměrně jednoduchá.
Stát se giganticky stará, aby měli přísun toho skutečně potřebného know-how, aby
se jako podnikatelé posouvali kupředu. Jak se dělají daně, účetnictví, jak se starat
o lidi, řídit firmu, jak se kvalitně vaří. My třeba vůbec neumíme pečovat o trh, nikdo
nás to neučil. Němečtí zpracovatelé mléka si například vychovávají další generaci
producentů. Podporují děti sedláků, aby pokračovali v rodinném byznysu, aby zůstali
v zemědělství. Lidi v nákupu velkých mlékařských firem tráví padesát procent času
pomocí u sedláků, zajišťují si zítřejší surovinu. Přemýšlejí na dvacet let dopředu. To
je jiný svět. Přestaňme podporovat neschopné podnikatele. Zkrachují, uvolní se trh
práce. A pak musíme mít firmy se špičkovými produkty, které budou schopné špičkově zaplatit kvalitní lidi, postarat se o ně, vychovávat je, vytvářet jim skvělé prostředí
pro kariéru. To vidím jako cestu k budoucnosti. Nelze brát těm nejlepším, abych mohl
dotacemi a podporami udržovat ty neefektivní. Máme mnoho firem v českém vlastnictví, které jsou na nejvyšší světové úrovni, ale obecně bych úplně nejásal. Je známá

studie, kterou si nechala dělat Sobotkova vláda v roce
2015. Hodnotila dvacetiletý vývoj českého HDP podle
majetkové struktury firem. Tipněte si, o kolik procent
narostlo HDP v českých rukou a u firem v rukou zahraničních vlastníků. A druhá otázka, kolik zisku generuje
zahraniční kapitál a kolik kapitál český.

Třicet ku sedmdesáti ve prospěch zahraničí?

Český nula, zahraniční sedmkrát. Jinými slovy, kdybychom měli firmy jen v českých rukou, byli bychom
v roce 2015 na úrovni roku 1995.

A teď to složitější – co s tím?

Začít u sebe, přemýšlet, jak já mohu věci změnit. Zahraniční spolupráce. Koukat na ty nejlepší. Učit se. A pak
teprve přidávat. Mám řadu příkladů, jak se české firmy,
které začaly spolupracovat se zahraničním partnerem,
dostaly během velmi krátké doby na úplně jinou úroveň. A až pak můžete začít někoho učit.

V čem vy můžete pomoci?

Když děláte audit, víte vlastně o firmě všechno. Vidíte
plusy i minusy, máme zkušenosti ze stovek společností.
Dnes firmy procházejí transformací, digitalizují, jsou vystaveny obrovským rizikům kybernetického světa, optimalizují, expandují, hledají nové trhy a nové příležitosti.
Jejich majitelé ale zpravidla nejsou odborníci na tyhle
specifické úkony. My takové odborníky vychováváme
a máme, mají zkušenosti z desítek společností, ne pouze z jedné. Naši poradci řešili skutečné útoky hackerů,
pokusy o vydírání, záchranu dat. Nemůžete čekat, až
tuhle zkušenost ve firmě nabudete. To je hodnota,
kterou můžeme nabídnout.

Třeba i v oblasti digitalizace, respektive digitální
transformace?

Zvenčí to není ještě vidět, ale i v naší branži převezmou roboty devadesát procent rutinní práce. Profese
účetních a auditorů možná brzy z velké části zaniknou,
nahradí je lidé z IT, datoví analytici. I u nás je celý tým
lidí, kteří se tomuto fenoménu věnují. Naše mzdovka
zpracovává data padesáti firem a jsem přesvědčen, že
jich zvládne ve stejné sestavě i sto. Robot zpracuje cokoliv, jen občas potřebuje pohlavek, aby to zpracovával
správně, na to naše lidi připravujeme. Důležité je z těch
dat vytáhnout něco víc. Informaci. Inspiraci. Příležitost
nebo riziko. A to už robot neumí, na to potřebujete
vysoce kvalifikované lidi. Máme jedny z nejlepších.

Kde je berete?

Na školách, v prvních ročnících. Podobně jako ti prozíraví zahraniční majitelé firem. Dnes k nám nenastupuje
vlastně nikdo, s nímž bychom dlouho nepracovali už
na škole.

Vyhnuli jsme se aktuálnímu tématu Ukrajina…

Seděl jsem v listopadu 1989 večer na Národní a čekal, co
s námi bude. Nesmírně situaci Ukrajinců prožívám. A moc
jim přeji to štěstí demokracie a svobody, které potkalo
nás! Ta úžasná vlna pomoci ostatním je v nás!
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40KRÁT 1 000 SLOV
Kouzla a zázraky. Nevidíte žádné propojení se službami, které společnost Elfium
poskytuje? Vidíte, a přitom jsou to často jedny z prvních slov, která Jan Poláček
od klientů jako zadání dostává. „Jsou zvědaví, jaká kouzla umíme, a která bychom
mohli použít pro ně. Vždy odpovídám, že nevím, jestli umíme kouzlit, ale jsme vždy
připraveni udělat naše BEST. A několika desítkám firem už to BEST pomohlo.“
Marek Hubač
archiv Elfium a Witkowitz ENVI
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H

ned od prvních setkání a rozhovorů si lidé z týmu Elfium budují důvěru
u klientů. „Důvěra je pro mě naprosto zásadní a nikdy bych ji neporušil. Je to
hodnota, kterou bezmezně ctím. Nejvíc si vážím toho, že co si s našimi klienty/partnery řekneme, to platí. Často i jen na podání ruky. Toho si velmi cením a má
to pro mě i významnou lidskou hodnotu. Většinou spolupracujeme s moc fajn lidmi,
kterých si vážím pro to, co dokázali a jací jsou to lidé. To, že nám dali svou důvěru, je
v jejich rozvoji podporovat, je pro nás osobním závazkem,“ říká Jan Poláček.
Začali jsme myšlenkou na konec, jak je často psáno v mnoha manažerských příručkách, ale pojďme se podívat na začátky jednotlivých příběhů. Kdy firma pozná, že by
mohla benefitovat z pomoci a služeb Elfia? „Nepozná to přímo firma. Pozná to člověk
ve firmě. Tím, co to spouští, je pohnutka: Chci být lepší, chceme růst, chceme se připravit na budoucnost, potřebujeme kvalitnější a kvalifikovanější pracovníky. Většinou
je to v období, kdy firmu čekají nové výzvy, plánují se rozvíjet, investovat, chtějí růst.
Zadání přichází od lidí, kteří už jsou velmi úspěšní a chtějí být i nadále. Vědí, že oni
jsou od toho, aby rozhodovali a řídili a na nás odkládají ostatní agendu, která jejich
úspěch podpoří a jejich práci maximálně zefektivní. Vědí totiž, že i když jsou velmi
úspěšní, můžou něco přehlédnout, nebo dělat složitě, a tak se naučili ocenit práci
a využívat impulsů od odborníků zvenčí.“
Použijeme-li některé z modelových případů. Firma během 3 až 5 let naroste z 50 na
250 zaměstnanců, zdvojnásobí obrat, rozšíří výrobu, vstupuje na nový trh, koupí
novou firmu nebo spojuje dvě země pod jedno řízení. A najednou jsou nakladeny
na manažery i organizaci práce ve firmě úplně jiné nároky. Manažeři už nemohou
předávat denně osobně informace všem 250 zaměstnancům přímo. „Potřebujete
doplnit trochu jiné postupy v řízení, které dříve nebylo třeba. Musíte si zachovat
atmosféru, kulturu, hodnoty a přístup lidí v týmu, zásady, na kterých společnost vyrostla, a na druhou stranu, už nejde vše dělat tak živelně, jako se to dělalo v menším
počtu lidí. Už potřebujete strukturu, řád a organizaci pro komunikační toky, zadávání
práce a další nástroje řízení. Jasné věci, které jsou přece samozřejmé, ale realita, ta je
naprosto jiná.“ Klíčové je uvědomění, myšlenka: Nechci nechat budoucí vývoj náhodě.
Pak už se jen rozvíjejí otázky, jako jsou: Je to, jak to děláme, stále funkční a efektivní? Jak to ověříme? Nebrzdí nás náhodou něco? Nedřeme se zbytečně? Neutrácíme
někde zbytečné náklady? A s kým bychom mohli vést tuto debatu? Kde vzít inspiraci
či postupy, jak na to? „Často v počátcích vedeme diskuze právě na tato témata, která
jsou zadavatelům velmi přínosná, rozšiřují obzory a inspirují k zamyšlení a akci. Přece
jen, projdeme ročně cca 150 firem, čímž získáváme docela ucelený pohled o tom,
co se na trhu děje, jaké jsou trendy a co funguje. Velmi často může firma velmi dobře
zkvalitnit to, jak je organizovaná uvnitř, a tím vytvořit obrovské kapacity na růst
a nové výzvy, a zvýšit tak své výsledky. Kvalitní vnitřní systém řízení ve firmě, to je
totiž obrovská konkurenční výhoda, která se nedá okopírovat ani ukrást. A postupy,
jak prakticky systém řízení ve firmě zkvalitnit, to je naše specializace.“

Autentický zážitek
Elfium nepředává pouze myšlenky a postupy, jak by se to mělo dělat. Tým se aktivně
na zlepšeních podílí. „Nejčastější začátek je formou diskuzí, nejlépe s tím, kdo má
rozhodovací pravomoc, kdo je zadavatel – majitel, ředitel, ten, kdo nese zodpovědnost.“ Rozhovor samozřejmě není jedinou metodou, jak vstupní data získat. Podle
požadavků a potřeb klienta může tým Jana Poláčka zrealizovat workshop s celým
managementem a zpracovat vstupní analýzu, využít online nástroje. Cílem je zjistit
stav a funkčnost nastavení principů řízení. Následuje zpracování výstupů a prezentace
výsledků a řešení managementu během workshopu a vzájemné interakce. Zde pak
vznikají možnosti, jak ke zlepšení dojít.

ELFIUM
MLADÁ SPOLEČNOST, KTEROU TVOŘÍ ZKUŠENÝ,
DYNAMICKÝ TÝM S VLASTNÍ PRAXÍ Z ŘÍZENÍ FIRMY,
VÝKONNÝCH MANAŽERSKÝCH POZIC A PRODEJE.
ZKUŠENOSTI, ALE I INSPIRACI ČLENOVÉ TÝMU ELFIUM
NAČERPALI A ODŽILI JAKO MANAŽEŘI EXTERNÍCH
TÝMŮ PŘI REALIZACI STOVEK ZMĚNOVÝCH
PROJEKTŮ. FIRMA MÁ ZA SEBOU ŘADU ÚSPĚŠNĚ
ZREALIZOVANÝCH ZMĚNOVÝCH PROJEKTŮ,
KTERÝMI POMOHLA ZVÝŠIT VÝKON FIREM, TÝMŮ
I JEDNOTLIVCŮ, A TEDY I VÍCE VYDĚLAT
JEJICH MAJITELŮM.

JAN POLÁČEK

MAJITEL, MANAGING DIRECTOR
VYSTUDOVAL TRENÉRSTVÍ NA UK V PRAZE, KDE
ZÍSKAL ZÁKLADNÍ TRENÉRSKÉ A PSYCHOLOGICKÉ
KNOW-HOW PRO ROZVOJ A PRÁCI S DOSPĚLÝMI
A S ROZVOJEM JEJICH DOVEDNOSTÍ. OBCHODEM
A MANAGEMENTEM SI PROŠEL OD ZÁKLADU, KDY
SBÍRAL CENNÉ ZKUŠENOSTI V REÁLNÝCH SITUACÍCH
PŘI PRODEJI SLUŽEB B2B, TVORBĚ ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ I PŘI JEJICH ŘÍZENÍ. MÁ PŘES 15 LET
ZKUŠENOSTÍ V BYZNYSU A VE ZMĚNOVÝCH
PROJEKTECH, KTERÉ POMOHLY FIRMÁM ZVÝŠIT
EFEKTIVITU A VÍTĚZIT. ZLEPŠILY SE DÍKY NIM
DOVEDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZFÚZOVALY FIRMY,
I SE ZVÝŠILY VÝKONY CELÝCH FIREM A JEJICH
VÝSLEDKY. ÚSPĚŠNĚ ŘÍDÍ FIRMU, CORE TÝM
VE FIRMĚ I EXTERNÍ TÝMY PŘI ZAVÁDĚNÍ ZMĚN, PŘI
ROZVOJOVÝCH PROJEKTECH ČI OSOBNÍM ROZVOJI.
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MOTIVY
FIREM PRO
VYUŽITÍ
SLUŽEB
SPOLEČNOSTI
ELFIUM
CHTĚL BYCH LETECKÝ MANUÁL NA ŘÍZENÍ FIRMY.
CHTĚL BYCH SJEDNOTIT MYŠLENKY – PŘESNĚ
DEFINOVAT, JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ, NA JAKÝCH
HODNOTÁCH BUDEME STAVĚT A JAK JE
PROMÍTNEME DO REÁLNÝCH SMĚRŮ A AKTIVIT.
CHTĚL BYCH VYBAVIT MANAŽERY SPRÁVNÝMI
KOMPETENCEMI VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSOU
V NOVÝCH VEDOUCÍCH POZICÍCH.
POTŘEBUJEME SPRÁVNĚ ŘÍDIT PORTFOLIO
ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH PŘÍPADŮ, ABYCHOM
VYTĚŽILI STÁVAJÍCÍ POTENCIÁLY PRO PRODEJ
NAŠICH SLUŽEB/PRODUKTŮ.
POTŘEBUJI EXTERNÍHO ODBORNÉHO PARTNERA,
KTERÝ PROPOJÍ ZKUŠENÉ MANAŽERY A MLADÝ
TÝM PŘI STRUKTURÁLNÍ ZMĚNĚ V ŘÍZENÍ U NÁS
VE SPOLEČNOSTI A OVĚŘÍ, JESTLI JSME NĚCO
NEOPOMNĚLI.
POTŘEBUJI PŘIPRAVIT FIRMU NA PŘEDÁNÍ, ZATÍM
JE ZÁVISLÁ NA MNĚ, NA MAJITELCE.
POTŘEBUJI PRŮZKUM – ZJISTIT, CO SI KOLEGOVÉ
MYSLÍ A IMPULS PRO NASTARTOVÁNÍ ZMĚNY.
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Ale nečekejte, že Elfium bude rozhodovat za vás. „Nemůžeme za firmy rozhodovat,
připravujeme pro ně cesty a řešení se všemi přínosy i úskalími, doporučujeme na základě zkušeností, řídíme realizaci a změnové projekty, vedeme tréninky a workshopy.
Finální rozhodnutí a výběr je na majitelích, ředitelích. Jak jejich vizi, misi a strategii pomoci co nejlépe naplnit, je pak zadáním pro nás. Cíleně je vedeme k jejich záměrům.
Hledáme a navrhujeme změnové projekty, dohlížíme na dodržování termínů, děláme
jim svědomí a tlačíme na plnění milníků, které je potřeba splnit. Důležitý je konkrétní
autentický zážitek a první užitečné výstupy, které přinášejí výsledky. Tím se začne
rozvíjet důvěra a projekt získává kvalitu.“
A tady je prostor pro možná kouzla a zázraky. „Principy jsou často známé, ale
cesta k jejich implementaci bývá výzva a je často naší invencí. Tvoříme konkrétní
praktické nástroje, organizujeme myšlenky, aby vše bylo funkční. Naším cílem je
zlepšení aktuálního stavu.“ Jeden všeobecný funkční návod neexistuje. Do problematiky (nastavení) vstupuje hodně moc faktorů – v jaké fázi se firma nachází, jak je,
nebo není připravená, kdo zadání předával, kdy ho zadával. Jednotlivé kroky a fáze
projektu se přitom nedají moc urychlit, a navíc musejí respektovat samotný chod
firmy. „Zhruba během dvou měsíců se zpravidla vše nadesignuje. Většina informací
a podkladů ve firmách je, jen se musejí utřídit a provázat do celku. Nejdřív se soustředíme na organizaci práce. Řeknu příklad, který možná bude působit úsměvně,
ale abychom se dostali do bodu, že se všichni lidé z managementu sejdou na stejném místě, v přesně domluvený čas, nad stejnou agendou a vyhodnotí ji stejně, je
často práce i na půl roku. Někomu se to může zdát málo, ale právě tohle je jeden
ze základů všeho, který když funguje, tak zrychluje další kroky. De facto nikdo už
potom nad formou a místem nepolemizuje a můžeme jít do kvality obsahu. Takto
základní věc je často velmi zanedbávána a chybí základní jednoduchý „volant“
na řízení. Je to jako palubovka v autě – všichni vědí, že jsou dva budíky, jeden
na rychlost, druhý na otáčky a volantem točím doleva, když chci jet doleva a doprava, když chci jet doprava.“ A nyní je i prostor na dešifrování titulku článku. První
fáze implementace je pro úspěch zásadní. Firma si musí osvojit klíčové principy
kvalitního řízení, než se začne posouvat dál. „Proto se opakuje stále dokola stejných zhruba tisíc slov klidně i tolikrát dokola, než dojde k pochopení, zafixování
a návyku. Tedy stane se to automatickým. Tento investovaný čas se v budoucnu
firmám mnohonásobně vrátí.“

Další ingredience
Firma má stanovenou vizi, misi, jednotlivé cíle, do celku se přidají měřitelné ukazatele,
milníky jednotlivých kroků aktivit a akcí. K tomu se vytvoří implementační plán, který
vše uvede do života. Pro všechny jednotný, písemný, protože dokud nemáte plán,
který byste mohli ukázat, nemáte plán. Během prvního půl roku se zpřesňují ukazatele, upravují či donastavují chybějící reportingy, aby nechyběla přesná data. Než
si vše sedne, zpravidla systém řízení oběhne jednu roční periodu. Ve druhém roce
se pak řeší víc obsah, rovnají se ambice a implementační plán se zkvalitní. Jsou lépe
alokované kapacity, cíle a milníky jsou reálnější a v praxi se zavádějí reálně kvalitnější
změny. Při druhém kolečku se srovnají kompetence, komunikace a korekční nástroje
řízení. Implementace vylepšeného systému řízení je zhruba po dvou letech v základní
kvalitě hotová. Z jednotlivých prvků se stává nový zvyk a vzniká prostor pro zadávání
dalších aditiv. „Třetí rok můžete přidávat další kvalitativní proměnné excelentního managementu. Můžete se zaměřit na vztahy s dodavateli, na rozvoj svých zaměstnanců,
na vztah k životnímu prostředí i CSR projekty.“
Následovat musí kompetenční rozvoj lidí na vedoucích pozicích. „Můžete mít skvělého výrobního ředitele, který má zkušenosti a je expert na výrobu, ale pokud nikdy
nebyl v roli liniového řízení lidí, které je v návaznosti na růst nezbytné, nebude vám
to fungovat. Jsou nové požadavky na vedení korekčních aktivit, a pokud například
výstupy z porad nebudou ve formě konkrétních úkolů, jejich kontroly a vyžadování
výsledků, nebudete mít základní stavební prvek celého systému. To se musí zautomatizovat.“ Zkvalitnění systému pak přechází do zkvalitnění kompetencí lidí. Samozřejmě obě veličiny, systém i kompetence lidí, se prolínají a jsou ve vzájemné interakci.
Zároveň přichází pro firmu další výzva, a to zkvalitnění opakujících se činností
do standardizovaných procesů.

VÝZVY

Achillovy paty

I když jsou jednotlivá firemní prostředí a kultury
individuální, a tím pádem vyžadují osobitý přístup, pár
společných chybějících prvků kvalitního řízení se dá
pojmenovat. „Většinou ve firmách neexistuje jednotné
prostředí, ve kterém by běhaly a předávaly se informace. Něco je v outlooku v e-mailech, něco je v seznamu
úkolů, něco na papíře, něco v prezentacích. A jednotné
prostředí, kde by se všechno na strategické úrovni
či na úrovni úkolů napříč firmou scházelo, neexistuje.
Firmy také často mají mnoho dat v různých CRM systémech či SW, ale chybí tam provázání a cílené využívání
dat k posouzení reálného plnění strategických cílů.
Takto neprovázaná data nám sice nastavují zrcadlo
a ukazují nám minulost, ale princip excelentního řízení
je obrácený. Na základě dat si stanovit cíle do budoucna a cíleně plánovat, podporovat a řídit cestu k jejich
naplnění. Když máte principy správně nastavené,
ukážou vám velmi rychle, že něco děláte špatně a vy
můžete okamžitě reagovat a upravit aktivity, na které
vynakládáte čas, pozornost a peníze, abyste dosáhli
stanovených cílů. Vždy je lepší, efektivnější i levnější
být proaktivní, vědomě řídit cestu k naplnění cílů,“
dává návod Jan Poláček.

Co projekt, to příběh

Elfium má za sebou více než 700 realizovaných rozvojových projektů. Všech si váží, ať už
to jsou velké změny či podpora jednoho člověka na otevřeném rozvojovém programu,
který mu přinesl pomoc v jedné konkrétní situaci. „Některé silné příběhy jako příklady
by mohly být – síť retailových prodejen – lídr na trhu o parník vzdálený všem ostatním
se skvělým postupem expanze, parádním marketingem a promem. Přesto jsme našli
v systému řízení příležitosti, které otevřely prostor pro další růst, změnu organizační
struktury, a tím vyšší výkonnost v obchodních parametrech. Podařilo se nám propojit
jejich potřeby s tím, kde pomáháme my – tzn. zlepšit sledování cílů, zlepšit řízení a plnění milníků, zlepšit reporting a kompetence manažerů. Začali jsme tréninky základních
manažerských činností ředitelů poboček a postupně navazovali dalšími kroky. Na základě společných projektů a doporučení byli schopni stanovených cílů dosáhnout s maximální efektivitou, a dokonce je překročit.“ Další velmi zajímavý projekt je ve společnosti
KLAUS Timber. Jeden z největších výrobců palet v Evropě. „Po pečlivých přípravách
s majitelem vzešlo zadání: ‚Chci letecký manuál na řízení firmy.‘ Po úvodních diskuzích
a přípravách vyplynulo, že majitel chce část kompetencí přenést více na management
a uvolnit si kapacitu pro další úkoly a záměry. Po roční spolupráci jsou vidět konkrétní
přínosy a jasné směřování k danému cíli. Na začátku jsou vždy velká očekávání, jak to
půjde rychle, ale chcete-li to udělat pořádně, potřebuje to svůj čas, aby si sedly detail
a kvalita. Postupně tak při implementaci dochází ke kalibraci původního očekávání
časování. Jsem ten poslední, kdo by chtěl něco brzdit, ale vše má svůj čas, a ne vždy se
chce věřit tomu, že něco, co se zdá na první pohled jasnou věcí hotovou za měsíc, trvá
pak půl roku. Někdy je to složitější vysvětlování, že všechno nemůže být hned, pokud to
má být kvalitní a fungovat dlouhodobě bez potřeby zásahů manažerů.“

NOVÝ ZAČÁTEK A UNIKÁTNÍ
KNOW-HOW
Adam Liška, generální ředitel společnosti WITKOWITZ ENVI, se po svém nástupu stal tváří
firemní transformace. „Jdeme novým směrem, ať už charakterem portfolia, tak moderním
trendem nastavení vnitřních procesů a systému řízení. Z ENVI se postupně stává nová
společnost v celé struktuře. Změna bude trvat několik let a za partnera, který nás na této
cestě bude provádět, jsme si vybrali Elfium.“
Marek Hubač

Z

archiv Elfium a Witkowitz ENVI

načka WITKOWITZ je známá po celém světě, její
historie spadá až do roku 1828. „Na jménu chceme
budovat naši budoucnost, naše hodnoty, ale zároveň měnit myšlení našich bývalých zákazníků a veřejnosti.
Nejsme jenom strojní průmyslová firma. Jsme ryze česká
engineeringová firma. Zabýváme se realizací výhradně
environmentálních technologických celků, které mají
vyšší smysl a přidanou hodnotu,“ dodává Adam Liška. Se
společností Elfium začal spolupracovat před rokem a půl.

Co bylo prvotní pohnutkou začít spolupracovat s firmou Elfium a využívat
jejich služby?

S Honzou Poláčkem jsme se poprvé potkali nad tématem interního vzdělávání
zaměstnanců. Nastupoval jsem na pozici generálního ředitele a první metou pro
mě bylo nastavení funkčního modelu fungování společnosti. Chtěl jsem sjednotit
myšlenky – jaké je naše poslání, na jakých hodnotách budeme stavět a jak je promítneme do reálných směrů a aktivit. Od podnikového vzdělávání zaměstnanců jsme se
s Honzou dostali de facto nahodile k tématům systému řízení. Z plánované hodinové schůzky se rozběhla několikahodinová diskuze, kdy jsme oba ztratili pojem
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o čase. Bavili jsme se o různých modelech fungování
společností a došli jsme k závěru, že pro náš současný
stav i budoucí potřeby bude nejvhodnější metodika
EFQM. Elfium má v tomto směru ucelenou zkušenost,
nejenom teoretickou, ale i praktickou, takže nám
pomohli s implementací pilířů.

Jaké byly první kroky?

Naše firma byla na počátku transformace. Věděl jsem,
že změna musí začít odshora od top managementu.
Na začátku jsme společně s Honzou uspořádali celodenní workshop, na kterém jsme si sjednotili myšlenky
a stanovovali základní pilíře. Ideje jsme během následujících týdnů rozpracovávali. Členové vedoucího
výkonného týmu se museli k milníkům vyjadřovat.
Definovali jsme, že naším posláním je chránit životní
prostředí a vracet život tam, kde odjakživa byl. Zároveň
pracovat se silným týmem, který vážně vnímá odkaz
pro budoucnost. Po poselství jsme začali definovat vizi.
Naše technologie musejí být inovativní.
Nesou v sobě um našich odborníků. Technologie chceme dodávat do komplexních řešení, nejenom jako část
něčeho. Vizi jsme začali dál rolovat do strategických
směrů. Ty jsme stanovili na základě logiky EFQM. Metodika říká, že firma by se měla věnovat třem hlavním
směrům: směřování, realizaci, výsledkům. Směřování je
dáno misí a vizí – chceme se profilovat jako projektová společnost. Jednotliví vedoucí budou každý svým
dílem naplňovat celkovou myšlenku, aby se myšlenka
projektového řízení společnosti naplnila. Klíčové bylo,
abychom měli ve všem jasno a správně nastavili interní
procesy. Nesměli jsme zapomenout ani na kulturu
ve společnosti. Není to pouze o vzhledu, ale o přístupu.
O práci s lidmi.
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Jak změny vnímali zaměstnanci?

Názor zaměstnanců pro nás byl klíčový. Chtěli jsme vědět, zda jsou lidé ve firmě
spokojeni, nebo naopak s čím nejsou spokojeni a také, jak lidé vnímají změny.
S Elfiem jsme se dohodli, že průzkum uděláme až po několika měsících spolupráce.
Když se totiž podíváte na křivku změny, tak ze začátku vidíte nadšení ze změny, ale
potom následuje vystřízlivění a relativně strmý pád. Lidé se uzavřou a nechtějí mít
se změnou nic společného. Proto je potřeba dát lidem čas. Hned na začátku nemáte
možnost ukázat první výsledky. Tým partnera si musí vybudovat důvěru. Průzkum
byl velmi profesionálně zpracovaný včetně použité metriky a hlavně skvěle zpracovaných výstupů. Z průzkumu vyznělo, že tým vnímá nový cyklus jako náročný, ale
vnímá ho pozitivně, protože nastal čas na změnu.

Jakou roli hraje při změnách v systému řízení trpělivost na straně
zadavatele?

Vybudování vzájemného vztahu mezi společností a partnerem vyžaduje čas.
Pokud chce management výsledky hned, ani nemá cenu do změn chodit. Existuje
řada císařských rad, jak se společnosti mají měnit, kde jaké výdaje pokrátit, ale
tady je ve hře dlouhodobý smysl, který dokáže firmu potenciálně nastartovat
do úplně jiného stylu řízení a myšlení. A lídr společnosti, kapitán, generální ředitel, majitel nesmí mít v hlavě nastavené, že chce vidět okamžitě hospodářské
výsledky. Musí vědět, že vše nebude hned fungovat na sto procent. V týmu má
různé typologie lidí, každý změnu vnímá jinak. I u nás to bylo složité – přesvědčovat firemního srdcaře, který tady pracuje třicet let, o tom, že je nezbytné, aby
přišla digitální platforma, že je potřeba sledovat aktivity s nějakým poselstvím,
vizí, myšlením, je hodně těžká věc. Trpělivost je proto naprosto stěžejní. Nejprve
se musí vše naplánovat, zavést a plnění klíčových strategických aktivit následně
povede k výsledkům. Klíčové jsou důvěra, proaktivita na obou stranách, protože
partnerství musí trvat několik let.

Dostal jste se někdy během dosavadní spolupráce do situace, kdy jste byl
nespokojený?

Naopak, jsem přesvědčený, že Elfium byla výborná volba. Už od první několikahodinové diskuze jsem vnitřně věděl, že s tímhle člověkem a s touhle firmou chci
spolupracovat, protože Honza a jeho tým dokázal a dokáže navmínat, o co mi
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WITKOWITZ ENVI
NABÍZÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝCH
CELKŮ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD, BIOPLYNOVÝCH
STANIC A SKLADŮ NA KAPALNÁ MINERÁLNÍ
HNOJIVA – OD PROJEKTU PO UVEDENÍ STAVBY
DO PROVOZU. ZÁKLADNÍM KAMENEM
NAVRHOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ
JSOU VELKOKAPACITNÍ SKLADOVACÍ OCELOVÉ
NÁDRŽE VLASTNÍ PRODUKCE PRO ŠIROKÉ POUŽITÍ
V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ, VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A PRŮMYSLU. ČESKÁ SPOLEČNOST REALIZUJE
PROJEKTY NA VŠECH KONTINENTECH.

Adam Liška,
generální ředitel
WITKOWITZ
ENVI

NÁVRAT KE ZNAČCE
WITKOWITZ NENÍ JEN
POCTA JEJÍ 190LETÉ HISTORII.
SYMBOLIZUJE NOVÝ
ZAČÁTEK, KTERÝ TĚŽÍ
Z UNIKÁTNÍHO KNOW-HOW,
TECHNOLOGICKÉHO UMU,
TRANSFORMACE VÝROBNÍHO
PROGRAMU A NOVÉ VIZE
SPOLEČNOSTI. JEJÍ SOUČÁSTÍ
JE VLASTNÍ ENGINEERING
A KOMPLETNÍ PRODUKCE
S VYSOKOU PŘIDANOU
HODNOTOU.
Adam Liška

v naší firmě jde a zná už i moje lidi. Spíš jsem uvažoval nad tím, jak spolupráce ještě více využít. Fajn by
bylo, kdyby se Honza Poláček naklonoval. Mít více
lidí s takovým charakterem a kapacitou myšlení, by
bylo fajn. My už víme, že letos služeb a podpory Elfia
využijeme ještě víc.

Byl naopak moment, výsledek, změna, která
ještě překonala vaše očekávání?

Spolupráce má pozitivní průběh po celou dobu. Co mě
překvapilo, byl celkový přístup Elfia. Customer care
a relationship je vynikající. Vztah nekončí jenom objednávkou a vystavením faktury. Doteď mám na stole
čtyřlístky v rámečku, které jsem dostal k narozeninám.
Prostě expect more. A Elfium se pochopitelně nevěnovalo pouze mně, ale i mým kolegům.

Jaké nejbližší kroky budete ve zbytku roku společně realizovat?

Budeme mít větší focus do obchodní roviny. Chceme
se zaměřit na sales activity management. Chceme se
dát do komplexních technologií většího charakteru,
což bude znamenat i budování jiné úrovně obchodu.
Budu potřebovat podporu, protože člověk nemůže dělat všechno, potom ve finále nedělá nic. S nastavením
procesů, klíčových cílů a ukazatelů má Elfium velkou
zkušenost. Zaměření na sales management je pro nás
druhá transformace zevnitř.
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NEMOVITOSTI – PEVNÉ
ZÁKLADY PORTFOLIA
Pevný výnos přináší vaše investice do rezidenčních/komerčních
nemovitostí, investičních pozemků a developerských projektů
převážně v oblasti zdravotnictví. Poskytujeme poradenství
a ve spolupráci s našimi partnery realizujeme konkrétní projekty
přinášející předvídatelné, transparentní i udržitelné výnosy, které
jsou vhodným doplněním investic na kapitálových trzích.

INVESTUJTE HLAVOU I SRDCEM
A DEJTE SVÝM PENĚZŮM SMYSL.

WWW.AIA.CZ
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ŠTĚSTÍ ZA PRACHY
NEKOUPÍŠ
Bulvár ji překřtil na královnu Pařížské a její svět jsou
luxusní hodinky ikonických značek. Její svět jsou ale
také hory a tepláky plné chlupů německého ovčáka.
Touha po nezávislosti a zarputilost ji přivedly
z Tater, kam se vždy ráda vrací, až na výsluní
byznysu. A přestože by se dalo říct, že dosáhla
vrcholu, chce jít stále dál. Tamara Kotvalová.
Petr Karban
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Jakou náladu má Pařížská v lednu 2022, když je
Praha už skoro nekonečné dva roky vylidněná?

Velmi dobrou, my jsme obratově v loňském roce
překonali i rok 2019, přestože na dodávkách zboží byly
pandemické problémy zcela zřetelně viditelné, firmy
snižovaly objemy nebo pozastavovaly výrobu a zdaleka jsme nedostali to, co jsme chtěli. Já si cením toho,
že jsme byli lepší nejen v obratu, vylétli jsme přes sedm
set milionů korun, ale měli jsme i o třicet procent vyšší
hrubý provozní zisk.

To mě překvapuje. Sice jsem nečekal, že budete
plakat, ale takhle dobrá nálada…

Překvapuje to i mě, protože jsme byli ziskoví třeba
i v servisu, který jsme předtím vlastně pravidelně dotovali. Je to první rok, kdy se dostal do zisku.

Zisk ze servisu, není to tím, že se vám změnila asi
zákaznická struktura?

Asi ano, protože ta se změnila zásadně, dnes máme
přes devadesát procent domácích zákazníků. Dříve nás
trochu rozmazlovali turisti, třeba v Rolexu dělali v některých měsících až padesát procent prodejů. Dnes je
vše jinak, obraty z turismu tvoří v průměru okolo deseti
procent a objemy i tak vyrostly.

Takže vám covid vlastně pomohl…

Pomohl nám především v tom, že jsme dokázali
restrukturalizovat firmu. Konečně jsme na to měli čas.
I u nás totiž byli jedinci, kteří se spíš vezli na vlně úspěchu a růstu, jenže v covidu se tohle chování okamžitě
ukázalo. Kromě toho, že jsme optimalizovali, jsme se
pustili i do nových projektů. V covidu jsme otevřeli
butik Breitling. Nikdo tomu nápadu moc nefandil,
zpočátku jsem byla pro otevření jen já. Věděla jsem, že
bude fungovat a zatím to vypadá, že jsem se nespletla.

Museli jste s covidem změnit obchodní nebo
cenový model?

Ne, změnili jsme jen způsob prodeje. Kontakty byly
omezeny, ale bez kontaktu naše zboží neprodáte. Tehdy v začátcích mi moc dobře nebylo. Já nikdy nemám
strach o sebe, ale byla tu firma plná lidí, na kterých mi
záleží. Takže jsme hledali způsob, jak fungovat. A usmysleli jsme si, že když nemohou zákazníci za námi, vymyslíme to tak, abychom mohli my za nimi, samozřejmě
při dodržení všech pravidel. Takže jsme na internetu
spustili kampaň Bezpečný nákup. Komunikace probíhala po telefonu a hodinky jsme vozili lidem domů.

Showroom v obýváku? Chlapec či slečna vzali
do kapsy hodinky za milion a jeli za klientem?
Trochu hardcore…

Showroom na internetu. A samozřejmě stoprocentní
služby: dovoz se všemi certifikáty, dokonale zabalené,
pochopitelně s ochrankou. Ale bylo to dost nestandardní, když si uvědomíte, že u drahých hodinek, které
mají řadu hodinářských komplikací, trvá rozhovor při
nákupu i několik hodin. Byly to dlouhé telefonáty,
často videohovory, aby zákazníci v detailu viděli, co si

vlastně kupují. A víte, že nám to přineslo mnohem lepší vztahy se zákazníky? Prostě
ocenili, že jsme to nevzdali… Hodně jich bylo zvyklých nakupovat v zahraničí. Teď
nemohli, podrželi nás a ještě z toho měli dobrý pocit. Český národ je specifický…

Co teď máte na mysli?

Češi jsou komplikovaní zákazníci, dokonce se traduje, že patří k těm vůbec nejkomplikovanějším. Hodně dlouho trvá, než si získáte jejich důvěru. Obvykle mají všechny dostupné
informace a jsou obezřetní, prověřují, zkoumají. Slováci jsou v tomto ohledu jiní. Potvrzují
to i bankéři, z jejich statistik prý vyplývá, že máme v globálním srovnání velmi nízký podíl
rizikových projektů. Češi jsou prostě konzervativní, ale když už si jejich důvěru získáte
a jsou spokojeni, jsou pak velmi loajální. Máme klienty, kteří s námi jdou už dvacet let.

Jen tak pro zajímavost, ve vašem byznysu se to asi sleduje, kolik máte českých
klientů?
Aktivních asi tři tisíce, což je na luxusní hodinky opravdu hodně. Ale je to i tím, že
máme třináct top značek a poměrně velký velkoobchod na prémiové značky, který dodává hodinky a doplňky zhruba do čtyřiceti prodejních míst v Čechách i na Slovensku.

Co by na Tamaru v roce 2022 řekla osmiletá Tamarka, kdyby se setkaly?
Snad by aspoň s malým obdivem řekla: „Splnil sa ti sen…“

Vy jste měla sen prodávat luxusní hodinky?

Ne, měla jsem sen, že budu dělat módu v Paříži. Nechtěla jsem být modelkou, ale
něco organizovat, prodávat, vymýšlet, být součástí módního světa… Ale byl to opravdu sen, jako když holčičky sní o tom, že budou princezny. Já měla jako dítě mindráky
a malé sebevědomí a rodiče mi to příliš neusnadnili. U nás v rodině byla laťka hodně
vysoko, všichni byli úspěšní, měli tituly, bratr šel ve stopách rodičů a já jsem byla
jediná, kdo se vymykal. Ani výjimečně chytrá, ani dokonale krásná, prostě obyčejná
nohatá hubená holka a myslím, že moji rodiče měli možná i obavy, jestli se vůbec

ČEŠI PATŘÍ K TĚM VŮBEC
NEJKOMPLIKOVANĚJŠÍM
ZÁKAZNÍKŮM. JSOU
KONZERVATIVNÍ, MAJÍ VŠECHNY
DOSTUPNÉ INFORMACE, JSOU
OBEZŘETNÍ, PROVĚŘUJÍ, ZKOUMAJÍ
A HODNĚ DLOUHO TRVÁ, NEŽ
ZÍSKÁTE JEJICH DŮVĚRU. ALE KDYŽ
UŽ SE VÁM TO POVEDE A JSOU
SPOKOJENI, JSOU PAK
VELMI LOAJÁLNÍ.
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něčím uživím. Kvůli častému stěhování jsem střídala
školy, neměla jsem moc opravdových kamarádů ani
stálé koníčky. A snila jsem si o Paříži a módě, luxusu…
A nejsem neskromná, vlastně jsem si to splnila. I když
místo Paříže je to Pařížská. Ale já jsem patriot, miluji
tuhle zem. Jen mi občas chybí Tatry, za nimi se moc
ráda vracím.

Vy jste neměla sebevědomí? Začínala jste ale s mikrofonem na ulici prodávat kosmetiku…
To je ta slovenská duše ve mně. Nebála jsem se ničeho,
ale styděla jsem se. Ale když jsem pak před Májem
na Národní chytla mikrofon do ruky, spadlo to ze mě
a před mým stolečkem stál najednou velký hrozen lidí,
co poslouchali. Začala jsem si s nimi povídat, hrát a ono
je to bavilo. To mě povzbudilo. Když už jsem měla
trochu zkušeností, přišla se na mě podívat maminka
a nevěřila. „Holčičko moje, ty ses našla, ty jsi cirkus,“
řekla mi tehdy a styděla se určitě víc než já. Víte, naše
rodina byla vážená. A teď si vezměte tuhle dceru
úspěšných rodičů, co se předvádí na ulici u prodejního
stánku. Maminka to nenesla dobře. Ale já jsem v sobě
tehdy objevila obchodní nadání.

Patrně proto, že místo ulice vám nabídli manažerský post, kde jste byla zase úspěšná, dokonce
i v zahraničí. A přesto jste z něj odešla a pustila se
do vlastního podnikání. Konečně jsme u té módy.
Za módní concept store Simple jste dostali kdysi
i cenu Obchod roku. A přesto jste módu opustila…
Móda byla fajn, ale móda v Česku, zvláště ta luxusní,
to je složitá věc. Naše myšlenka byla naučit české ženy
nebát se luxusu. Ale zjistili jsme, že česká povaha tíhne
spíše k věcem, které mají trvalou hodnotu. To móda
v žádném případě není. Tehdy nás finančně zachraňovali Slováci, ti jsou v tomto jiní, mají vkus a hlavně
se nebojí nosit i extravagantnější věci. Ale jedno nám,
tedy Carollinu, móda dala – popularitu. Díky Simplu
jsme byli neustále v médiích se známými osobnostmi
ze zahraničí. To byl in-house marketing k nezaplacení.

Jaký je váš recept na úspěšný byznys?

Vášeň. Obchod jsou emoce, a to je to jediné, co
opravdu umím. Pracovat srdcem. A když něčemu věřím,
dokážu do toho dát všechno a přesvědčit všechny.
Vlastně jsem možná docela dobrý manipulátor... Když
jsem v roce 2002 začínala s hodinkami, hodně lidí si
o mně myslelo, že jsem se zbláznila. On je to totiž
docela specifický byznys, v Čechách byly zavedené hodinářské firmy a já o hodinkách tehdy nevěděla vlastně
nic. Za rok už nikdo nepochyboval. Ale musím přiznat,
že jsem měla a mám skvělý tým. Bez něj by to nešlo.

Hodinky vás baví…

Ty značky, které máme, to je elita hodinářství, skoro taková tikající aristokracie. A platí, že tuhle elitu vyhledává elita byznysu, k byznysové etice jednoduše patří mít
luxusní a kvalitní hodinky. Takže ano, tahle práce mě
moc baví. A moc si ji užívám, jsou to někdy až úsměvné
okamžiky.
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TAMARA
KOTVALOVÁ
Česká selfmade podnikatelka slovenského původu. Dcera diplomata Jozefa
Nálepky, neteř partyzánského velitele Jána Nálepky, sestřenice herečky Světlany
Nálepkové. Dětství prožila díky diplomatickým misím otce v několika zemích –
mateřskou školu v Moskvě, základní v Bělehradě. Střední pedagogickou školu
pak vystudovala v Praze. Místo plánovaného studia sociální pedagogiky
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy odešla do dětského léčebného ústavu
tuberkulózních a respiračních chorob v Horním Smokovci, kde působila jako
učitelka. Přestože si pedagogické vzdělání doplnila, její učitelská kariéra skončila
návratem do Prahy v roce 1991. Nejprve pracovala pro německou obchodní
společnost, kde se vypracovala z pozice pouliční prodavačky až na manažerku,
které svěřili expanzi firmy na polský a ruský trh, kde otevřela několik poboček.
Touha po vlastním podnikání ji však již potřetí přivedla do Prahy, kde v roce
1996 založila se svým tehdejším manželem společnost Carollinum a hned o dva
roky později otevřela v Pařížské ulici první butik tradiční londýnské značky
Alfred Dunhill ve střední Evropě. Později v multibrandových prodejnách luxusní
kosmetiky, módy a hodinek soustředila prestižní značky Patek Philippe, A. Lange
& Söhne, Vacheron Constantin, Breitling, Rolex, IWC, Cartier, Saint Laurent Paris,
Alexander McQueen, Lanvin, Balenciaga, Dior Homme či Victoria Beckham. Dnes
se zaměřuje převážně na hodinářský sortiment v buticích Rolex a Patek Philippe
a multibrandu Carollinum.
V roce 2006 získala Tamara Kotvalová ocenění Žena roku, v roce 2012 patřila
podle magazínu Forbes mezi 50 nejvlivnějších žen Česka. V roce 2018 byla
poctěna řádem Československého lva II. třídy, o rok později získala ocenění
českých podnikatelek v kategorii Velká firma a ve stejném roce se zařadila
i do prestižního žebříčku Top ženy Česka. Roky 2019 a 2021 jí přinesly ocenění
Morální autorita, kterou převzala z rukou armádního generála Emila Bočka
za podporu válečných veteránů druhé světové války.
Je čestnou členkou a sponzorem nadačního fondu Slunce pro všechny,
členkou rady a pravidelným sponzorem Klubu přátel dětí dětských domovů,
sponzoruje onkologickou dětskou kliniku v Motole a přispívá také na ozdravné
pobyty dětských onkologických pacientů.

Spíš bych čekal tichou noblesu…

Ano, to ano. Ale představte si setkání nebo veletrh, kde se scházejí esa hodinářského oboru z celého světa. Mezi nimi já, holka z Prahy. Podám vizitku a vidím skoro až
despekt. Když ale tu vizitku dotyčný otočí a vidí seznam značek, které prodáváme,
změní se mu výraz v obličeji. Protože jen málokdo má tak perfektní portfolio značek,
jako máme my. I tak mám ale v sobě pořád velkou pokoru. Protože ta cesta nebyla ani
zadarmo, ani snadná.

Jak získává pražská firma ty největší značky?

Těžce. Relativně snadno to jde do multibrandu, proto jsme s ním začínali. Ale otevřít
monobrandový butik, je dlouhý proces. Úsilí se ale vyplatí, protože když provozujete
monobrand, můžete od značky požadovat alespoň nějaké záruky – množství zboží,
komplexnost kolekcí, marži. To v multibrandu není. Do Rolexu jsme jezdili čtyři roky,
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oznámili, že si máme udělat první objednávku. V tu
chvíli nás polilo horko, protože jsme s Rolexem ve finančním plánu nepočítali. Najednou jsme měli kontrakt,
jenže na objednávku jsme už neměli finance.

A jak jste to vyřešili?

Přiznala jsem to, dodnes na to v Rolexu vzpomínají.
Ještě se jim totiž nestalo, že by někdo přišel se zájmem
o Rolex a neměl na objednávku. Tu první jsme udělali
až o rok později. Postupně jsme si vybudovali přátelské
vztahy, prezident dokonce přijel na otevření našeho
obchodu, to se stává sporadicky, byla to velká pocta.
K narozeninám jsem od něj dostala hodinky s osobním
věnováním, to byla největší odměna.

Co pro vás znamenají peníze?

Nic, to mi věřte. Vím, že to zní asi nafoukaně, když je
mám. Ale já jsem v životě několikrát začínala z nuly
a kdyby to znovu nastalo, udělám to zase. Přiznávám,
že zpočátku pro mě byly peníze motivací, byla jsem
matka a chtěla jsem uživit děti, takže ano, kdysi to byl
motor. Prostě si myslíte, že peníze jsou štěstí. Děti jsem
uživila, standard jsme měli, ale štěstí mi nepřinesly.
Richard Müller nebo spíš Michal Horáček měli pravdu.
Za prachy si ho nekoupíš…

Co vám přinesly?

Svobodu, nezávislost. Mám trochu bohémskou duši
a svoboda je pro mě extrémně důležitá, protože si můžete dovolit říct a udělat, co chcete. Nejste na nikom
závislý. To je moc dobrý status, pocit, který se nedá ničím nahradit. Snad jen tím, že vidíte někoho, kdo má cíl
a snahu, ale nemá prostředky, a vy mu můžete pomoci.
Za cestu, po které jsem šla, jsem ráda a šly po ní i moje
děti. Dnes jsou součástí firmy, ale měla jsem podmínku,
že musí nejdřív pracovat někde jinde a uspět. Neměly
ode mě auta ani kreditky, nejsem zastáncem toho, že
děti mají dostat všechno zadarmo. Myslím, že si cestu
mají vyšlapat samy. Dcera mohla odjet do Bruselu, ale
zůstala. Z Bruselu by se do firmy asi už nikdy nevrátila...

Vy jste na tu firmu hodně hrdá.

na začátku nás nepustili ani do předsíně, až pátý rok nám dali prostor představit jim,
co máme v plánu. Jejich obchodní ředitel nás odvedl do své kanceláře. Dali jsme mu
vizitky, on nám podal jednu svou a otevřel šuplík cizích: „Tihle všichni chtějí Rolex,
proč byste ho měli dostat právě vy?“ Pochopili jsme, že Rolex v dohledné době
zřejmě nedostaneme. Po čase jsme ale dostali pozvání do centrály, psali, že s námi
chtějí mluvit a máme přiletět do Ženevy. Byla jsem skeptická, ale letěli jsme. Vzali
nás rovnou k prezidentovi značky a já si připadala jako v matrixu. Měl před sebou
složku papírů a věděl o nás úplně všechno. Podíval se na mě a zeptal se: „Proč chcete
prodávat Rolex?“ A mně se rozsvítily oči, že se konečně někdo zajímá. Tak jsem mu
vysvětlila, že jsme ta správná firma, protože která jiná firma získala za tři roky dvaadvacet světových značek, kdo jiný miluje svou práci tak jako my, kdo jí tolik obětuje?
Poslouchal mě, ale neřekl ani slovo. Odvedli nás do showroomu a ukazovali nám
kolekce. Pak pro nás přišel prezident a obchodní i provozní ředitel a slavnostně nám

To ano. Měla jsem vždycky touhu něco vybudovat,
vytvořit něco, co po mně zůstane. Splnilo se mi to,
Carollinum je na světě pětadvacet let, a je to dospělá
firma, která stojí na vlastních nohách a vlastně se už
obejde beze mě. Ale nekončím. Jen se víc bavím a provozní věci přenechávám jiným. Já nosím nové projekty,
na tom se zatím nic nemění.

Jaké hodinky nosíte vy?

Mám ráda spíš větší hodinky, ale nejsem věrná jen
jedné značce. Střídám to. Moje první hodinky byly
od Cartier, k Rolexu jsem se propracovala až později.
Poslední dobou ráda nosím celozlatý dámský model
Nautilus od značky Patek Philippe.

Peníze vám štěstí nepřinesly. Přesto, jste šťastná?
Štěstí mi dává láska, které mám, díky Bohu, celý život
dostatek.
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VĚŘÍM, ŽE SVĚT SE
NEZBLÁZNÍ DOCELA
Rozhovor s Lenkou Žlebkovou, ředitelkou Kongresového centra Praha, jsem měl
domluvený více než týden, na klidnější dopoledne prvního březnového pátku. Světové
události ale na dohody tohoto typu ohled jaksi neberou. Setkali jsme se nakonec
o několik hodin později. V den, kdy se kongresové centrum doslova přes noc stalo
místem, k němuž se upínala naděje tisíců zcela cizích lidí, vyhnaných z jejich domovů.
Petr Karban

archiv KCP

Máte za sebou těžkou noc…

Během pandemie jsme poskytli naše prostory pro
metropolitní očkovací centrum a ani nyní, když nás
před dvěma dny oslovil magistrát s žádostí o zřízení
metropolitního asistenčního centra pro ukrajinské válečné běžence, jsme neváhali ani minutu. Postavili jsme
ho za dvacet hodin, dnes ráno jsme otevřeli.

byla ohromná zkouška. Přiznávám, ani já jsem si nebyla jistá, že to vůbec jde zvládnout, připravit všechno v tak krátkém čase. A ještě jednou velký dík všem, jsem
nesmírně pyšná na celý tým. Uvedu jen jeden příklad – osm set metrů čtverečních
plochy dokázali hasiči s techniky upravit a připravit během půl dne. Standardně
by to byla práce možná na měsíc. V této budově jsem opravdu nic náročnějšího
za pět let, co tu jsem, nezažila a myslím, že těžko nás může potkat něco, co by to
překonalo.

Asi to bylo složitější, než zřídit covid centrum…

Bude letošní předsednictví, z vašeho pohledu, v něčem jiné než to v roce 2009?

Hlavní rozdíl je v rychlosti, v překotnosti. Očkovací
centrum jsme budovali tři, čtyři týdny, teď jsme měli
opravdu noc a kousek. Ale musím poděkovat všem,
celému týmu včetně členů integrovaného záchranného
systému, protože se podařilo něco neuvěřitelného,
něco, čemu na začátku, myslím, takřka nikdo nevěřil.
A přece, dnes ráno v osm, když před dveřmi stály dva
tisíce lidí vyhnaných z Ukrajiny, jsme otevřeli. Stovky
dobrovolníků nespí, nejí, nepijí a pomáhají. Ta sounáležitost, ta snaha pomoci, je úžasná.

Je existence centra nějak časově omezená?

To v tuto chvíli nikdo neví, protože nikdo neví, jak se
bude vyvíjet situace na Ukrajině. Pro nás je ale striktně
omezená datem 30. června, protože od července hostíme české evropské předsednictví. Ale jsme s pražským magistrátem dohodnuti a připraveni ukrajinským
běžencům pomáhat do června, když to bude potřeba.
Všichni si přejeme, aby nebylo.

Ptám se právě proto, že druhá polovina roku u vás
bude, již podruhé, právě ve znamení českého evropského předsednictví. Zvládnete přípravy?
Myslíte vzhledem k té roli, kterou máme v těchto
dnech? Jsem si jistá, že ano. Těch dvacet hodin, to
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Tehdy jsem ještě v Kongresovém centru nebyla, ale řada kolegů to zažila. A to je dobře, protože máme tým se zkušenostmi a jsme dnes pro Úřad vlády mnohem více v roli
poradce. Což se ukazuje jako výhoda, protože i s ohledem na volby a střídání politické
reprezentace času na přípravu není rozhodně mnoho.

V čem spočívá největší díl příprav?

Logistika, bezpečnost. Velký čas věnujeme zvláště bezpečnosti, nejen té fyzické,
ale dnes mnohem více než před třinácti lety té kybernetické. K tomu zajišťujeme
již dnes určitý speciální mobiliář podle požadavků Úřadu vlády a probíhají také
drobnější rekonstrukce, abychom, lidově řečeno, celý interiér ještě více „načančali“.
Ve spolupráci s agenturou CzechTourism také budeme interiéry designovat tak,
abychom prodali atraktivní místa Čech, Moravy a Slezska. A především, to je možná
to nejdůležitější, mobilizujeme veškeré personální síly. Protože těch je nedostatek
i v běžném roce, natož nyní.

Když už jste zmínila bezpečnost, spolupracujete v tomto smyslu jen s českými
autoritami, nebo i s mezinárodními?
Musíme splnit závazná obecná pravidla, například parametry síťového připojení
a mnohá další. Ale jinak je naším hlavním partnerem a koordinátorem Policie České
republiky, která za bezpečnost takových akcí standardně odpovídá.

Je pro špičkové evropské kongresové centrum úspěšně zvládnuté předsednictví dobrou referencí? Jsou to plusové body v mezinárodní konkurenci?

Určitě ano, hostit jednání na nejvyšší politické mezinárodní úrovni, to je známka, že se
dokážeme poprat s maximálními nároky na organizaci, bezpečnost, IT infrastrukturu…
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Předsednictví, to je budoucnost blízká. Pojďme
k té vzdálenější…

Kongresové centrum, které mnozí mají pořád v myslích jako někdejší Palác kultury, bychom chtěli kultuře
více vrátit. Moje představa je, že Vyšehrad a jeho okolí
by se měly stát atraktivním cílem pro turisty i pro
Pražany. Lidé sem byli zvyklí chodit za kulturou a my
bychom jim chtěli dát nekonečnou řadu příležitostí,
aby ty zvyky obnovili. Máme pro to všechny předpoklady – místo, které má jedinečnost, prostory i tým
velmi schopných lidí.

BUDUJEME SKVĚLÉ MÍSTO
PRO JEDINEČNÉ OKAMŽIKY.
JE TO DLOUHODOBÁ VIZE,
SEN, KTERÝ S KOLEGY
ŽIJEME.
Můžeme se těšit třeba i na repertoárové divadlo?

Určitě bychom rádi. Proto jsme ostatně založili značky
KCP Art a Art District Vyšehrad. Chceme živou kulturu
a vzdělávací či společenské akce nejen v interiéru, kde
již fungují například co-workingové centrum a byznys
akcelerátor Newton University, ale velmi rádi bychom
kultivovali i celý veřejný prostor na východní straně, který by se měl stát možná permanentní galerií,
možná permanentním koncertním sálem. Mělo by tu
zkrátka vzniknout místo, kde se lidé budou potkávat.
My říkáme, že budujeme skvělé místo pro jedinečné
okamžiky. Je to dlouhodobá vize, sen, který s kolegy
žijeme.

Když to všechno sečteme, tři roky nežijete
normálním životem. Na dva pandemické roky
navázala současnost, kdy žijete velmi intenzivně
mimořádnými aktivitami, nyní pomocí ukrajinským běžencům, poté půl roku českým evropským
předsednictvím. Zkuste křišťálovou kouli – bude
pražské Kongresové centrum žít od ledna 2023
zase tím obyčejným životem prestižního místa
pro mezinárodní i domácí kongresy a kulturního
centra pro obyvatele i návštěvníky Prahy?
My bychom si to velmi přáli, já bych si to velmi přála.
A jako věčný optimista a nadšenec vám řeknu, že ano,
že od ledna 2023 budeme fungovat v novém normálu.
Ale křišťálovou kouli nemám, Sibyla nejsem a vnímám,
co se děje kolem nás. Tak jen věřím, že svět se nezblázní docela a situace se časem uklidní.
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PROČ
JE SKLO
ŽENA
Lucie Koldová je bezesporu
nejuznávanější českou
designérkou. Po studiu
a stáži v Paříži ve městě
nad Seinou i zakotvila,
aby se po čase vrátila zpět
do Prahy. Má na svém kontě
řadu ceněných realizací,
především osvětlovacích
těles a solitérního nábytku.
Její záběr je ale širší. Cesta
Praha – Paříž není úplně
obvyklá, ještě méně
obvyklejší je ale možná cesta
Paříž – Praha. Určitě pokud
se budeme bavit o českém
designu.

Petr Karban
Lukáš Pelech (šedý Chips), Martin Chum
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Křeslo CHIPS pro firmu TON, 2018
Premiéru mělo v Kolíně nad
Rýnem v projektu Das Haus

Čalouněné křeslo
COCON pro českou firmu
Master&Master, 2019

C

o Lucii přimělo se vrátit? „Paříž byla příležitost, které jsem se rozhodla využít.
Když jsem se se vším srovnala, měla ty důležité kontakty, stála jsem před
rozhodnutím, zda si pronajmout studio a začít v Paříži podnikat, nebo se vrátit.
Ve stejné chvíli jsem dostala od firmy Brokis nabídku na pozici art directorky. A být
blíž sklárně, dojíždět tam třeba každý týden, mi dávalo smysl. Což znamenalo vrátit
se,“ popisuje Lucie okamžiky, které ji vrátily z Paříže do Prahy. Asi ta nabídka přišla
i ve správné době.
Sama Lucie přiznává, že Paříž – ještě před pandemií – vnímala jako jistou výhodu.
Přece jen světový design má centrum někde mezi Paříží, Londýnem a Milánem. „Ale
vlastně je pravda, že rozdíly se stíraly už dříve. A když nejsou veletrhy, výstavy,
vernisáže… Osobní kontakt je ale důležitý, nenahraditelný. U sklenky šampaňského se
o projektech krásně povídá, když je vám s někým dobře, snáze se dohodnete na spo
lupráci. Z Prahy je to určitě dál. A doba je poznamenaná i tím, že firmy mnohem více
promýšlejí plány. Jsou obezřetnější a když teď někomu dají šanci, tak spíše někomu
osvědčenému.“ Roli hrálo i to, že Lucie v době, kdy opouštěla Paříž, už na mezinárod
ní scéně měla své jméno.

Silný partner i přátelství

Vliv silných osobností

Škatulkování není moderní

Není divu, Lucii vedla velká jména. „Asi první, kdo mě významně ovlivnil, bylo studio
Olgoj Chorchoj. U těch jsme studovala i promovala, ti mě vedli a byli na tehdejší
scéně nejvýraznějšími osobnostmi a zároveň mými učiteli, to mi určitě dalo směr
i inspiraci. Pak jsem pracovala u Arika Levyho, bylo to fajn a rozuměli jsme si, určitě
mě to ovlivnilo, ale nebyl to milník mého života, jak občas píšou média. Byla to stáž,
na kterou jezdí velká spousta lidí z celého světa, byla jsem mladá, plná života a dosta
la jsem příležitost. Ale milníkem spíš bylo, že jsem se usadila v Praze a srovnala si věci
v hlavě. Narodily se mi děti, měla jsem méně času i energie, a přesto jsem jela na plné
obrátky.“

Poznámku, že ve sklářství je tak trochu bílou vránou,
Lucie jemně odmítne: „Nemám ráda škatulkování, není
moderní a současnost ho vlastně popírá. Mezi skláři
je určitě víc mužů, ale pokud jde o kreativitu, nevidím
rozdíl. Muži mají více časové svobody, měli víc času
projevit se a uspět, ale to se týká všech oborů. Dnes
jsou ale možnosti docela podobné. Pravda je, že máme
Bořka Šípka, Stanislava Libenského, Františka Víznera,
ale také třeba Jaroslavu Brychtovou. Takže bych to

Možnost opřít se o silného partnera, který nabízí nepře
berné možnosti, to byly rozhodující momenty Luciiných
úvah. Dávno předtím jí totiž učarovala světla. „Mít vedle
sebe někoho, kdo dokáže vyvinout skvělá světla, vyrobit
je a dodat do celého světa, to není málo. Jdeme spolu už
více než deset let, to už není jen obchodní vztah, to je
pouto,“ dodává Lucie. Její cesta ke sklu a světlu byla po
měrně přímočará, byť na UMPRUM si pohrávala i s jinými
materiály. „Na školu mám nádherné vzpomínky, tam to
všechno začalo. Dodnes ráda pracuji s lidmi, se kterými
jsem i studovala. Například všechny produkty mi fotí
fotograf, se kterým se přátelím už od druhého ročníku.
Jsem věrný a loajální člověk, když vidím kvalitu a přátel
ství, chci si to držet klidně i po desítky let.“
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LUCIE KOLDOVÁ
VYSTUDOVALA UMĚLECKOPRŮMYSLOVOU ŠKOLU V PRAZE. PO STÁŽI
VE STUDIU ARIKA LEVYHO SI ZALOŽILA VLASTNÍ STUDIO. VYUŽÍVÁ KLASICKÉ
ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM
NA ČISTOU KRÁSU MATERIÁLŮ, JAKO JSOU DŘEVO A SKLO. JEJÍ EMOTIVNÍ
STYL JE ZALOŽEN NA VÝRAZNÉM POUŽITÍ BAREV, NEOBVYKLÝCH PROPORCÍ
A ZÁŘIVÝCH FORMÁLNÍCH KONTRASTŮ A JEJÍ OBJEKTY ČASTO PŘEKONÁVAJÍ
HRANICE MOŽNÉHO. AKTUÁLNĚ JE KREATIVNÍ ŘEDITELKOU ČESKÉ PRÉMIOVÉ
ZNAČKY OSVĚTLENÍ BROKIS.

1

nerozdělovala a rozhodně to nevnímám tak, že jsem
sklem výjimečná. Sklo si mě prostě našlo.“

Sklo je sexy
Jak našla Lucie cestu od skla ke světlu? Vlastně zcela
přirozeně. Pravda je, že na škole zkoušela a vyzkoušela
různé materiály, ale sklo si ji získalo. „Hodně mě baví
a fascinují průsvitnosti. Možná to bude znít jako klišé,
ale sklo je sexy. A pro ženu obzvlášť, leskne se a třpytí,
to máme rády,“ říká Lucie a přiznává, že od prvopočát
ku ji bavilo, že se sklem se dá pracovat jako se sochou.
To je pro ni nejzábavnější, vrstvit objemy, hrát si s nimi,
propichovat jeden druhým, stavět je na sebe. „Je to
kreativní hra a světlo do ní vnáší další rozměr. Je pro
mě samo o sobě inspirací. Zatímco když pracuji se dře
vem nebo s mramorem, to jsou materiály, které prostě
jsou. Nevznikají. Tvarovat je, to je vlastně předvídatel
né, není to magie jako se sklem. Když vidíte roztavenou
žhavou hmotu, kterou sklář tvaruje podle vašeho ná
vrhu, je to fascinující. Sklo si dělá, co chce, nedrží tam,
kde by mělo, nedoléhá. Sklo je vlastně žena. Vždyť to,
co muže na ženách baví, je to, že je nedokážou odhad
nout. Se sklem je to stejné, nikdy nevíte, na čem jste.“

Nápad versus funkce
Přestože Lucie z drtivé většiny pracuje se sklem nebo
dřevem a orientuje se na osvětlení a nábytek, není to
striktní vymezení. „Pro mě je důležité, jestli mě baví
filozofie firmy. A mám ráda řemeslo, lidi, kteří vlastníma
rukama něco vytvářejí. To mě baví nejvíc, je to přidaná
hodnota výrobku. Zatím jsem nepracovala s materiálem,
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který se zpracovává průmyslově. Například mě netáhne plast. Koketovala jsem s ním
v minulosti pro francouzskou firmu LEXON, ale není mi to souzeno – nakonec se nápad
zrealizoval, ale neuvedl na trh. Něco navrhnete a pak se to vyrábí anonymně třeba
v Číně…“ Proto také Lucie nepokukuje po průmyslovém designu. „To je úplně jiná kate
gorie. Mě opravdu baví věci řemeslné. Neuděláte sto světel stejných jako v industriálním
designu. Průmyslový design necítím jako svoji parketu, nicméně vše se může vyvinout
v budoucnu jinak. Teď jsem vkročila do interiérového designu, a to mě celkem naplňuje.
Můžu vytvářet atmosféru. To je vlastně to, co mě baví, vytvářet v lidech pocity.“

Výzvy, které limitují
Pozornost na světové scéně vzbudila Lucie více návrhy, ale bezesporu mezi ně
patří sedací nábytek Chips. Přiléhavý název. Jak vzniká? Je určující funkčnost
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3

1

 ýstava LIGHTNESS
V
v Moravské galerii
v Brně
Site-specific projekt,
představení pěti
klíčových produktů
pro české firmy.
(26. 11. 2021 − 26. 2. 2023)

2

Přenosné
bateriové svítidlo
SFERA portable
s betonovou
podstavou,
Brokis, 2021

3

 tojací lampa PURO
S
floor pro firmu
Brokis, 2021

nebo nápad? „Křeslo Chips byla od začátku výtvarná věc, zrozeno z nápadu.
Pak teprve jsem dřevo ohýbala tak, aby vznikl sedací nábytek. Teď se potýkám
s opačným postupem, navrhuji nábytek do interiéru a tam je konkrétně daná
ergonomie, kdo na tom bude sedět, jak dlouho, čím to musí být čalouněno, aby
to vydrželo alespoň pět let provozu. To jsou mnohem tvrdší mantinely, kdy
bych byla jen kreativní, tak to nemusí dobře fungovat, je potřeba respektovat
prostředí, kam svou kreativitu směřuji,“ přiznává Lucie. A hned dodává, že je to
vlastně skvělé doplnění. Ačkoliv má ráda své extravagantní kousky, má stejně
ráda i výzvy, které ji už na začátku limitují. Ne vždy totiž musí hned od dveří něco
zaujmout vaši pozornost, někdy je fajn i citlivě skládat jednotlivosti v celek, aby
se lidé v daném prostoru cítili dobře. Lucie své dvě polohy dokáže vcelku dobře
ukočírovat – když jí pocitově chybí extravagance, uteče k vysloveně výtvarné
tvorbě pro radost, k objektu pro galerii. „Nepovažuji se za umělce, jsem designér.
Nyní se mi otevírá prostor se znovu nadechnout a třeba si zkusit nějaké volné
věci. Chci mít z tvorby radost, ale zároveň se svou prací chci uživit. A mám štěstí,
že se mi to daří spojovat. Jsem svobodný a šťastný člověk. Funkční a krásná věc,
to je pro mě největší úspěch…“

Design (ne)má národnost
Design je podle Lucie dnes velmi globální obor. Přesto se v něm jakési národnost
ní rysy najít dají. Nejsou ale tím, co je určující. A určující by neměly být ani trendy.
„Italský design svůj styl má, mají v zemi tisíce firem a určitě se tam dají najít nějaké
rysy, jako jsou emoce, odvaha použití textur a barev. Třeba skandinávský design už
nevnímám nijak výjimečně, materiály, barvy, typologie… přijde mi to přežité. Ale
Dánsko je jiné, to je moje láska. Dánové mají rádi nadčasové formy, kůži, hodně
akcentují řemeslo a mají své hvězdy, které nejsou poplatné době. Já vidím určité
charakteristické prvky vycházející z historie, u nás jsou to kubismus nebo funkciona
lismus. Ale nemyslím, že třeba můj styl je typicky český. Možná přes materiály. Sklo
je česká tradice. Já se snažím jít mimo proudy, nekoukám pokud možno na internet,
snažím se uchránit vlivu médií. Lidé oceňují osobitost. A přáním každého designéra
je být unikátní, mít autentický nápad. Jen je pravda, že není jednoduché být dis
connected.“
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HOSPODÁŘKY NEBO
HOSPODYNĚ?
Se socioložkou Romanou
Markovou Volejníčkovou o ženách
a mužích, o stereotypech v nás,
o tom, co nás spojuje i rozděluje
a jak s tím máme zacházet.

Petr Karban

Jakub Hněvkovský

Používáte termín genderové stereotypy – není to
ale přirozené rozdělení rolí, založené na biologické
determinaci?
Podívejte se do historie, jak fungovaly role žen a mužů.
Ta podoba, kterou my považujeme za tu přirozenou, že
žena pečuje o domácnost a muž vydělává peníze, přišla
až s rozvojem a modernizací společnosti. Ještě v osmnáctém století měly ženy podobnou roli a rozhodovací
pravomoc jako muži. Tehdy ještě ženy byly hospodářkami, teprve poté se staly hospodyněmi. Průmyslová
revoluce to změnila, nastupuje průmysl a dělba práce
podle pohlaví. Jinými slovy, gen péče ani gen živitelství
neexistuje, ale jde o sociální role, které se staly pro
fungování společnosti i rodiny efektivní.

Ale nemají ženy k péči o rodinu blíže? A nejsou pro
ni lépe vybaveny? Péče o mláďata je přece výsadou
samic, až na výjimky… Jsou podle vás role mužů
a žen totožné a zástupné, nebo komplementární?

Úplně totožné asi ne. Ale když se budeme bavit o tom,
k čemu jsou ženy vybaveny, tak ona to není jen genetická a biologická danost, ale z velké části výchova.
Holčičkám kupujeme panenky, klukům auta. Já vždycky
toužila, aby mě táta vzal do garáže, ale nikdy to neudělal. Zkrátka předpokládáme, že holky bude bavit vaření
a kluky auta. Existují výzkumy, jak ve školách pedagogové jinak vnímají a také tolerují chování dívek a chlapců. Když hodí po spolužákovi houbu hoch, je to sice
přes čáru, ale tak jsou to kluci. Když totéž udělá dívka,
tak je to zcela nepatřičné, holka se takto nechová…
Jinými slovy, určité rysy a schopnosti u jednoho pohlaví
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posilujeme nebo rozvíjíme a u druhého naopak. A všechno se to sečte ve chvíli, kdy
zakládáme rodinu. Ano, jsou určité predispozice, ale nikde přece není psáno, že otec
nemůže nebo nechce mít s dítětem vztah a pečovat o něj.

Dobrá, to je nesmysl, ale zastavme se u těch predispozic. Nejsou skutečně
rozdílné? Nejsou ty stereotypy, o nichž se bavíme, jen empirickou reakcí společnosti na predispozice pohlaví?

To narážíte na hezký problém sociologie, který jsme ještě nevyřešili. Kde končí vliv
biologie a začíná vliv prostředí? Dokdy jsme formováni čistě biologickou podstatou
a odkdy jsme utvářeni prostředím? Tohle rozlousknout se snažila celá řada sociologů,
jsou zajímavé výzkumy, které sledovaly třeba jednovaječná dvojčata vyrůstající v různých rodinách. Ukázalo se, že v určitých bodech prostředí nehraje až tak velkou roli,
třeba ve vztahu k návykovým látkám, ale v jiných zase ano, typicky jsou to kariéra,
volba partnera… Ale hranice zřetelná není.

Nejsou ale genderové debaty vedeny motivem sporu? Nesoupeříme, místo
toho, abychom spolupracovali?

Prapůvodní myšlenka feminismu není boj o nadřazenost žen, to byla spíše myšlenka
některých extremistických odnoží. Cílem bylo srovnat šance žen i mužů v různých
oblastech, ale nikdy nebylo cílem udělat to na úkor mužů.

Tomu snad i rozumím, jen je to někdy bizarně extrémní. Ženský box i mužská
moderní gymnastika… Snažit se obsadit všechny pozice oběma pohlavími, je
asi pošetilé. Pojďme ale k tématu žena a byznys. Existují genderové nerovnosti. Platové jsou trestuhodné, ale není pochopitelné, že dá zaměstnavatel
přednost mladému muži před mladou ženou? Do té investuje a ona se pak
i několik let bude věnovat rodině…

To se dostáváme zpět k těm stereotypům, o nichž jsme mluvili na začátku. Ano, máte
pravdu. Kdyby ale společnost nefungovala na tomto stereotypu a očekávání, že péče
o děti je jen ženská záležitost, přece to může být jinak. Příkladem jsou severské země,
kde je péče o rodinu vnímána odlišně. Tam je určitá kvóta povinných měsíců, kdy je
s dítětem v domácnosti otec, stejná je pro matku a pak je pool, kde se mohou rodiče
dohodnout, kdo jej využije a bude pečovat o dítě. Ale tu povinnou kvótu mají oba, aby
měli nárok na finanční podporu rodiny. V tuhle chvíli už zaměstnavatel neuvažuje jako
u nás, protože jak matka, tak i otec, na určitou dobu vystoupí z pracovního procesu.

Není severská praxe trochu sociální inženýrství?

Mají jiný společenský a historický vývoj. Oni také k myšlence rovnosti dospívali nějakou dobu. Není to určitě cesta pro radikální skokovou změnu v genderově konzervativní společnosti, ale je to rozhodně inspirující v tom, jak přemýšlejí o fungování
rodiny v současné moderní společnosti.

Mně to evokuje kvóty. Jaký je váš názor, kvóty ano, nebo ne?

Já pro kvóty jsem, a ne pouze pro ženy. Je to afirmativní opatření, které má za cíl
podpořit nějakou znevýhodněnou slupinu. Až se dosáhne určité úrovně, kvóty končí.
Ale je potřeba říct i B. Zase příklad ze severu – tam kvóty pro vyrovnané zastoupení
ve vedoucích pozicích zavedli, ale také k nim přidali podporu v podobě nabídkového
seznamu kandidátů a kandidátek, kteří splňovali určitá kritéria a požadavky.
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ROMANA
MARKOVÁ
VOLEJNÍČKOVÁ
STUDOVALA SOCIOLOGII NA FILOZOFICKÉ
FAKULTĚ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
A UNIVERZITĚ KARLOVĚ, KDE ABSOLVOVALA
I GENDEROVÁ STUDIA. DNES PŮSOBÍ
V SOCIOLOGICKÉM ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR
A VE SVÉ VÝZKUMNÉ PRAXI SE ZAMĚŘUJE
NA TÉMA ŽEN V EKONOMICE A PODNIKÁNÍ,
GENDEROVÉ NEROVNOSTI NA TRHU PRÁCE,
NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ A SOCIOLOGII
SOUKROMÉHO ŽIVOTA.

A nejsou kvóty degradující? Autoškola pro ženy třeba? Nebo si představte,
že se stanete ředitelkou ústavu jen proto, že kvóty nyní nařizují ředitelku
ženu…

Kvóty jsou nástroj, který má zaručit, že když máte dva stejně kvalitní uchazeče,
v našem případě muže a ženu, nebude mít přednost muž, ale budeme hledat nějakou
paritu a dáme šanci poddimenzované skupině. Samozřejmě tomu musí předcházet
celá řada kroků, nelze nastavit kvóty a nic.

Upřímně, nevěřím na stejně kvalitní uchazeče, protože nejde zdaleka jen
o vzdělání a odbornost, ale také povahu, charakter, vlastnosti, zkušenosti…
V každém týmu musí fungovat i chemie. A někdy je vhodnější muž, někdy
žena. Jak si s tím poradí kvóty?
Kvóty mají nastavit optiku. Všechny vlastnosti ale můžete najít napříč pohlavími.

Ale asi ne u dvou kandidátů ve zcela identickém mixu…

Víte, co je problém? My se k tomu problému, který popisujete, dostáváme v rámci
výzkumu finančního hodnocení a odměňování. Všichni chtějí to, co jste zmínil, ale
ve finále vždycky dojdeme k tomu, že musí přijít určitá metrika, kritéria, která definujeme jako klíčová a podle kterých se rozhodujeme.

Co mají ženy a muži ne? Této větě nerozumím… Pokud se budeme bavit
o byznysu…

Nečekejte nic specificky ženského nebo mužského. Pokud se tedy nebudeme bavit
o překážkách, protože ty, právě vinou stereotypů, jsou často na straně žen. Viz naše
debata o vedoucích pozicích, kdy existují často neuvědomělé bariéry, které ženám
brání dostat se do vyšších pozic. Stačí se podívat na naše očekávání – kdo bude
chtít kariérně růst? Mladý muž, o kterém se domníváme, že jednou bude živitelem
rodiny nebo mladá žena, od které očekáváme, že bude doma s dětmi a odejde
na rodičovskou? A od toho se odvíjí celá řada i nevědomých rozhodnutí. A není
překvapivé, že v takovém prostředí pak ženy a muži volí své kariérní plány a ambice, které jim umožní tato očekávání naplnit. I to je jeden z důvodů, proč ženy volí

takové pracovní pozice a obory, které jim umožní lépe
skloubit péči o rodinu a ekonomickou aktivitu.

Že by přece jen gen péče?

Spíše fakt, že sektor služeb pro mnohé lépe odpovídá jejich životnímu rytmu, a jejich povinnostem.
A z těchto důvodů také mnohé ženy volí cestu být
OSVČ. Vidina časové flexibility, která se ale ne vždy
potvrdí, může být pro ženy motivem, proč založit
vlastní podnikání. A často jde o sebezaměstnání, bez
dalších zaměstnanců apod. Muži častěji zakládají větší
firmy, se zaměstnanci, s úvěry… Ženy jsou více při
zemi. Ve Spojených státech byl tento trend poměrně
hodně sledován a ukázalo se, že jednou z příčin je nižší
sebedůvěra žen a současně také vyšší míra společenské odpovědnosti.

Ženy chtějí více jistoty, mají jiný risk management…

Přesně tak, ženy pracují jinak s nejistotou a rizikem.
V životě i v podnikání…

Dva roky žijeme s pandemií. Přinesla něco z pohledu genderu?

Změnil se rodinný mikrokosmos, docházelo často také
i ke stírání stereotypů. A ukázalo se velmi zřetelně,
že také zaměstnaní lidé mají děti a že na zaměstnané rodiče je potřeba brát trochu ohled, třeba tím, že
mnohé firmy umožnily práci z domova. Myslím, že to je
jeden z pozitivních dopadů pandemie. A snad to budou
střípky, které se podaří udržet i do budoucna.
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Tereza Šťastná
Benedikt Renč a Greta Blumajerová

Když Ondřej Gregor Brzobohatý
nabídl Hudebnímu divadlu Karlín
námět na nový muzikál, nebyl si
sám jistý, zda je jeho ambiciózní
nápad výsledkem bláznivé, nebo
naopak geniální mysli. Od ředitele
Karlínského divadla, Egona Kulhánka,
ale dostal zelenou, a tak už v červnu
letošního roku přivítá karlínská scéna
premiéru muzikálu Slunce, seno,
jahody. Do muzikálového kabátku
oděnou kopii jedné z nejznámějších
českých filmových komedií ale
nečekejte.

SLUNCE, SENO,
BRZOBOHATÝ…
Asi nebudu jediná, koho vaše volba překvapila.
I s ohledem na vaši předchozí tvorbu bych netipla,
že sáhnete zrovna po díle Zdeňka Trošky, jehož
styl a humor je přece jen lidovější. Proč jste si jako
předlohu muzikálového představení vybral právě
Troškovu nejznámější komedii?
Slunce, seno, jahody považuji za kultovní komedii.
Asi každý ji zná, byť ne každý ji bude mít rád. Inspirovala
mě Broadway, kde vezmou mezi lidmi velmi známý
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Ondřej není jen výjimečný muzikant
a skladatel, ale má ještě jednu
výjimečnost. Schválně, víte kterou?

film a přetvoří ho pro muzikálové jeviště. A dělají to
dobře a vkusně. Zároveň mě baví žánr komedie. Jsem
velkým fanouškem muzikálů Something Rotten!, The
Book of Mormon, skvělý je také nový Beetlejuice nebo
Tootsie. Chtěl jsem něco v podobném žánru najít a muzikálově udělat u nás, vytvořit něco, co by bylo trochu
crazy. V televizi zrovna běželo Slunce, seno, jahody,
a tak jsem si najednou začal dělat dramaturgickou synopsi scének a představovat si, jak by to mohlo fungovat.
Napsal jsem ji, bylo to kolem třiceti stran, asi za dva
dny. Když si ji Egon Kulhánek, ředitel Hudebního divadla
Karlín, přečetl, řekl, že to chce risknout. Pro požehnání
jsme si také samozřejmě zašli k tvůrcům, Petru Markovi
a Zdeňku Troškovi, kterým se to líbilo a souhlasili.

V české kinematografii je ale celá řada kultovních
snímků, proč tedy právě Slunce, seno, jahody?

Důležitý je pro mě děj. A v tomhle filmu je, v tom
hezkém slova smyslu, nádherně přiblblý, ale zároveň
vtipný, milý a jednoduchý. Což mi rozvolnilo ruce při
tvorbě. U muzikálu Legenda jménem Holmes s odstupem času vidím, že má možná příliš komplikovaný děj,
ve kterém se může divák občas trochu ztrácet. Když
do muzikálu chcete zapojit všechny elementy, strohost
nebo jednoduchost příběhu vám k tomu více pomůže.

Do jaké míry se budete držet původní předlohy
a co naopak muzikál přinese nového, jiného?

Muzikál je žánr, který si může dovolit prakticky cokoli.
Můžete si hrát, s čím chcete, ať jsou to snové scény,
představy, fantastický svět vzdálený od reality. Máte
také obrovský prostor pro nadsázku, což chci hodně
využít a nabídnout scény, kde nadsadím nějaký vtip,
který byl už naznačený nebo citovaný ve filmu.

Můžete dát konkrétní příklad?

Třeba při scéně, kdy malý Jirka tráví králíky, mi ti králíci
vylezou z králíkárny a začnou tančit swing. Přesně
takové hlouposti si můžete v muzikálu dovolit. Jinak
ale naprosto ctím původní verzi a pouze v případech
nutnosti jsem se pustil do úpravy scénáře. Zachovávám
i totožné dialogy, které zazněly ve filmu. Musel jsem
maličko překopat scénosled, jelikož v rámci muzikálu
funguje dynamika trochu jinak a film se nedá jednoduše
zrcadlit, je potřeba nad tím více přemýšlet. Chci zachovat výtvarný ráz, přenést na scénu Hoštice. A i postavy
budou kostýmově vypadat podobně jako ve filmu.

Jaká jsou úskalí při tvorbě muzikálu, který vychází z filmové předlohy?

Dělat muzikál podle filmu je složitější. Pletete si na sebe bič, protože lidé mají obrovské
očekávání. Znají původní verzi a budou mít tendenci srovnávat, i když je to zbytečné,
protože muzikál by měl fungovat sám za sebe. Výjimkou je třeba Trhák, který už v samotném filmovém zpracování byl muzikálem. U muzikálu Slunce, seno, jahody si vezmeme
to nejlepší z filmové verze, což jsou podle mě geniální dialogy ve scénáři Petra Markova
a Zdeňka Trošky a na ně se budeme snažit napasovat absurdní a zároveň krásný svět muzikálu. Doslechl jsem se, že se z toho prý snažím udělat něco úplně jiného a že nenechám
kámen na kameni. Ba naopak, stavím na pilířích tématu a filmu, který se mi líbí. Ve filmu
jsem obdivoval Helenu Růžičkovou v roli Škopkové, z filmu si pamatuji hlášky, které zlidověly. Na těchto pilířích stavím něco nového, na co se lidi můžou přijít podívat a může, ale
i nemusí je to bavit, to už záleží na nich. Rozhodně ale nebortím něco, co už existuje.

Jsou právě zmíněná divácká očekávání a tendence porovnávat tím největším
úskalím?

Určitě, protože nechcete zkazit dojem z předlohy, zkazit věci, o kterých víte, že skvěle fungují. Jako třeba v případě Heleny Růžičkové, která byla geniální herečka a její
podíl na filmu a jeho zábavnosti je enormní. A já nechci po své Škopkové, aby Helenu
kopírovala, ale aby roli pojala svým vlastním způsobem. Současně chci ale zachovat
atributy původní postavy. Je to daleko větší laboratoř, než by člověk čekal. Na druhou
stranu je to velká výzva.

O obsazení se už vedly debaty, protože právě pro roli Škopkové jste vybral
Ivu Pazderkovou s alternací Adély Gondíkové. Obě jsou přitom velmi odlišným
typem v porovnání s Helenou Růžičkovou.
Fyzicky ano, ale my jsme hledali herečku komindu – komediální herečku, která to utáhne. Divadlo je úžasný svět, kde si můžete dovolit člověka přetvořit v úplně něco jiného,
než je. Takže trochu Heleny Růžičkové a té její klasické korpulentnější postavy, která
samozřejmě obrovsky přidávala jejímu typickému charakteru i hereckému projevu, se
pokusíme naznačit s veškerou úctou k ní a zároveň i s odkazem na její roli ve filmu. To,
že jsem si vybral dvě subtilní dámy, neznamená, že z nich nebude dobrá Škopková.

Z původních filmových herců se v muzikálu objeví Pavel Kikinčuk v roli Škopka
a také Jaroslava Kretschmerová, která ve filmu hrála Evíka a nyní ztvární Kelišovou. Právě této postavě chcete na jevišti dát více prostoru…
Ano. Role Kelišové mě hrozně baví a chtěl bych jí udělat větší lidský přesah. Půjdu
po prapůvodu toho, proč je takovou jízlivou drbnou. V určitých situacích se projeví
i jinak než ve filmu. Moje Kelišová bude více takovou špionkou a její kostýmy i způsoby, jak bude vést své špionáže, určitě diváky pobaví.
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MUZIKÁL
SLUNCE, SENO,
JAHODY
DIVÁCI HO V HUDEBNÍM DIVADLE KARLÍN
POPRVÉ UVIDÍ PŘI PREMIÉŘE V ČERVNU 2022.
AUTOREM NÁMĚTU PODLE SLAVNÉ FILMOVÉ
PŘEDLOHY JE ONDŘEJ GREGOR BRZOBOHATÝ,
KTERÝ VYTVOŘIL TAKÉ LIBRETO, HUDBU
A TEXTY PÍSNÍ. REŽIE SE UJAL ANTONÍN
PROCHÁZKA. V HLAVNÍCH ROLÍCH SE
PŘEDSTAVÍ NAPŘÍKLAD IVA PAZDERKOVÁ,
ADÉLA GONDÍKOVÁ, MARTIN PÍSAŘÍK, PAVEL
KIKINČUK, JAROSLAVA KRETSCHMEROVÁ,
JAN KOPEČNÝ, VÁCLAV VYDRA A MNOZÍ
DALŠÍ.

Měl jste hlavní slovo při výběru herců?

Neměl. Naprosto respektuji tvůrčí tým a poslouchal
jsem názory všech, včetně režiséra Tondy Procházky
a choreografky Ivanky Hannichové. Kolikrát jsem
chtěl do nějaké role obsadit někoho, o kom jsem
věděl, že je herecky i pěvecky skvělý, ale neprošel
přes Ivanku. A tak jsem musel ustoupit, i když mě to
mrzelo. Ale muzikál je o dovednostech, člověk musí
umět zpívat, hrát a tančit. A proto ho miluji – že je
takto náročný.

Byli naopak nějací herečtí kolegové, které jste
oslovili a oni odmítli?

Do role Škopkové jsem chtěl obsadit Pavlu Tomicovou a ačkoli se jí nabídka líbila, neměla bohužel čas.
A byla to i další jména. Ale to se stává běžně. Já jsem
rád za aktuální obsazení, které rozhodně není obsazením z nouze. Takto to vykrystalizovalo. Popereme se
s tím, aby Škopková nikoho neurazila. A aby celkově
muzikál působil tak, že tomu, kdo má film Slunce,
seno, jahody rád, ještě zpříjemní a umocní pocity
z filmu.

Jste autorem libreta a muzikálové hudby. V médiích se objevily informace, že se nechcete držet
původní předlohy, a to včetně úvodní písně, která
se sama o sobě stala kultem.
No a vidíte, není to pravda. Naopak jsem od začátku stál
o to, abychom úvodní píseň, nápěv od Karla Vágnera,
měli, protože si myslím, že lidé se i na tohle obrovsky
těší. A máme ho, Karel souhlasil.
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A co se týče dalších skladeb, z čeho při jejich tvorbě vycházíte?

Další hudební čísla a motivy budou hodně vycházet ze situací. Mám rád, když muzika
děj ilustruje. Když bude scéna, jak jsou v JZD všichni leniví a nechce se jim pracovat,
tak i muzika bude lenivá. Otík s Cecilkou a Keliškou budou zpívat gospel. Muzikál má
obrovskou výhodu v tom, že si můžete žánry volit, jak se vám zlíbí. Nacpal jsem to
vším možným, co mi přišlo vtipné a zábavné.

A opět tu vnímám alespoň částečnou inspiraci z Broadwaye?

Řekl bych, že ano, protože já pořád tvrdím, že Broadway je vzorem pro všechny
muzikály, které se po celém světě dělají. Tak kde jinde se inspirovat. Právě na Broadwayi vidíte, jak si autoři hrají, jak se muzikou baví. Jak jejich tvorba není těžkopádná,
a naopak má v sobě lehkost a zároveň i znalost. Pro to, abyste dobře napsali polku,
tango, valčík, soul nebo gospel, už musíte mít nějaký hudební přehled. A to tvůrci
na Broadwayi mají. Výtvory na Broadwayi jsou kvalitní a velmi mě inspirují. Navíc jsem
měl tu čest a možnost se učit od Johna Kandera, který napsal ta obrovská díla jako
Chicago, Kabaret, Řeka Zorbu. Je legendou Broadwaye. I z tohoto odkazu čerpám. Je
to styl, který zbožňuji a zbožňuji tvořit tímhle způsobem.

Byla někdy během tvůrčího procesu chvíle, kdy jste přece jen třeba trochu
pochyboval, jestli je to dobrá volba a dobrá cesta?

Pochybuji pořád a o všem, což je zdravé. Při tvorbě mám ale spíš pocit, že něco ještě
není dost dobré, tak pak vylepšuji, seč můžu. A zda to stačí, je už na posouzení diváků. Já se budu snažit udělat maximum, stejně jako třeba kostýmní výtvarník nebo set
designér Petr Hloušek, jehož návrhy jsou nádherné a vtipné, postavil krásnou scénu.

Na muzikálu jste začal pracovat při pandemii covidu-19, kdy byla divadla
zavřená. Ani teď, po rozvolnění opatření, nedosahuje návštěvnost divadel
uspokojivých čísel. Sáhl jste po Troškově kultovní komedii i s tím cílem, aby
lidi přitáhla zpět do hlediště?

Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, ale je možné, že je přitáhne. Už teď se zdá, že naše
letní představení bude brzy vyprodané. Kéž by se to našemu kousku povedlo, že se
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ONDŘEJ GREGOR
BRZOBOHATÝ
HUDEBNÍ SKLADATEL, MUZIKANT, PRODUCENT, SCÉNÁRISTA A HEREC SE NARODIL
DO RODINY SLAVNÉHO HERCE RADOSLAVA BRZOBOHATÉHO A SLOVENSKÉ
HEREČKY HANY GREGOROVÉ. HUDBA HO OBKLOPOVALA A UTVÁŘELA UŽ
OD DĚTSTVÍ. V PĚTI LETECH ZAČÍNAL HROU NA HOUSLE, POZDĚJI PROPADL
KOUZLU KLAVÍRU A PSANÍ VLASTNÍCH SKLADEB. I PROTO JEHO KROKY VEDLY
NA KONZERVATOŘ JAROSLAVA JEŽKA, KDE ABSOLVOVAL OBOR SKLADBA, KLAVÍR
A DIRIGOVÁNÍ. ZKOMPONOVAL HUDBU PRO ŘADU ČESKÝCH SERIÁLŮ A FILMŮ,
MEZI NIMI NAPŘ. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK, ANDĚL PÁNĚ 2 A MNOHÉ DALŠÍ.
AUTORSKY SE TAKÉ PODEPSAL POD LIBRETA A HUDBU NĚKOLIKA MUZIKÁLŮ,
K TĚM NEJVĚTŠÍM PATŘÍ LEGENDA JMÉNEM HOLMES A NOVĚ TAKÉ SLUNCE, SENO,
JAHODY, JEHOŽ PREMIÉRU NYNÍ INTENZIVNĚ PŘIPRAVUJE.

lidi vrátí zpět do divadla. A nejenom do Karlína, přeji všem divadlům, ať mají plné
sály, protože není nic lepšího.

Ale nebyl to záměr, se kterým jste začal muzikál tvořit…

Určitě ne, záměr byl, aby vznikla dobrá muzikálová show. A zda bude úspěšná?
To se můžeme domnívat na základě úspěchu předlohy. Ale stejně tak se můžeme
strašně spálit a zažít opačný efekt. Takže říkat, že jsme vsadili na jasnou kartu,
je hloupost.

Máte jako autor obavy?
Já mám vždycky obavy.

Do jaké míry vás při tvorbě ovlivňují?

Neovlivňují mě vůbec, ale řeším je, protože mě zkrátka nějak otravují v hlavě. Byl bych
rád, kdyby to dopadlo hezky, kdyby lidi na muzikál chodili, kdyby se jim líbil. Ale pokud se tak nestane, nemůžu z toho být zas až tolik zdrchaný. Musím věřit, že mi zase
vyjde něco dalšího. Umělecká branže je v tomto nevyzpytatelná. Když vám na jednom
obláčku svítí, tak na druhém vám může zapršet. Člověk by na to měl být připravený
a nebrat si ať už ty vavříny, nebo bič. Nejlepší je podle mě k umělecké práci přistupovat tak, abyste pořád měli radost, že ji můžete dělat.

Během pandemie jste kromě příprav nového muzikálu začal také psát knihu
o hudbě s názvem Hudbologie. Jak jste s knihou pokročil?

Knihu jsem měl už několikrát hotovou, ale nikdy jsem se nedostal k vydání, protože
nemám naprostou jistotu, že je opravdu dokončená. Jakmile skončí povinnosti
okolo muzikálu, tak bych se k ní velice rád vrátil. Jsem zase o něco zkušenější, mám
vícero pohledů na hudbu. I doba pandemie byla zvláštní a rád bych ji v knize nějak
reflektoval. Nám muzikantům a obecně umělcům najednou ukázala, jak je to naše
povolání vlastně křehké. Když zjistíte, že je tady nějaký celosvětový průšvih a umění a kultura jdou úplně stranou, protože to nejdůležitější je zdraví, vede to k velké
sebereflexi.

Můžete přiblížit, co všechno čtenářům Hudbologie
nabídne?
Hlavní účel knihy pro mě je, aby motivovala. Třeba
lidi, kteří se jako mladí k hudbě nedostali, protože
neměli tu možnost. A aby je k hudbě jakýmkoli způsobem přivedla. Já jsem naprosto přesvědčený, že
hudba má zázračnou moc. Sám jsem to několikrát
na vlastní kůži zažil. Sepsal jsem své pocity o hudbě, skrze které bych velice rád hudbu představil
co nejširšímu okruhu čtenářů. Mladé lidi, kteří chtějí
jít hudbu studovat, chci ve studiu podporovat, aby
byli zodpovědní studenti. Protože hudba umí být
velice odborný obor. Není jen o tom, že se naučíte čtyři akordy na kytaru a pak máte tak úžasný
talent, že na čtyři akordy napíšete album, se kterým
oslovíte celý svět. Jasně, že možné to je, hudba to
umí. Ale zároveň umí být velmi odborná, specifická,
konkrétní, se spoustou nejrůznější terminologie,
kterou se musíte drtit, jako když se medik musí
naučit všechny kůstky v těle. Chci najít nějakou
cestu k tomu, abych třeba harmonii hudby vysvětlil
člověku, který o ní nemá nejmenší ponětí. Volím
na to svoje vlastní učební metody a zároveň se
nechávám inspirovat různými lidmi. Cituji řadu vynikajících skladatelů, umělců, hudebníků. Hudbu může
mít rád i dělat každý – takhle nějak by Hudbologie
měla působit.

Našel byste ve svém životě okamžik, o kterém
byste řekl, že vás hudba zachránila?

Hudba ovlivňuje můj život dennodenně, takže
ho i dennodenně zachraňuje. Do muziky chodím
terapeutit. Sednu za piano a brnkám si, nechávám
ruce dělat si, co chtějí, vůbec nad tím nepřemýšlím.
A v tom obrovitánském kusu plném dřeva, železa
a všeho možného nechám veškeré svoje emocionální
pochody, ať už životní prohry, euforie, depky. Hudba
umí pročišťovat.

Zmínil jste, že se po premiéře muzikálu vrátíte
mimo jiné ke knize. Čemu dalšímu se budete
věnovat?

Chtěl bych pracovat na vlastní desce. Zároveň mám
rozdělané album s Viktorem Preissem, on napsal texty
a já je zhudebňuji. Budu točit další desku s Richardem Müllerem, na kterou se moc těším, jsou v ní geniální texty od Petra Uličného. Do toho by mělo přijít
skládání hudby k seriálu, ještě ale nevím, zda to vyjde,
a proto název zatím nechci prozrazovat. Rýsuje se
i jeden film a pracuji na dalších muzikálech.
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CESTA KE HVĚZDÁM MŮŽE BÝT
MNOHDY VELMI TRNITÁ

JAK JE NECHAT ZÁŘIT DÁLE…
Když se ohlédnu za svými zkušenostmi s vlastníky rodinných firem, kteří
vyprávějí o jejich budování, vždy obdivuji, s jakou houževnatostí, vytrvalostí
a silou jdou za svým cílem. Tito lidé si cestu ke své hvězdě už našli a rozzářili
ji. Ale jak ji předat dalším generacím? Jak jim ukázat cestu, tak, aby mohla
i nadále a nejméně stejně úžasně zářit? A jak se případně vypořádat s tím,
aby zářila nadále i bez toho, že u toho bude její tvůrce?
Barbora Masařová, partnerka advokátní kanceláře Legal Crew
Jakub Hněvkovský

T

o jsou otázky, na které není možné nalézt
jednoznačnou odpověď. Každá hvězda je jiná,
neexistují žádné jednoznačné cesty. Ty je třeba
společně vytvářet tak, aby byla naplněna očekávání
rodinného vlastníka. A toho nelze docílit bez vzájem
né důvěry, bez poznání se. Není to pouze věc práva
ve smyslu sepsání smluv. Je třeba znát pozadí, veškeré
vlivy, a tedy i veškeré možné potenciální narušitele
cesty ke kýženému cíli.
Bez znalosti pozadí zrodu rodinné firmy, bez znalosti
jejího fungování a nastavení – ať již ve vztahu k sa
motnému rodinnému vlastníku, ke vztahu rodinného
vlastníka k rodinným příslušníkům, či vztahu rodinného
vlastníka k jeho zaměstnancům a spolupracovníkům –
nikdy nelze předání při prodeji rodinné firmy dosta
tečně zabezpečit. Pokud bychom na předání či prodej
hvězdy nahlíželi ryze formálně, nikdy bychom cestu
k cíli nenašli a hrozilo by, že hvězda začne uhasínat.
To je to, co mne v rámci profese advokáta utváří a mo
tivuje. To je to, proč tuto profesi dělám. Mým světem
není formalistický přístup, bezpohlavní řeč paragrafů,
dokonalé sepsání právních dokumentů. Je jím přede
vším individuální přístup a důvěra, které umožňují spo
lečnými silami najít cestu k tomu, aby rodinná hvězda
zářila i nadále. I přesto, že vlastník svou loď opustí.

Papír uchovává hodnoty
V rámci předávání či prodeje rodinných firem je vždy
důležité zabezpečit, aby principy a hodnoty, na jejichž
základě vznikly a byly budovány a utvářeny rodinným
vlastníkem, byly sepsány.
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Jde o ty hodnoty a principy, na kterých stojí úspěch rodinné firmy. Hodnoty, které jí
vtiskl zakladatel. Ten si je přitom mnohdy ani neuvědomuje, předává je firmě automa
ticky, jsou součástí jeho osobnosti. A byť to často bývá otec – zakladatel, jsou s ním
i firmou propojeny jako matka s dítětem. Jsou to hodnoty a principy, kterými se pak –
často i s ohledem na vztah k vlastníkovi – řídí zaměstnanci a spolupracovníci.
Jednou však přijde okamžik, kdy rodinný vlastník odchází. Pro každého nástupce, ať je
z řad rodinných příslušníků nebo je to kdokoliv vstupující do firmy zvenčí, je nesmír
ně důležité, aby rodinná firma fungovala i nadále. Což může být obtížné a nezřídka
i nemožné, pokud tyto hodnoty a principy nejsou jasně a srozumitelně definovány,
pokud nejsou sepsány.
Jsem vděčna, že v rámci své advokátní praxe se čím dál častěji setkávám s tím, že
vlastníci rodinných firem sami přicházejí s myšlenkou tyto principy a hodnoty, které
jimi byly léta vytvářeny, sepsat na papír, byť ten je dnes, v době technologií, už často
jen pomyslný. Stále častěji si vlastníci uvědomují, že principy, které jim umožnily roz
zářit hvězdu, usnadní nejenom jejich dětem, ale i dalším generacím a případně novým
vlastníkům, uchovat hvězdu zářivou i do dalších let.

Pro rodinu i pro hvězdu
Hvězdné principy a hodnoty jsou důležité při budování firmy i v případech, kdy se
rodinný vlastník rozhodne předat hvězdu novým vlastníkům, jsou ale důležité i v rám
ci rodiny a rodinných vztahů. Umožňují totiž co nejlepší a nejbezpečnější fungování
všech vztahů i pro další generace, ať již na úrovni rodiny v podobě rodinné ústavy, ale
také na úrovni hvězdy a firemní ústavy.
Firemní ústava je v české praxi relativní novinkou. Může se na první pohled zdát
abstraktním dokumentem bez právní váhy, ale umožňuje všem zúčastněným
seznámit se s těmi hodnotami, které firmu utvářely a díky nimž září její hvězda. To
je první krok, aby tyto hodnoty nezmizely, aby si je i noví vlastníci a zaměstnanci
uvědomovali, aby je naplňovali. Často slýchám námitku, že si je mnohdy neuvě
domovali ani původní či někdejší zaměstnanci a spolupracovníci. To je pravda. Ti
ovšem je naplňovali zcela přirozeně a podvědomě, neboť s nimi doslova žili a byli
na ně zvyklí. Pro nové generace ve firmě je velmi těžké – bez důkladné znalosti
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vnitřního fungování firmy – nechat hvězdu zářit bez
uvědomění si těchto hodnot.
Do firemní ústavy, podobně jako do rodinné, je vhodné
vedle základních hodnot a pravidel zakotvit i pravi
dla chování a řešení konfliktních situací. A se vším je
důležité seznámit i spolupracovníky a zaměstnance.
Doposud byli přece zvyklí, že veškeré zásadní situa
ce a problémy zpravidla řešil vlastník, na kterého
byli zvyklí a pro kterého v rámci rodinné firmy často
doslova žili.
Nastavení ústav je pro všechny jedním ze zásadních
prvních kroků pro úspěšné předání či prodej rodinné
firmy. A pokud mám důvěru podílet se na jejich vzniku,
je to velký okamžik vždy i pro mě, protože mne napl
ňuje, když spolu s vlastníky rodinných firem dojdeme
společně k pocitu, že jsme udělali maximum, aby jejich
hvězda zářila dále.

Ústavami to pouze začíná

BARBORA MASAŘOVÁ
VYSTUDOVALA PRÁVO NA PF UNIVERZITY KARLOVY,
PO ČTYŘLETÉ KONCIPIENTSKÉ ETAPĚ V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI
PWC LEGAL PŮSOBILA OD ROKU 2016 JAKO ADVOKÁTKA
V ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍCH WILSON A PAVELKA PARTNERS.
OD LETOŠNÍHO ROKU SE VYDALA NA VLASTNÍ DRÁHU
A PŘIPRAVUJE ZALOŽENÍ KANCELÁŘE LEGAL CREW. ZAMĚŘUJE
SE NA PRIVÁTNÍ KLIENTELU A ZVLÁŠTĚ RODINNÉ FIRMY. JEJÍMI
OBORY JSOU PŘEDEVŠÍM OBCHODNÍ, FINANČNÍ, BANKOVNÍ
A NEMOVITOSTNÍ PRÁVO VČETNĚ AKVIZIC A FÚZÍ. ZKUŠENOSTI
MÁ Z PROJEKTŮ SKUPINOVÉ RESTRUKTURALIZACE, PŘEMĚN
A PRODEJŮ SPOLEČNOSTÍ, AKVIZIČNÍHO A POSTAKVIZIČNÍHO
FINANCOVÁNÍ, STRUKTURACE A ŘÍZENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPŮ
LOKÁLNÍCH I MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ ČI TRANSAKCÍ
I VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÝCH PODNIKŮ.

Ještě přidám jeden důvod pro firemní ústavu. Pokud
vlastník uvažuje, ať již z jakýchkoliv důvodů, o předání
své hvězdy mimo rodinu, tedy o prodeji novému vlast
níkovi, nelze tento krok již zpravidla vzít zpět.
Jde o krok, jímž do rodinné firmy vstupuje cizí subjekt.
Prodeji a jeho přípravě by tak měla být věnována
maximální pozornost. Výsledkem má být, že si původní
vlastník bude moci konečně užívat plodů svého
celoživotního díla, bude se moci zastavit a věnovat
se věcem, které možná měl v hlavě po dlouhou dobu,
ale neměl na ně čas, ale zároveň nesmí být ohroženo
fungování hvězdy, nesmí dojít k jejímu uhasínání.
Úspěšné zvládnutí celého prodejního procesu vyža
duje, aby na obou stranách byli k dispozici transakční
a právní poradci, kteří mají s prodejním procesem
zkušenosti a provedou vlastníky, původního i nového,
všemi úskalími k oboustranné spokojenosti. A to není
vždy snadné ani jednoduché. Nejde totiž pouze o sa
motná vyjednávání, často je zcela zásadním krokem
už nalezení vhodného kupujícího, který bude ochoten
hvězdu nejen převzít, ale také ji dále rozvíjet. Stěžejním
momentem příprav je, aby nabízená kupní cena byla
v mezích představ rodinného vlastníka – to velmi pra
videlně bývá prvním zásadnějším diskuzním tématem
a často i momentem, kdy celý proces může i skončit.
Pro rodinného vlastníka, který se rozhodl svou hvězdu
prodat, je opět zásadním prvkem při hledání vhodného
partnera důvěra. Ta je totiž nezbytná k pocitu jistoty,
k vědomí, že má vedle sebe někoho, s nímž se lze ma
ximálně přiblížit cílům, které si vlastník vytyčil. Neboť
výsledky jsou v případě prodeje zpravidla kompromi
sem mezi prodávajícím a kupujícím.
Důvěra je ve vztahu advokáta a klienta zásadně důležitá
i pro mě. Jsem advokátkou, která na základě obou
stranné důvěry spojuje právo a paragrafy s osobním
přístupem. Svět rodinných firem, záře jejich hvězd, mě
fascinuje. A naplňuje mě možnost přispět k tomu, aby ta
záře byla silná a trvalá. To byl důvod, proč jsem se roz
hodla založit vlastní advokátní kancelář – jsem připrave
na učinit maximum pro to, aby i vaše hvězdy zářily.

53

OSOBNOSTI

Petr Simon
archiv CarTec Group

MORAVSKOSLEZSKÝM PODNIKATELEM ROKU
JE KAREL KADLEC

ROZDÍL JE V PŘÍSTUPU
Karel Kadlec, majitel společnosti
CarTec Group, získal na začátku
letošního února prestižní
ocenění Podnikatel roku 2021
Moravskoslezského kraje.
Společnost CarTec Group je
největší a nejúspěšnější prodejce
vozů BMW v České republice,
zastupujíce všechny značky
z portfolia BMW Group: BMW,
BMW Motorrad, MINI a Rolls-Royce
Motor Cars.
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C

arTec byl založen v Ostravě roku 2002 a o rok později zde také otevřel svůj
první showroom. Společnost se postupně rozrostla do skupiny, která má dnes
téměř 300 zaměstnanců, dosáhne ročně obratu více než 3 miliardy korun s více
než 30procentním tržním podílem a pobočkami v Ostravě, Liberci, Olomouci, Praze
a Brně. V posledních pěti letech skupina investovala téměř 500 milionů korun na rozvoj poboček v Praze, Brně a Ostravě. Mimo jiné pro své klienty vydává vlastní magazín
CarTec News, provozuje e-shop s největší nabídkou produktů BMW, BMW Motorrad
a MINI. Titul Podnikatel roku v Moravskoslezském kraji Karlu Kadlecovi udělila
nejprestižnější mezinárodní soutěž podnikatelů EY Podnikatel roku, která oceňuje
výjimečné osobnosti po celém světě již od roku 1986. Jelikož byl CarTec založen v Ostravě, soutěže se skupina účastnila právě v rámci kategorie Moravskoslezského kraje,
v druhém nejsilnějším kraji stávajícího ročníku soutěže.
„Ocenění není určitě jen má zásluha, ale především lidí kolem mě. Jak s nadsázkou
říká má žena, já jsem spíš ten oštěpař, který přichází s nějakou vizí a nápadem a udává
směr. Ale těmi, kdo pak tuto vizi naplňují, je celý tým mých spolupracovníků. Těm
patří můj vděk a velké díky,“ svěřil se po převzetí ocenění Karel Kadlec, který věří,
že za úspěchem stojí maximálně profesionální, a přitom přátelský servis, který jeho
firma klientům poskytuje v duchu firemního kréda Rozdíl je v přístupu.

Vaše cesta k dokonalosti
začíná u nás.

www.pragueclinic.cz
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Jednou ze specialit
Petra Horáka byl skok
v motorovém člunu.

Martin Nekola
archiv autora

ÚSPĚŠNÍ ČEŠTÍ LVI VE SVĚTĚ VII.

V ZÁŘI HOLLYWOODSKÝCH
REFLEKTORŮ
Pátrání po krajanech, kteří se prosadili za hranicemi domoviny, uzavřeme v Hollywoodu,
v epicentru filmového průmyslu. Uspět tam je věčným snem každého filmaře. Málokterým
našincům se to podařilo. Známe samozřejmě režiséra Miloše Formana a jeho dvorního kameramana
Miroslava Ondříčka, producenta Petra Jákla nebo herce Karla Rodena, který si zahrál v několika
blockbusterech. Méně se ví, že již ve zlaté meziválečné éře najdeme v továrně na sny, která
produkovala více než tři čtvrtiny světové filmové produkce, celou řadu českých jmen.

V

edle producentů, herců, režisérů a kameramanů
byli přímo na place nebo při přípravě filmových
trháků desítky zdánlivě neznámých lidí, hráli dů
ležitou úlohu, ať už šlo o autory trikových efektů, hu
dební skladatele, designéry, architekty, zvukaře či kas
kadéry. Právě v poslední zmíněné profesi proslul rodák
z pražských Nuslí Petr Horák (1943–2017). Od dětství
aktivní sportovec po srpnu 1968 emigroval do Kanady,
kde se stal šampionem v judu. V roce 1974 přesídlil
do Kalifornie, přihlásil se na novinový inzerát a začal pl
nit všechny šílené nápady režisérů: skoky na motocyklu
přes deset aut, pády z koně a ze schodů, autonehody
a exploze, skoky s motorovým člunem přes jedou
cí kamion, odpálení katapultem, skoky autem přes
dvouposchoďový autobus a jiné. Nechyběl u natáčení
Planety opic, Star Wars nebo populárních seriálů Kojak
a Columbo. Pracoval pro všechna velká studia a přátelil
se s megahvězdami. Zapsal se i do Guinnessovy knihy
rekordů skokem z 22. patra a nejdelším skokem z rampy
v motorovém člunu.

56

Plánička nebyl jen fotbalový brankář
Karlovarský rodák Franz Planer (1894–1963) neboli František Plánička byl jedním
z nejlepších kameramanů své generace. Ve 30. letech se usadil v USA a podepsal se
pod řadu legendárních snímků jako Prázdniny v Římě a Snídaně u Tiffanyho s Audrey
Hepburn, western Velká země s Gregory Peckem či historický velkofilm Král králů o ži
votě Ježíše Krista. Byl trojnásobným držitelem Zlatého glóbu a byl pětkrát nominova
ný na Oscara. Celkem se podílel na osmi desítkách hollywoodských trháků.
Zpět před kameru. Česká hvězda první velikosti Hugo Haas (1901–1968) v roce 1939
uprchla kvůli židovskému původu před nacisty do USA. V Hollywoodu zkoušel štěstí
jako herec menších rolí, ale mnohem více úspěchů zaznamenal coby scenárista,
producent a režisér. Nakonec se však vrátil do Evropy a dožil ve Vídni. Rovněž dnes už
málo známý filmový milovník, noblesní Antonín Novotný (1913–2005), jemuž padaly
k nohám zástupy fanynek, se pokoušel prosadit v zámoří. V Československu měl
na svém kontě 24 snímků, ale kvůli jazykové bariéře v Hollywoodu neuspěl.

Česká stopa pantera
Každý si jistě pamatuje šíleného komisaře Dreyfuse ze série o růžovém panterovi
s Peterem Sellersem. Celé jméno jeho protagonisty znělo Herbert Karel Angelo Ku
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1

 ugo Haas v roce
H
1953 po boku
americké herečky
Cleo Moore

2

Hollywood
ve 30. letech
20. století

1

chačevič ze Schluderpacheru, známý coby Herbert Lom
(1917–2012). Narodil se v Praze, od mládí se věnoval di
vadelnictví, koncem 30. let se mihl v několika českoslo
venských filmech, než kvůli nacistům uprchl do Velké
Británie, kde strávil válečná léta a připsal si i první me
zinárodní herecké úspěchy. O charismatického mladíka
projevili zájem i hollywoodští producenti, ale protože
se ani v tisku netajil sympatiemi ke komunistickému
převratu v Československu v únoru 1948, v napjaté at
mosféře počínající studené války se mu levicové názory
nevyplatily. Upadl v nemilost amerických úřadů, které
mu odmítly vydat vízum, ačkoliv již měl nasmlouvanou
práci v Hollywoodu. Teprve v roce 1958 se mohl vydat
na druhý konec Atlantiku a za krátkou dobu se vyšvihl
mezi přední herce. Objevil se po boku Kirka Douglase,
Laurence Oliviera, Charltona Hestona, Tonyho Curtise či
Seana Conneryho. Nikdy však nezapomněl na český pů
vod a po sametové revoluci se pravidelně vracel domů.

Voskovec za mřížemi
Podobné patálie s americkými úřady zažil také Jiří
Voskovec (1905–1981). Známý herec, jenž vytvořil
v Osvobozeném divadle legendární dvojici s Janem
Werichem, žil již během druhé světové války v USA
a pravidelně připravoval rozhlasové pořady pro Hlas
Ameriky. Oženil se s Američankou, po válce se sice
nakrátko vrátil do Československa, ale když zjistil, že
společenská atmosféra se radikálně změnila a lidé na
slouchají populistickým žvástům komunistů, rozhodl se
pro druhou emigraci. Nejprve necelé dva roky pracoval
jako odborník na film na sekretariátu UNESCO v Paří
ži. Poté se vydal opět za oceán (v životě již popáté)
v domnění, že bez větších potíží naváže na předchozí
činnost a vybuduje slibnou kariéru. Z válečného pobytu
si udržoval domovský status, platil v USA daň z příjmů,
měl dvě otevřená bankovní konta a žádal o americké
občanství. 16. května 1950 nastoupil ve Francii na let
do New Yorku. Velké bylo jeho překvapení, když
po přistání na letišti La Guardia v 11.25 hod. dopoledne
putoval v doprovodu úředníka imigračního oddělení

2

rovnou do Battery Parku na spodním Manhattanu a odtud trajektem na blízký
Ellisův ostrůvek v ústí řeky Hudson, který byl tím prvním, co tisíce migrantů
v historii spatřily na americké půdě, když opustily zaoceánské parníky. Migranti
museli projít imigrační a zdravotní kontrolou a mnozí zde strávili dlouhé měsíce,
než jim byl povolen vstup do USA, v horším případě, než byli deportováni zpátky
do země původu. Voskovec se na Ellis Islandu ocitl v domnění, že jde o admini
strativní omyl a že za pár hodin bude volný. Čekání se protáhlo na nekonečných
11 měsíců, aniž mu kdokoliv sdělil, z čeho konkrétně je obviněn. Zoufalému
Voskovcovi nezbývalo, než hledět přes mříže na Sochu svobody a světélkující
Manhattan. Psal také divadelní hry a básně a především prosil známé, přátele,
publicisty, filmaře a divadelníky, s nimiž spolupracoval v Americe, aby potvrdili,
že je přesvědčením demokrat a jakákoliv udání, že sympatizuje s komunisty, se
nezakládají na pravdě.
Vyšetřovací výbor zahájil závěrečné slyšení s Voskovcem dne 3. března 1951.
Předstupovali různí svědkové, vesměs potvrzující vše, co sám v předcho
zích měsících vypověděl či napsal. Ukázalo se, že prapůvodem celé anabáze
bylo udání nějakého krajana, který údajně viděl v divadelní šatně Voskovce
a Wericha během jejich turné po Americe za války komunistické legitima
ce. Samozřejmě šlo o nesmysl, jenže s dost fatálními, 11 měsíců trvajícími
následky. Až konečně 2. dubna 1951 výbor rozhodl, že k obviněním nebyly
za celou dobu dodány sebemenší důkazy a že nemá smysl Voskovce nadále
držet. Dostal se na svobodu a, jak známo, rozhodně nezahálel. Již v červenci
byl v Hollywoodu a točil pro Paramount Pictures první snímek. Celkem jej
najdeme v téměř čtyřech desítkách filmů, přičemž prorazil i na divadelních
prknech na Broadwayi.

Češi budují továrnu na sny od začátku
Je zajímavé, že v Hollywoodu působil bezpočet tvůrců českého původu již před
sto lety, kdy se celý kolos teprve rozjížděl. Dnes jsou téměř zapomenuti. Stačí
zmínit některá jména: vedoucí uměleckého oddělení ve studiu 20th Century
Fox Fred Sršeň z Veselí na Moravě, Pavel Kohner z Teplic dlouhá léta pracoval
pro Universal Studios a stal se uznávaným producentem. Za zmínku stojí, že
se oženil s Lupitou Tovar, patrně nejslavnější mexickou herečkou a krasavicí.
Antonín Vaverka z Prahy, režisér, operní pěvec a maskér v jedné osobě, se mihl
v mnoha menších charakterních rolích, stejně jako Robert Rose z Kouřimi. Sochař
Cyril Jurečka z Olomoucka léta úspěšně vytvářel filmové kulisy a figuríny. Ludvík
Leo z Prahy získal renomé jako akademický malíř, který zhotovil i několik oficiál
ních portrétů belgické královské rodiny, načež zakotvil u studia Warner Bros.
Kdo půjde v jejich stopách a proslaví české umění ve slunné Kalifornii i o století
později?
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AMERICKÝ DEVELOPER
SE SOUSTŘEĎUJE
NA NEVYUŽITÝ POTENCIÁL

Nejnovějším
projektem EB-5
společnosti
Christian Tyler
Properties je
rezidenční areál
pro seniory
v Severní Karolíně,
USA.

Máte, nebo budete mít potřebu navštěvovat pravidelně USA? Uvažujete o studiu na americké
univerzitě? Nebo dokonce uvažujete o trvalém pobytu ve Spojených státech? Na každou z těchto
otázek je stejná odpověď: Cestou pro vás může být EB–5, oblíbený imigrační program, který dovolí
zahraničnímu investorovi a jeho rodině mít v USA v běžných věcech stejné možnosti jako rodilí
Američané. Otázky proto míří za Kirkem Eicholtzem, jehož společnost Christian Tyler Properties
(CTP) prostřednictvím Jiřího Krejči a Vere Prague nabízí tyto příležitosti i v České republice.
Petr Simon

archiv Vere Prague

Program EB-5 je určen zahraničním investorům
a vaše společnost je jednou z těch, které investice
připravují. Jaká je vaše investiční strategie?

Nejprve provádíme pečlivý výběr a poté zajistíme
kompletní zpracování projektu. Děláme to ve chvíli, kdy
jsou k tomu na trhu vhodné podmínky. Uplatňujeme
striktně strategii přidané hodnoty a aktivního přístupu
při revitalizování a reformě péče o seniory, studentského bydlení, komerčního a rezidenčního majetku. Naši
zástupci spolupracují se svými partnery už více než
dvacet let. Za tu dobu získali, vybudovali či byli součástí rozvojových týmů zabývajících se realitními projekty,
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které působí v celé jihovýchodní části Spojených států. Hodnota našich projektů se
pohybuje – na základě konzervativního ocenění – v řádu několika set milionů dolarů.

Zdá se, že hlavním cílem vašich EB–5 investičních aktivit jsou rezidenční nemovitosti pro specifické sociální skupiny. Proč?

Zaměřujeme se na trhy a odvětví, které jsou něčím jedinečné a nabízejí příležitosti,
jež nejsou vždy k nalezení na jiných trzích nebo v jiných sektorech. Domníváme se, že
například v oblasti bydlení pro seniory stále existuje nevyužitý potenciál. Ten bychom
měli umět rozpoznat a využít s ohledem na náš přístup založený na přidané hodnotě.
Očekává se, že populace ve věku 65 let a více do roku 2050 vzroste o 112 procent
na 85,7 milionu lidí a populace ve věku 85 let a více o 177 procent na 18,6 milionu lidí.
Myslíme si, že by nebylo moudré opomíjet tyto rostoucí a nezbytné požadavky trhu.
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KIRK D. EICHOLTZ

PREZIDENT A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI CTP
Je zakladatelem mimořádně úspěšné společnosti CTP,
která působí v oblasti realit. Firma sídlí na západním
pobřeží Floridy a je součástí rozvojové skupiny, která se
zabývá obchodními, kancelářskými i průmyslovými prostory
a bytovými společenstvími pro větší počet osob. Velký důraz
také klade na zařízení pečující o seniory a na studentské bydlení.
Před založením společnosti CTP vedl Kirk D. Eicholtz
renomovanou právní kancelář a byl dobře známý mezi
lidmi zabývajícími se rozvojem realit. Jeho právní kancelář
poskytovala klientům široké spektrum zastoupení v oblasti
administrativních a regulačních opatření, životního prostředí
a využití pozemků na všech úrovních státu – místní,
státní a federální – včetně legislativního lobbování. Jeho
podnikání od počátku respektovalo zásady etiky, poctivosti
a bezúhonnosti. Eicholtz vždy zastával přesvědčení, že je třeba
být prospěšný komunitě, v níž člověk žije.

JIŘÍ KREJČA

MAJITEL SPOLEČNOSTI VERE PRAGUE
Po absolvování VŠE Praha nastoupil Jiří Krejča
do PZO Strojexport. Záhy byl vyslán na čtyřletý
pracovní pobyt v Iráku, kde se věnoval právním
a finančním záležitostem u velkých investičních projektů.
V roce 1990 byl hlavním organizátorem evakuace našich občanů
z Iráku a Kuvajtu v době krize v Perském zálivu. Tyto zkušenosti
a znalost několika jazyků jej přivedly k pozici ředitele českého
zastoupení britské skupiny Thomas Cook. Následovaly
topmanažerské pozice u dalších mezinárodních gigantů
Hapag Lloyd, Travelex a G4S. V roce 2011 založil společnost
Vere Prague. Zaměřuje na finanční řízení, transformace firem,
obchodní strategie, a to vše se zaměřením na práci s lidmi.
Při návštěvě Kirka Eicholtze v Praze v roce 2018 došlo
k dohodě, na základě které Jiří Krejča zastupuje CTP
v ČR. Vedle toho se věnuje i nekomerčním aktivitám – je
prezidentem Kanadské obchodní komory v ČR a čestným
prezidentem florbalového klubu AC Sparta Praha.

Budeme nicméně vyhodnocovat tyto tržní sektory souběžně s jinými příležitostmi, které se objevují. A v případě potřeby se na ně můžeme zaměřit.

Kolik projektů vaše společnost CTP dokončila?
Mohl byste uvést své oblíbené projekty z obou
oblastí, tedy z EB-5 i z non EB-5?

Prostřednictvím společnosti CTP a jejích partnerů jsme
dokončili více než 75 rozvojových projektů, mezi něž
patří maloobchodní prostory, byty, kondominia, bydlení pro seniory, zařízení využívající obnovitelné zdroje,
bytová společenství, studentské bydlení a další. Tržní
strategie CTP je založena na soustavném posuzování
aktuálních trendů jak na trzích EB-5, tak na trzích non
EB-5, a na hledání způsobů, jak nejlépe naplnit požadavky a přání našich klientů z celého světa. To je jeden
z důvodů, proč jsme se rychle zařadili mezi lídry na trhu
přímého EB-5 a proč jsme v prostoru regionálních center EB-5 i během prvních měsíců pandemie v roce 2020
byli schopni zvyšovat tržní podíl.

V rámci programu EB-5 pomohla společnost CTP
k získání zelených karet již více než 800 žadatelů.
Kterých národností se to týká nejvíce? Jsou nějací
investoři i z České republiky?

Co se týče společnosti CTP a našich partnerů, registrujeme v rámci naší EB-5 platformy rodiny z více než
třiceti zemí. Většina rodin historicky pochází z Číny,
Indie a jižní Afriky, ale jsme hrdí na to, že jsme pomohli
i několika rodinám z České republiky.

Jiří Krejča a jeho společnost Vere Prague je oficiálním zástupcem společnosti CTP v České republice.
Jak jste se potkali?
Propojil nás náš společný spolehlivý kontakt Hynek Žikovský, kterého jsme potkali prostřednictvím kanadského partnera a známe ho jako člověka, který se pohybuje
v oblasti investičního průmyslu. Když nám představil
tu nádhernou zemi, Českou republiku, a její trh, hned
jsme věděli, že se jedná o báječnou příležitost navázat
partnerství a dále rozšířit možnou spolupráci. Hynek
Žikovský propojil Jiřího se společností CTP a od té doby
máme přínosný a skutečně přátelský vztah.

Jiří, chcete ke Kirkovým slovům něco doplnit?

PROGRAM EB-5
Historie programu začíná v roce 1990, kdy Kongres USA schválil
program EB–5 s cílem vytvářet nové pracovní příležitosti
a přilákat zahraniční investory. Od té doby funguje tento
vízový program téměř beze změny – jediným požadavkem
je finanční spoluúčast na některém z EB–5 projektů kdekoliv
v USA s minimální částkou 500 tisíc dolarů na dobu maximálně
5 let. Investováním zmíněné částky získá zahraniční investor
pro sebe, partnera a nesezdané děti do 21 let povolení
k trvalému pobytu v USA, tedy takzvanou zelenou kartu.
Podrobnosti na www.eb5.cz.

Zásadní ve spolupráci s Christian Tyler Properties je
pro mne jejich transparentnost, striktní plnění dohod
a finanční jistoty díky jejich velikosti a spolupráci
s renomovanými partnery. A také mnohaleté pozitivní
reference, například stoprocentní úspěšnost schválení
žádostí o zelené karty na jejich projektech EB-5. Spolehlivost navrácení investované částky od CTP je dána
komplexem smluv, a to neplatí u spousty podnikatelů
v oblasti EB-5.
Měl jsem štěstí, že Hynek Žikovský doporučil Kirkovi
Eicholtzovi právě mne. Vybudovali jsme si vzájemnou
důvěru a přátelské vztahy, což v obchodním světě není
úplně běžné. Spojení efektivního podnikání s realizací
projektů sociálního bydlení pro seniory a děti v Programu EB-5 mne těší a uspokojuje.
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ORIGINÁLNÍ REZIDENCE
ČEKÁ NA SVÉHO MAJITELE

Líbeznice se stávají synonymem místa, kde je radost žít. To byl impuls pro investora Jana Vavřína –
přišel s myšlenkou privátního rezidenčního bydlení v podobě dvou viladomů s maximálním důrazem
na soukromí budoucích majitelů i na ideální usazení do krajiny a maximální využití potenciálu pozemku.
Realizace projektu se odehrává pod taktovkou architekta Lukáše Janouta a interiérové designérky
Kateřiny Kersey. Jedna vila je již prodána, druhá na svého majitele ale zatím ještě čeká. Seznamte se…
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Petr Simon
archiv Investmio

„Každý projekt, kdy architektura a přirozené
uspořádání vytvářejí příležitost pro spokojený
a šťastný život, je pro mě jako architekta výzvou. O to
zajímavější jsou pro mě zadání, kde mám možnost
hledat a najít řešení, které bude o klientovi vypovídat
více, než by se zdálo. Už vlastní unikátní místo
na dosah Prahy, v obci, která zažívá následováníhodný
rozvoj, je silnou inspirací pro návrh. Místo, které se
bez hranic otevírá do krajiny a z bezpečného koutu
nad Líbeznickým potokem získává nadhled nad
přilehlým okolím. Mohla tak vzniknout vila, která si
směrem ke stávající zástavbě důsledně chrání své
soukromí, aby se na druhé straně o to víc otevřela
do zahrady a navazující krajiny. Stejně jako u dalších
projektů jsem si vědom vysokých nároků kladených
na design, standard vybavení, kvalitu materiálů
i provedení. Každý detail jsem tu proto promyslel
a připravil tak, aby předčil i ta nejvyšší očekávání.“
Ing. et. Ing. arch. Lukáš Janout

„Líbeznice jsou dynamicky se rozvíjející obcí na dosah
hlavního města Prahy. Důkazem toho budiž nově
realizované projekty včetně poměrně velkorysé
výstavby občanské vybavenosti, přičemž na projektech se podílejí uznávané české architektonické
ateliéry. Na Praze-východ tak vzniká na české poměry
ojedinělé místo, jehož věhlas již dnes dalece přesahuje hranice obce. Místo, které každodennímu životu
v obci poskytuje komfort, díky němuž vzniká svoboda a nezávislost na infrastruktuře Prahy. Svobodu
a nezávislost pak symbolizuje i celé řešení, které si
s moderním designem zachovalo i křehkou intimitu.“
Ing. Jan Vavřín, investor projektu

Moderně pojatá vila bude vystavěna na pozemku
o výměře 945 m2. V přízemí se nachází velkoryse
pojatý obývací pokoj s jídelnou a prostornou kuchyní.
Srdce domova je ideálně řešeno k jihozápadní straně,
s plynulým přechodem na terasu a poté jen krůček
do zahrady. První patro se dělí na část pro děti a pro
rodiče. V pravé části je luxusní ložnice s výhledem,
kterou doplňuje velká šatna a koupelna s volně
stojící vanou a vlastním výhledem do krajiny. Levou
část domu tvoří další dva prostorné pokoje s vlastní
šatnou a vlastní koupelnou. Inteligentní ovládání,
fotovoltaika, technické zázemí a garáž pro dvě auta
jsou samozřejmostí. Celková výměra domu je 273 m2.
Metro Letňany 10 minut, centrum Prahy 30 minut.

KONTAKT PRO PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE:
+420 737 441 654
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PŘI VÝBĚRU KOUPELNY
SE NEBOJTE BÝT NÁROČNÍ

1

Valerie Saara
archiv ProCeram

S Michalem Šťastným o novinkách
a trendech v koupelnách, ale také
o společnosti ProCeram, která se
řadí mezi největší hráče na trhu.
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Kde všude společnost ProCeram působí a čím se zabývá?

Jsme předním dodavatelem obkladů, dlažeb a sanitární techniky v České republice
a na Slovensku. V současné době jsme číslem 1 na pražském developerském trhu.
Spolupracujeme s význačnými developery, a díky tomu ročně realizujeme cca 70 procent z celkového počtu kolaudovaných bytových jednotek v Praze.
Další divize naší společnosti se věnují návrhům a dodávkám materiálů pro hotely, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice a další obdobné stavby.
Od roku 2016 jsme součástí pražského obchodního domu New Living Center, který
nabízí vše pro bydlení. Showroom v Praze je zároveň největším showroomem
v České republice – tři patra a více než 2 500 metrů čtverečních. A k tomu zde
na ploše téměř 1 000 metrů čtverečních vznikla i nová divize ProCeram Interiéry.
Další pobočky jsou v Plzni, Brně, Karlových Varech, Uhříněvsi a Bratislavě, kde jsme
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1

 typický mramor, nazvaný Illusion, je součástí kolekce Étoile de Rex prestižního
A
italského výrobce obkladů a dlažeb Florim Group. Předlohou byl v přírodě se vyskytující
amazonit. Materiál je nabízen pouze v síle střepu 6 mm, v lesklém a matném provedení.

2

 ovinka roku 2021 výrobce Florim Group, série Rêves de Rex představuje klasický
N
alabastr v moderním, elegantním pojetí. Na snímku je barva Noisette, tato série však
nabízí další tři barvy, a to v síle střepu 6 a 9 mm, v lesklém i matném povrchu.

3

Michal Šťastný, výkonný ředitel společnosti ProCeram

2

opět součástí New Living Center. Komplexnost našich
služeb je dána hlavně přidanými službami, které
klientům poskytujeme. Samostatnou divizí je výrobní
závod TechnoArt, kde následně zpracováváme obklady a dlažby, ze kterých dokážeme vyrobit kuchyňské
pulty, recepce, bary, umyvadlové desky, obložení
krbů, parapety, schody, bazénové tvarovky, mozaiky
a mnoho dalšího. Naše showroomy vynikají vysokou
úrovní vzorování a o klienty se stará kvalitní proškolený personál, který dokáže poradit jak z designového,
tak i odborného hlediska tak, aby byl vždy zákazník
naprosto spokojený.

3
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4

DOKONALÝ DESIGN
A MAXIMÁLNÍ FUNKČNOST
PRO VAŠI KOUPELNU I INTERIÉR,
VČETNĚ RUČNÍHO ZPRACOVANÍ
DETAILŮ.
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4

 érie Blocks 5.0 italského výrobce Iris Ceramica je série mnoha
S
tváří, kdy na podkladu jakoby betonové stěrky vystupuje kresba
dřeva. Výsledný efekt je výjimečný a u klientů velice oblíbený.

5

 érie Lux Experience italského výrobce Italgraniti navazuje
S
na úspěšnou sérii mramorů Marble Experience a ukazuje nové
barvy včetně moderní Panda White. Zde na podlaze je použita
barva Statuarietto, na stěnách Pietra Grey. Zajímavostí této série
je tzv. „listello mix“, které můžete vidět na podlaze ve formátu
20 x 120 cm v různých typech povrchů, což vytváří jedinečný
výsledný efekt.

5
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Sledujete novinky a trendy v oboru?

6

Ano, pravidelně každý rok se účastníme výstav a veletrhů, kde s našimi exkluzivními
dodavateli vybíráme novinky pro následující rok. Obklady a dlažby dovážíme primárně z Itálie, ale i Španělska a samozřejmě nedáme dopustit na tradiční českou značku
RAKO. Ročně tak obměníme zhruba čtvrtinu z celkového počtu našich výstavních kójí.
Všechny námi dodávané materiály či výrobky pocházejí z Evropské unie od výrobců,
kteří mají pro Českou republiku zajištěn záruční a pozáruční servis. Snažíme se tedy
našim zákazníkům poskytnout nejaktuálnější trendy, ale zajistit jim i to, aby byli s výrobky po celou dobu užívání spokojeni.

 uristická jednoduchost a strohá
P
elegance, to je vana Classic Duo
Oval německého výrobce Kaldewei.
Jedná se o volně stojící vanu
do prostoru ze smaltované oceli
s bezspárovým jednolitým panelem.
Na výběr je více barevných variant.
Za zmínku stojí 30letá záruka a 100%
recyklovatelnost vany po ukončení
jejího životního cyklu.

Jaké tedy mají koupelny trendy?

6

V dřívější době byla nabídka obkladů a dlažeb velice omezená. V současnosti dokážeme klientovi nabídnout nepřeberné množství možností. Je to dáno pokrokem v samotné výrobě keramických dlaždic, kdy především díky technologii výroby pomocí
digitálního tisku dokážeme zákazníkovi nabídnout design dlaždice téměř totožný
s přírodní předlohou dané série. Neméně důležitá je i velikost obkladů a dlažeb. Již
dávno neplatí, že se v koupelnách používá formát 20 x 20 cm. Dnešním standardem
je formát dlažby 60 x 60 cm a obkladu 30 x 60 cm. Vzhledem k tomu, že se náš obor
neustále vyvíjí, a to se týká i velikosti dlaždic, mým doporučením je použití větších
formátů, například 40 x 80 cm nebo 60 x 120 cm, které mohou pokračovat i do ostatních částí bytu nebo domu.
Dnešním designovým trendem jsou hlavně přírodní materiály. Jedná se především
o designy dřeva, betonů, žul či mramorů. Při výběru jednotlivých materiálů je třeba
myslet na to, že koupelnu stavíme minimálně na dvacet let. Proto doporučuji vybírat
materiály, které jsou nadčasové. Favoritem jsou designy kamene v přírodních tónech.
Všichni víme, že design kamene se v architektuře objevuje celá tisíciletí.
U sanitární keramiky se v dnešní době používají všechny tvary: hranaté, oválné
i kulaté. Nejnovějším trendem je keramika s tenkými hranami, která vypadá subtilněji
a techničtěji. Co se týče toalet, trendem jsou takzvané kapotované mísy s rimless
technologií splachování. Jedná se o mísy bez keramického oplachového kruhu, které
jsou připevněné na stěnu a nemají žádné viditelné připojovací body. U baterií se těší
oblibě různá barevná provedení, zejména černá a různé odstíny kovu.

Když už jste zmínil moderní velké formáty, jaká je dnes vlastně největší
velikost dlaždice?

Technologie výroby se neustále posouvají a nejspíš překvapí, že největší rozměr
je 160 x 320 cm. A ano, z jednoho kusu. Keramická dlažba je jako podlahová krytina čím dál oblíbenější, a to i v jiných místnostech, než je koupelna. Mezi výhody
dlažby patří odolnost, snadná údržba, luxusní vzhled a kompatibilita s podlahovým vytápěním. Dnešní doba ale přináší mnoho dalších způsobů, jak využít
velkoformátovou dlažbu. Dlaždicemi větších rozměrů se totiž běžně obkládají
i stěny, a to nejen koupelen, ale třeba i obývacích pokojů a dalších obytných
místností, případně fasád. Můžete jimi obložit třeba jednu zeď v obývacím pokoji
– ta se tak stane dominantním prvkem celé místnosti. Zkrátka fantazii se meze
nekladou.

Na co si dát při zařizování koupelny pozor?

Před realizací koupelny je nezbytné si připravit projektovou dokumentaci. Elektrika,
zásuvky, trubky a odpad, to je něco, s čím se musí počítat již před zahájením stavby.
Včasnou návštěvou koupelnového studia předejdete dodatečným úpravám během
stavby. Koupelnové studio zpracuje vývodové plány, spárořezy a vše, čím se pak
stavitel při realizaci řídí. Jak jsem zmiňoval výše, rozhodně vybírejte nadčasový
materiál. Neméně důležitá je i správná volba odstínu spárovací hmoty, která dotvoří
výslednou podobu. Pozornost věnujte i značkám jednotlivých výrobků, které se
chystáte v koupelně použít. To se týká především vodovodních baterií. Na trhu se
nabízí spousta napodobenin známých značek za zlomkové ceny, avšak na úkor kvality. Doporučuji použití termostatických baterií u van, nebo sprchových koutů. Toto
řešení dokáže ušetřit nejen čas hledáním ideální teploty vody, ale i peníze ve vyúčtování. U sprchových koutů je zapotřebí myslet i na hlavovou sprchu, která se dnes
považuje za samozřejmost.
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ENERGETICKÁ KRIZE?
DOBIJTE SE V LÁZNÍCH!
NA SLOVÍČKO
S EMERITNÍM PRIMÁŘEM
MUDR. PAVLEM KNÁROU
JAK SE MĚNÍ SKLADBA KLIENTŮ, KTEŘÍ
DO LÁZNÍ DNES PŘIJÍŽDĚJÍ – JAKÉ PROBLÉMY
ŘEŠÍ?
V LOŇSKÉM A LETOŠNÍM ROCE JEZDÍ VÍCE
LIDÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY, COŽ JE DÁNO
PANDEMICKOU SITUACÍ A TENTO TREND BUDE
PRAVDĚPODOBNĚ POKRAČOVAT I V TOMTO
ROCE. VEDLE KLASICKÝCH POBYTŮ PŘES
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU PŘIJÍŽDÍ STÁLE
VÍCE KLIENTŮ NA RELAXAČNÍ A WELLNESS
POBYTY, KTERÉ SLOUŽÍ K NAČERPÁNÍ ENERGIE.
DO POPŘEDÍ SE ZKRÁTKA DOSTÁVÁ PREVENCE
A ZÁJEM O ZDRAVÍ I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.
TOMU JSME PŘIZPŮSOBILI I NAŠI NABÍDKU.

Jaro se hlásí o slovo, příroda se probouzí ze zimního
spánku. S námi je to stejné. Nedostatek sluníčka,
chlad a častější nemoci v nás zanechaly pocit únavy
a nedostatku energie, a tak naše tělo i mysl zajisté uvítají
pořádný jarní restart. Například v podobě lázeňského
wellness pobytu, který občerství tělo i ducha.
Valerie Saara

archiv Ensana

A

když lázně, tak proč ne malebné městečko uprostřed Slavkovského lesa, který je jako stvořený pro dlouhé jarní procházky. Mariánské Lázně s kouzelnou
atmosférou města, jež právem patří na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Města, které pro jeho léčebné prameny a regenerující procedury zná
a vyhledává celý svět. A když připočtete dokonalou péči a vysoký komfort lázeňských
hotelů Ensana, čeká vás nezapomenutelný pobyt.

Nechejte se rozmazlovat v nejlepší společnosti
Pětihvězdičkový hotel Nové Lázně, to je skutečný luxusní zážitek plný klidu a pohody i slasti z rozmazlování svého těla a mysli. Hotel patří k tomu vůbec nejlepšímu, co
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CO ENSANA NABÍZÍ, POKUD JDE O TRADIČNÍ
LÁZEŇSTVÍ?
VIZÍ ZNAČKY JE ZDRAVÍ, JEHO HODNOTA
I KVALITA ŽIVOTA. DÍKY KOMBINACI
PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, DLOUHOLETÉ TRADICI
LÉČENÍ, ZKUŠENOSTI A ERUDICI LÉKAŘSKÝCH
A ZDRAVOTNÍCH PROFESIONÁLŮ JE
EFEKTIVITA LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ VELICE
VYSOKÁ. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ JSOU JEDNY
Z NEJLEPŠÍCH NA LÉČENÍ POHYBOVÉHO
APARÁTU, V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH SE
NAVÍC ÚSPĚŠNĚ LÉČÍ POTÍŽE UROLOGICKÉ,
GASTROENTEROLOGICKÉ A SAMOZŘEJMĚ
DÝCHACÍ ONEMOCNĚNÍ.
JAKÉ NOVINKY SE VE VAŠÍ LÁZEŇSKÉ PÉČI
OBJEVILY V POSLEDNÍCH DVOU LETECH?
VZHLEDEM K VELKÉMU POČTU PACIENTŮ
PO ZÁPALECH PLIC VYVINULI NAŠI
FYZIOTERAPEUTI METODU LÉČEBNÉ PLICNÍ
REHABILITACE, KTERÁ BYLA JAKO PRVNÍ U NÁS
CERTIFIKOVÁNA INSTITUTEM LÁZEŇSTVÍ
A BALNEOLOGIE A OBDRŽELA V LOŇSKÉM ROCE
I PRESTIŽNÍ CENU ESPA ZA LÉKAŘSKOU STUDII
V OBLASTI LÁZEŇSKÉHO VÝZKUMU.
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mohou Mariánské Lázně nabídnout, kouzelnou atmosférou vás učaruje hned při vstupu. V čistě novorenesančním stylu byl vybudován již v roce 1826, poté ale
prošel rozsáhlou renovací a v roce 1896 se stal hlavním
lázeňským a léčebným střediskem v Mariánských Lázních. Budete v té nejlepší společnosti, vždyť mezi jeho
hosty patřili takoví velikáni světového formátu, jako
Johann Wolfgang Goethe, Fryderyk Chopin, Nikolaj
Vasiljevič Gogol, Richard Wagner, Ema Destinnová
nebo dokonce anglický král Edward VII.
Vedle komfortního ubytování je tu i ta nejlepší péče
v rámci proslulých profesionálních léčebných procedur,
které využívají přírodní mariánskolázeňské léčebné
zdroje. Svoji touhu po odpočinku jistě nasytíte v Římských lázních, které zdobí originální mramorové sloupy
pocházející rovněž z roku 1896. A pokud zatoužíte cítit
se jako král, musíte vyzkoušet Královskou kabinu, v níž
si tu nejlepší péči dopřával právě Edward VII., pro něhož
byla vystavěna podle návrhu Josefa Schaffera. Má dvě
místnosti – jednu vstupní, určenou pro relaxaci, odkud
si Edward VII. dopřával pohled do krásného hotelového parku, druhou pak určenou pro procedury, v níž se
nachází i původní královská vana. Luxusní atmosféru
podtrhují perské koberce a jemné hedvábné tapety.

Ensana myslí na každého
Dnešní doba je velice uspěchaná a tomu uzpůsobila své služby i skupina
Ensana, která hotel Nové Lázně a dalších šest hotelů v Mariánských Lázních
provozuje. Udělejte si alespoň malou zastávku minimálně na dvě noci a dopřejte si balíček Minikúra, díky kterému se vrátíte do každodenního života
plni energie. V rámci balíčku na vás čekají dvě procedury či volný vstup
do proslulých Římských lázní se třemi bazény, vířivými proudy a whirlpoolem. Navštívit můžete také saunový svět či Aqua wellness centrum v hotelu
Hvězda.
Pokud jste prodělali onemocnění covid-19 a cítíte, že by si vaše tělo zasloužilo vhodnou péči zaměřenou na posílení imunity, vyberte si program Imunity
Restart. K regeneraci a posílení vašeho respiračního ústrojí vám pomohou
tradiční procedury v kombinaci s fyzickými aktivitami se zaměřením na restartování samoregeneračních procesů v těle. Ubytujte se v hotelu Nové Lázně
minimálně na tři noci s polopenzí a v rámci balíčku absolvujete dvě minerální
koupele, dvě oxygenoterapie a dvě inhalace a dle předpisu lékaře vám bude
navržena pitná kúra. Samozřejmostí je vstup do Římských lázní i do Aqua wellness centra v hotelu Hvězda. S balíčkem Relaxační a omlazující péče se můžete
nechat rozmazlovat po dobu minimálně tří nocí s polopenzí díky tělovým i obličejovým procedurám či koupelím v Římských lázních.
Jarní únavě nemusíte dát žádnou šanci. Přijeďte si do lázní odpočinout a načerpat energii a své zdraví odevzdejte do rukou těch nejlepších profesionálů.
Relaxování, i třeba jen krátkodobé, dokáže totiž dělat zázraky.

FIT TÝDEN PRO ZDRAVÍ
V MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍCH
LÁZEŇSKÉ HOTELY HVĚZDA, CENTRÁLNÍ LÁZNĚ A PACIFIK
6x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře)
Lékařské vstupní a závěrečné vyšetření
1x minerální koupel s přírodním CO2
1x klasická masáž částečná
1x suchá plynová lázeň s přírodním CO2
2x parafínový zábal
BAZÉN • WHIRLPOOL • SAUNA • TURISTIKA •
NORDIC WALKING • CYKLOTURISTIKA • GOLF • TENIS
+420 354 655 501–9 | reservation.cz@cz.ensanahotels.com
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NEJMLADŠÍ
HOTEL
V PRAZE
Jiný, jedinečný, luxusní. To všechno jsou přívlastky,
které si může směle nárokovat moderní hotel Andaz
Prague, jímž ve druhé polovině března po letech ožilo
někdejší sídlo zkrachovalé IPB, dlouho prázdný kdysi
slavný Cukrovarnický palác na Senovážném náměstí.
Poprvé se tak v České republice objevuje hotelový
koncept, který vytvořil řetězec Hyatt. Praha se tak
řadí k Vídni, Mnichovu, Londýnu a Amsterdamu, což
jsou jediná evropská města, kde Andaz hotel najdete.
Valerie Saara
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C

ukrovarnický palác si na začátku minulého
století nechal vystavět jako své monumentální
sídlo spolek cukrovarníků. Autory návrhu byli
architekt Josef Zasche a sochař Franz Metzner, stavět
se začalo v roce 1912. Od roku 1993 je neoklasicistní budova památkově chráněná. Také to byl patrně důvod,
proč dlouho čekala na svůj nový život.
Rekonstrukce se ujala až společnost UBM Development Czechia, která má s náročnými rekonstrukcemi
historických budov nejednu zkušenost. Nový hotel tak
má stále původní okna, dveře, krby i štukovou výzdobu. Unikátní je, že zůstala zachována původní zasedací
místnost cukrovarníků, umístěná v můstku vedoucím
k Jindřišské věži – dnes je v ní stylová konferenční
místnost.
Osobitý je i design interiérů, v němž se tradice a historie potkává se současností. Na inspiraci starými českými
pověstmi a tradičními řemesly navazují moderní umělecká díla, často domácích autorů. Celek působí velmi
vzdušně až intimně. A vysloveně si říká o to, abyste se
tam cítili dobře, abyste si ho užili.
Vedle 176 luxusních hotelových pokojů nabídne nový
komplex také avantgardní restauraci a bar, které cílí
na tuzemskou klientelu, a samozřejmě i fitness a wellness centrum. Andaz hotel má zkrátka ambice navázat
na historický odkaz, na dobu, kdy byl Cukrovarnický palác nepřehlédnutelnou dominantou této části Prahy.
(Do příštího čísla magazínu Be the Best připravujeme
rozhovor s Doris Hecht, ředitelkou Andaz Prague
Hotel, která má zkušenosti s řízením luxusních hotelů
v nejlepších světových destinacích.)
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K ČEMU JE DNES DOBRÝ PAZOUREK
Sara Polak | Paioneers, Paralelní Polis

80

NEZNÁM TRIK, JAK HACKNOUT MOZEK
Aleš Stuchlík | Neurokouč

Shutterstock.com

VIRTUÁLNÍ MĚNY A MODERNÍ
TECHNOLOGIE – BOOSTER
BOHATSTVÍ
Alternativní nástroje, například kryptoměny, a technologické
investice se v chytrém investování prosazují stále více. A mohou
vás odměnit skutečně vysokým zhodnocením. S erudovanými
experty pro vás připravíme strategii, která zvýší vaše výnosy
a omezí obvyklou volatilitu těchto nástrojů do té míry, kterou jste
ochotni přijmout.

INVESTUJTE HLAVOU I SRDCEM
A DEJTE SVÝM PENĚZŮM SMYSL.

WWW.AIA.CZ

FENOMÉN

74

FENOMÉN

K ČEMU
JE DNES DOBRÝ
PAZOUREK
Se Sarou Polak o paralelním vzdělávání, napoleonském
kodexu, cimrmanovském punku a digitálním
undergroundu. Podtrženo sečteno: o tom, čemu se
bráníme, ačkoliv se ubránit nelze. O multioborovosti
a umělé inteligenci.
Petr Manuel Ulrych

Erik Koritko

Jak byste mé humanitně založené osmasedmdesátileté mamince vysvětlila,
čím se vlastně zabýváte?

Tenhle úkol mám před sebou každý den a stále se mi to nedaří… Já jsem archeolog,
který pracuje v umělé inteligenci a snaží se pochopit dopady historických technologií
na společnost, na vývoj civilizací. A v rámci toho se zároveň snažím fenomén umělé
inteligence popularizovat.

Vaše cesta – od archeologie na Oxfordu k informačním technologiím v Česku
– není příliš obvyklá…

Je to vlastně cesta v úhlu tři sta šedesát stupňů, takže jsem se nyní ocitla zpátky
na začátku. A to na začátku v nejlepším smyslu toho slova. Já na Oxford odešla
po maturitě a v rámci bakalářského studia absolvovala obory archeologie a antropologie. Pak jsem žila v Londýně, kde jsem se v několika firmách věnovala technologiím.
Jenže to nebylo to, co jsem opravdu chtěla dělat, mě nevzrušovalo být startupistou,
potřebovala jsem poznatky z technologického světa zpětně zakomponovat do tezí
o civilizačních změnách. A po návratu do Česka si užívám ten luxus bádat a mluvit
o věcech, které mě baví.
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Osobně mám pocit, že usilovně pracujete na tom, aby si vás lidé spojovali především s dvěma termíny – umělá inteligence a multioborovost. Začněme tím
druhým, kterého jste pro mě v podstatě zhmotněním – vystudovaná archeoložka a antropoložka věnující se popularizaci umělé inteligence, to rozhodně
není běžné. Když hovoříte o multioborovosti, máte tím asi na mysli prolínání
různých a zdánlivě nesouvisejících oborů…

DNES UŽ NENÍ
POTŘEBA ZNÁT JMÉNO
A OSOBNÍ ÚDAJE,
UMĚLÁ INTELIGENCE
UMÍ PRACOVAT
I NA ZÁKLADĚ MODELŮ
CHOVÁNÍ. KDYŽ
CHODÍTE PRAVIDELNĚ
NA STEJNÉ MÍSTO,
MÁTE STEJNOU IP
ADRESU A CHOVÁTE
SE PODLE NĚJAKÉHO
VZORCE, COŽ LIDÉ
SAMOZŘEJMĚ DĚLAJÍ,
JE MOŽNÉ ZHRUBA
ŘÍCT, CO JSTE ZAČ.

Nejen. Já totiž vidím, jak se lidé uměle zařazují do nějakých škatulek, a přijde mi to
jako obrovská škoda. V konečném důsledku pak studují to, co je nebaví, nebo třeba
třicet let pracují v poradenské firmě, ale vášně, které žijí, nemají možnost prolnout
s praxí. Já chci lidi inspirovat k tomu, že i archeologie a umělá inteligence se dají
skloubit. Historie a vývoj lidstva nejsou nic jiného než jedna vellká databáze, ze které
se dá dle libosti čerpat. A jít na to můžete jakýmkoliv směrem a data můžete analyzovat jakoukoliv metodou. Je jedno, jestli jsou to teologie, filozofie, fyzika nebo cokoli
jiného, data jsou stále táž. A každý obor má právo být prolnut s jakýmkoliv jiným.
Když si tohle uvědomíme, bude třeba více personalizovat vzdělání a lidé dostanou
možnost vystoupit ze svých škatulek a chovat se víc jako individua.

Jsou ale tuzemské školství, respektive naše společnost jako taková, na multioborovost připraveny?

Moc ne. Kdybych na Oxfordu bývala byla trochu víc tíhla k matematice, mohla jsem
se dát na úžasnou kombinaci fyzika plus filozofie. To je opravdu nádhera – studujete
Platóna a vedle toho základy kvantové fyziky. To tady zatím není, u nás se od studentů často očekává, že to, co vystudují, tomu se budou věnovat i dál. Na Západě to je
mnohem flexibilnější, tady pořád přetrvává takový ten rakousko-uherský model. U index akademické podnikavosti je u nás skoro o polovinu nižší, než je evropský průměr
– lidé se více bojí riskovat, pro studenty není tolik běžné začít podnikat na univerzitě.
Ale razantně se to mění, jsou tady skvělí lidé, jako třeba Miky Škoda nebo Dan Pražák,
jen to jde pomalu. V tomto ohledu jsme, myslím, dost rigidní.

Co by se mělo udělat, aby se to změnilo?

Vzhledem k tomu, že sedíme v Paralelní Polis, asi nepřekvapí, když řeknu, že řešením
by mohlo být paralelní vzdělávání. V tomto směru je obrovským přínosem třeba skauting, který vnímám jako decentralizovanou síť úplně jiných znalostí a zkušeností, které
se prostě ve škole nenaučíte. Na druhou stranu nemůže úplně držet krok s moderní
dobou. Aby se lidé mohli obrnit v nástrojích, které jim pomůžou se orientovat v této
době, je potřeba cosi jako technologický skauting. S tímto záměrem jsem ostatně
založila projekt Paioneers sloužící k vzdělávání lidí – ať už jde o vlámské umění sedmnáctého století nebo umělou inteligenci, chceme lidem dávat do ruky pazourek, tedy
nástroje, které jim umožní paralelně se vzdělávat vedle toho, co jim poskytuje škola.
Myslím si totiž, že změnit školství zevnitř, institučně, je utopie. Nedávno jsem byla
na jednom panelu s panem premiérem a s Ivanem Bartošem a oni sami přiznávali, že
mají do značné míry svázané ruce, protože než by příslušný návrh prošel sněmovnou,
bude to trvat x let. A do té doby se technologie změní tak, že to, co projde, bude
zase úplně zastaralé. Podobnou zkušenost máme přece s datovými schránkami – když
poprvé přišly na scénu, byl to nejmodernější přístup v Evropě. Nyní jsou po stránce
jak uživatelské, tak funkční, deset let za opicemi, protože se neudržují tak, jak se
udržovat mají. Je zkrátka potřeba nějaká paralelní vzdělávací entita. Skvěle to dělá
třeba Khan Academy. Nebo někteří youtubeři. A tím, že máme internet a informace se
můžou po světě šířit dvěma třetinami rychlosti světla, mi to přijde jako cesta kupředu.
Důležité je ale umět dobře personalizovat přenos informací, aby člověk nebyl zahlcen
blbostmi a mohl se jednoduše propojovat s tím, co ho zajímá, objevovat nová témata
a rozšiřovat si obzory – k tomu dobře slouží rekomendační algoritmy.

Kde ve světě se v tomto ohledu můžeme inspirovat?

Třeba ve Finsku. Tam, když předsedali Radě EU, dali do pléna zadarmo kurz Elements
of AI, tedy základů umělé inteligence. Finské děti se na jednu stranu div neučí, jak
lovit ryby, a na druhou se dozvídají o umělé inteligenci. Tam to pojali opravdu dobře.
Jenže i ve Finsku má stát ze své byrokratické podstaty limity toho, co může lidem
poskytnout, a nemůže se hýbat tak rychle. Je zkrátka potřeba mít takovéto paralelní
podhoubí, které ale musí být také uznávané. Když někam přijdete s tím, že jste si
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udělali kurz astrofyziky z obýváku, nebude vás nejspíš
nikdo brát vážně. Akademická obec je v tomto ohledu
občas snobská. Když akademik něco studuje třicet let,
přirozeně nechce, aby mu do řemesla fušoval absolvent internetového kurzu… Za mě jediná cesta je ale
potlačit trochu ego a vzdělávání decentralizovat.

Nemůže vést multioborovost k průměrnosti? Nehrozí, že budou za čas kanceláře plné odborníků
na všechno, kteří budou mít sice široké spektrum
vědomostí a znalostí, ale nikdy do žádného oboru
neproniknou tak hluboko jako specialisté?

Do určité míry máte pravdu, že mohou vznikat odborníci
na všechno, kteří prakticky neumějí nic. Multioborovost
se ale může vyskytovat na různých úrovních. O mně třeba v některých rozhovorech říkají, že jsem AI expert. To
já ale nejsem, to je třeba Tomáš Mikolov. Já jen rozumím
těm principům, ale nejsem vědec a využívám multioborovost v rámci popularizace. A na druhou stranu lidé jako
Tomáš pak multioborově přistupují ke svému výzkumu
a na extrémně hluboké a precizně vědecké úrovni kombinují třeba evoluční vědy a umělou inteligenci. Takže já
bych multioborovost jako přístup určitě nezatracovala.

Ale asi není pro každého…

Já si naopak myslím, že je. Při procházení Wikipedií
velmi rychle zjistíte, že je vlastně všechno propojeno
se vším. A umět chápat souvislosti a nové vytvářet, je
základem kritického myšlení, jakkoliv tento termín považuji v mnoha kontextech za přefouklý buzzword. Každopádně fakt, že jste schopen se na Wikipedii během
čtyř kroků proklikat třeba z čaje na Hitlera, je z hlediska
propletenosti naší historie a současnosti extrémně zajímavý. Já teď točím seriál Atlas Obscura, kde se tomu
věnuji. Lidé se mě například ptají, k čemu jim bude, že
se budou vzdělávat v historii staré říše římské. Jistě,
pokud budou odříkávat, kdy umřel Augustus, nebude
jim to k ničemu. Ale když si budou schopni propojit
informace třeba o tom, že už Augustus v Římě vytvářel
zdi proti ohňům a že tento ochranný systém dal název
dnešnímu počítačovému firewallu, je to podle mě zajímavé a dodává to každodenní kontext, proč náš svět
vypadá tak, jak vypadá. Žádná informace není zbytečná.

Pojďme k vašemu druhému hlavnímu tématu,
tedy k umělé inteligenci. Co vás na ní tolik uchvátilo, že jste se jí začala tak intenzivně zabývat?

Asi to, že je to strašně široký pojem, který nahrává právě multioborovosti. Je to filozofická disciplína, pomocí
které se snažíme popsat a strojově limitovat posloupnost lidského učení a vědomí. To, že je to samozřejmě
utopie, je jedna věc, ale každopádně je to zajímavá
otázka, která pod sebe schová jak filozofii, tak informační technologie. A mimochodem nejde vůbec o nic
nového. Takzvanými automatony je lidstvo fascinováno
už několik tisíc let, vždyť už Talos, který byl poražen
Medeou, byl Hephaistem přikován, aby plnil různé úkoly místo lidí. S termínem umělá inteligence se každopádně začalo pracovat až v polovině minulého století,
nicméně pro Alana Turinga nebo účastníky konference

UMĚT CHÁPAT SOUVISLOSTI
A NOVÉ VYTVÁŘET, JE ZÁKLADEM
KRITICKÉHO MYŠLENÍ, JAKKOLIV
TENTO TERMÍN POVAŽUJI V MNOHA
KONTEXTECH ZA PŘEFOUKLÝ
BUZZWORD. KAŽDOPÁDNĚ FAKT,
ŽE JSTE SCHOPEN SE NA WIKIPEDII
BĚHEM ČTYŘ KROKŮ PROKLIKAT
TŘEBA Z ČAJE NA HITLERA, JE
Z HLEDISKA PROPLETENOSTI
NAŠÍ HISTORIE A SOUČASNOSTI
EXTRÉMNĚ ZAJÍMAVÝ.

na Dartmouth College v roce 1956 šlo spíš o filozofický než technologický koncept.
Což je pochopitelné, neměli totiž potřebný hardware.
Filozoficky to přináší nesmírně zajímavé otázky. Třeba co budeme dělat s volným
časem, když budeme automatizovat devadesát procent naší práce… Kde a čím si
budeme vydělávat… a podobně. Tedy otázky, které se tu objevily během poslední průmyslové revoluce, ale myslím, že velmi podobné tu byly už během té první.
A nejen to, byly tu už během neolitu, kde lidé poprvé razantně změnili způsob života
z lovců a sběračů na zemědělce. Mne extrémně zaujalo, jak je AI komplexní technologie, která na jednu stranu představuje buzzword, heslo, na které někteří lidé získávají
stamilionové investice, na druhou stranu je to opravdu hybatel, který mi přijde obsažnější a hlubší než třeba pojem big data. A klade před nás zajímavé výzvy – stačí si
přiznat, že může vzniknout entita, která je lepší člověka. S tím my lidé neumíme úplně
psychologicky pracovat. I když je paradoxní, že u jiných technologií si to nebereme
tak osobně. Přitom každá technologie je stvořena proto, aby byla lepší než člověk
a pomohla nám přežít, zabavila nás nebo nám usnadnila práci.

Znám z YouTube vaše videocasty Na hraně chaosu a nabyl jsem z nich dojmu,
že AI vnímáte jako nástroj, s nímž lze vybojovat nový světový řád…

Vnímáte to správně, jen bych neříkala nový, ale paralelní. Minulost nás učí, že idealistické pokusy o vytvoření nového světového řádu obvykle skončily naprostou katastrofou. Principem cloudových civilizací, které chci zkoumat, je proto vytvoření paralelního světa, který bude fungovat podobně jako ventil na tlakovém hrnci. Na spoustě
věcí se dnes ukazuje, jak stávající zastaralé instituce, které mnohdy vycházejí ještě
z napoleonského kodexu, nefungují. Příkladem je třeba byrokratická zastaralost
britského zdravotnického systému, který se snažila modernizovat společnost Babylon
Health. Také šla cestou digitalizace stávajících procesů… Paralelní svět, který se tvoří,
je asi nejpregnantněji vidět v kryptoměnách nebo třeba na blockchainu. Vzniká cloudová civilizace, která vyvíjí evoluční tlak na stávající struktury. Takže ani ne tak nový
světový řád jako spíše paralelní řád, takový digitální underground.
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Nebudeme ale zastírat, že zatímco lidé vašeho
přesvědčení AI glorifikují jako řešení pro budoucnost, část se obává… Čeho vlastně? Ztráty
svobody?

Ano, myslím, že lidi se bojí, že budou víc sledováni. Bojí
se transparentnosti, kterou to přinese. Nikdo asi nechce, aby se do éteru dostalo, že si dopisuje s milenkou
nebo že zatímco na Instagramu tvrdí, jak denně cvičí,
ve skutečnosti denně jí brambůrky. A státy se zase bojí,
aby se neukázalo, že polovina administrativy vlastně
není vůbec potřeba. Nehledě na to, že v transparentním světě se hůř schovávají dohody, které zpečetíte
potřesením pravicí někde v temném koutě.
Právem se lidé bojí, že na veřejnost proniknou některá
jejich data, která chtějí utajit. Stačí se jen podívat,
kolik máme každý v telefonu aplikací a jaká data o nás
shromažďují. A kolik jich tam máme třeba pět let, tedy
od doby, kdy se nás jejich vydavatelé ani nemuseli
ptát, které údaje o nás mohou shromažďovat a jak
s nimi mohou pracovat. Je dobré si uvědomit, jakou
za sebou každý z nás zanechává digitální stopu. A mít
možnost volby svá data nesdílet. Důležitá je samozřejmě proaktivita daných firem, protože ony na tom
mají postavený byznys. Doporučila bych každému
podívat se na stránku haveibeenpwned.com – uvedete jen mail, kterým se registrujete do různých aplikací
a okamžitě zjistíte, kde unikla vaše hesla do prostoru.
Při posledním faux pas Facebooku unikla spousta
uživatelských dat. Pokud vám hesla unikla, nastavte si
nová, silnější a v některé prověřené aplikaci – lastpass
nebo one password – si je uschovejte.

Jenže pak tady máme země typu Číny, kde je asi
skoro zbytečné se o něco takového snažit…

Jistě, to je odstrašující příklad, ale pokud žijeme
v iluzi, že západní státy toto nedělají, jsme těžce
na omylu. Lidé jako Assange nebo Snowden, a to, co
nám odhalili ohledně špehování obyčejných občanů
organizacemi jako NSA, jsou bohužel jen špičkou
ledovce. Navíc dnes už ani není potřeba znát jméno
a další osobní údaje daného člověka, umělá inteligence umí pracovat i na základě modelů chování.
Když chodíte pravidelně na stejné místo, máte stejnou IP adresu a chováte se podle nějakého vzorce,
což lidé samozřejmě dělají, je možné zhruba říct, co
jste zač. Přestože jsou data, s kterými technologie
v takovém případě pracuje, anonymizovaná. Toto
zcela běžně využívají instituce jako Interpol nebo
CIA. Proto je důležité lidi vzdělat v digitální sebeobraně, které se u nás věnuje třeba Milan Pulkrábek
v rámci projektu CryptoLAB.

Já bych měl ještě jednu obavu. Nehrozí podle vás,
že čím chytřejší budou technologie, tím hloupější bude jejich průměrný uživatel? Tuhle otázku
si kladu pokaždé, když si nemůžu vzpomenout
na telefonní číslo někoho z rodiny – mám ho přece
uložené v mobilu, tak proč bych si ho pamatoval…
Tenhle akademický oříšek se řešil i v době, kdy
byl vynalezen tiskařský lis. Například Johannes
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Trithemius v 15. století říkal, že lis zkorumpuje mnichům duši a že je to ďábelský nástroj. A švýcarský biolog 16. století Conrad Gessner se zase bál, že knihy
způsobí přetlak informací ve veřejném prostoru. Jsou důkazy, že se naše mozky
zmenšily za posledních 20 000 let skoro o 18 procent. Je to částečně i kvůli tomu,
že máme menší a štíhlejší těla, je to tedy spíše korelační záležitost, nevypovídá to nic o uspořádání neuronů a organizaci mozku uvnitř. Například ženy mají
mozky menší než muži a neznamená to, že mají nižší IQ. Ale také je možné, že
jsou neurony z nějakého důvodu blíž k sobě a dnešní mozek je tak efektivnější,
nebo že v rámci evoluce přichází mozek o zbytečné části. Já si osobně myslím,
že automatizovat věci, které nám zanášejí mozek, což je typicky administrativa
a byrokracie, otevírá prostor lidské kreativitě. Tento koncept lidsko-počítačové
symbiózy může znamenat velký posun.

Aniž bych tím chtěl zabíhat do politických témat, zeptám se, jak jste spokojena s tím, že má Česko díky nové vládě místopředsedu vlády pro digitalizaci?
Je to pro vás náznak lepších zítřků?
Jako symbol toho, že se vláda chce této problematice věnovat, je to samozřejmě
krok kupředu. Ale jinak jsem spíše skeptická, už proto, že vláda není z finančních
důvodů schopna přitáhnout potřebné talenty – možná jste také zaznamenal
na Facebooku, že jako brigádník, který bude v kostýmu žížaly provzdušňovat virtuální hromadu hnoje, si můžete vydělat víc než jako seniorní IT manažer na ministerstvu… Tím nechci říct, že ve státních institucích nejsou schopní lidi, nicméně tamní
komunita lidí určitě není na potřebné výši. Třeba o bitcoinu nebo blockchainu
slyšeli jen z rychlíku. V evropském DESO indexu, který hodnotí přínos národní digitální ekonomiky pro společnost, jsme desátí odspodu, pod evropským průměrem.
Nepatřím k lidem, kteří vždycky dají na indexy, ale je průkazné, že vlastní talent
neumíme dostatečně flexibilně využít k tomu, abychom zvyšovali společenskou
a ekonomickou úroveň země. I předsedovi vlády jsem nedávno říkala, že stát se
musí smířit s tím, že nejrychlejší pokrok bude mimo státní struktury. A úplně by
stačilo do éteru říct: „My to chápeme a tady jsou buď prostředky nebo vytvořené
prostředí pro to, aby váš paralelní svět mohl existovat. Vzájemně o sobě víme,
budeme si pomáhat a nebudeme se snažit to všechno udělat sami.“ To by podle
mě byl nejzdravější krok.

A takhle to někde funguje?

V Holandsku úplně skvěle. Tamní spolupráce mezi akademickou půdou, státem
a privátní sférou je naprosto příkladná. Vypomáhají si, kde je potřeba a mají zcela
funkční triumvirát. U nás se například lidi jako Pavel Kordík nebo firma Unico v rámci
FIT ČVUT snaží o spolupráci s průmyslem (a matchmaking akademiků na privátní
sféru), snaží se o to i na jiných univerzitách, ale jde to pomalu a narážejí na byrokratické zdi.

Česko proklamuje, že chce být digitálním tygrem. Kompetence na úrovni
odborníků máme. Máme je, z vašeho pohledu, i jako stát? Co případně nám
chybí?

Odborníky máme, rozhodně. Za mě je tady mnohem víc vzrušující AI prostředí,
než jsem zažila v Londýně. Jistě, i tam je spousta nápadů a všichni chodí s macbooky, ale tuzemská cimrmanovská punkovost nám vytváří neuvěřitelné podhoubí. Jenže naši lidi často nejsou na Západě bráni seriózně jen kvůli tomu, že
přicházejí z východní Evropy. Všechno na východ od Německa je pro ně prostě
Borat. A to je škoda. Postupně se to mění, ale moc nám nepomáhá třeba už
to, kolik obsahu se tady stále dělá jen v češtině. Jsme opravdu uzavřená kotlina a náš jazyk, který je na jednu stranu náš největší klenot, je zároveň i naše
největší prokletí. V Holandsku nebo Skandinávii běžně chrlí obsah v angličtině,
ale my jako bychom stále ještě nepochopili, že existuje svět i za našimi hranicemi. Snažíme se stát uzdravit tím, že ho chceme udržet uvnitř těch hranic, a tím
nám unikají globální možnosti. A pak nám samozřejmě chybějí peníze. Když se
podíváte, kolik se investuje do umělé inteligence třeba v Torontu nebo jaký je
skandinávský poměr platu technologů k životním nákladům, to je s naší realitou
naprosto nesrovnatelné.
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SARA POLAK
ARCHEOLOŽKA, POPULARIZÁTORKA FENOMÉNU AI, VĚNUJE SE
DEMYSTIFIKACI AI PRO LAICKOU VEŘEJNOST. PÍŠE KNIHU O MEMES
A HISTORII, ZABÝVÁ SE VÝZKUMEM CLOUDOVÝCH CIVILIZACÍ.
V PARALELNÍ POLIS ZALOŽILA PAIONEERS – KLUBOVNU PRO GEEKY
A TECHNOLOGICKÉ NADŠENCE. NATÁČÍ OSVĚTOVÉ POŘADY,
PUBLIKUJE TEMATICKÉ ČLÁNKY, VE SPOLUPRÁCI S FIT ČVUT NATÁČÍ
VIDEOBLOGY S TECHNOLOGICKÝM OBSAHEM. JEJÍM SNEM JE, ABY
POTENCIÁL TECHNOLOGIÍ POCHOPIL ŘADOVÝ OBČAN A ABY JE
UMĚL V ŽIVOTĚ POUŽÍVAT A HLAVNĚ VYUŽÍVAT. NENÍ FANOUŠKEM
STATUSU QUO, MÁ RÁDA URČITOU MÍRU CHAOSU. CHOROBNĚ
MILUJE DĚJEPISNÁ TRIVIA, ZVLÁŠTNĚ PAK TA O ŘÍMSKÉM IMPÉRIU,
PRŮMYSLOVÉ REVOLUCI A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. MÁ RÁDA MONTY
PYTHONY, SÝR, ČERNÝ HUMOR A VELKÉ USLINTANÉ PSY.

A co tedy můžeme podle vás udělat, abychom
se tím tygrem stali?

Nebát se vysílat naše lidi na studium do zahraničí.
Lidé jako Stanislav Fořt, který byl na Cambridge
a nyní je doktorandem na Stanfordu, nebo Tomáš
Mikolov, by měli být ve veřejném prostoru víc vidět.
Mně se občas ježí chlupy, když vidím, co se děje
třeba na Instagramu. Takovéto lidi bychom měli
podporovat a ne jim házet klacky pod nohy. Když
se s takovými vědci bavím, často mi podobní lidé
z mého okolí říkají, že se vrátili do Česka a jsou nadšeni, ale už po měsíci mají tendenci se zase odstěhovat. A třeba jen kvůli té zdejší neskutečné byrokracii.
Proč to u nás nemůže fungovat jako v Estonsku, kde
je vše digitalizované a pokud se nenarodíte, neoženíte nebo neumřete, není důvod chodit na úřad?
Pro příklad, jen vyřízení dědictví po mém dědečkovi
trvalo byrokracii rok intenzivní práce, obsáhlo zhruba dvacet návštěv poboček různých institucí, bank,
pojišťoven, úřadů… Dokládat jsem musela mimo jiné
i originál půlstoletí starého oddacího listu babičky,
která dokonce musela na úřad během covidu. Několik dnů dovolené to stálo i mou maminku.

Věříte, že i Česko se dočká revoluce
technologií?

Určitě. Bez digitalizace to v budoucnu nepůjde. Například ideou našeho projektu czech.global, který nyní
chceme trochu oživit, bylo vytvořit první cloudový
národ na světě. Tedy národ, který nebude limitován
geopolitickými hranicemi, ale vezme do svého středu
i krajany, kteří žijí čtyřicet let třeba v Chicagu. Ze
strany tamních krajanských komunit, které jsou živé,
o to byl obrovský zájem, jenže pak jsme narazili třeba
na to, že tito lidé nemohou distančně volit. To jsou
zdánlivé drobnosti, jenže těžko můžeme být super
AI stát, pokud nedovolíme třeba našim lidem, žijícím
na Vanuatu, volit. Já se na národní rovině nechci
dlouhodobě angažovat, mne zajímá onen paralelní
svět a výzkum, ale pokud nevyřešíme digitalizaci
našeho národa po celém světě a budeme tady lidi
držet za nohu a komplikovat jim osobní rozvoj, nikam
se neposuneme.
Když ale hovoříme o revoluci technologií, musím zmínit
jeden zajímavý český antropologický fenomén. Člověk
se nikdy nebál usnadnit si práci. My ale máme zakořeněno, že bez práce nejsou koláče. Všechno si chceme
poctivě vydřít. Jsme de facto hrozně tvrdě pracující
národ. Ano, zlaté české ručičky byly v minulosti často
to jediné, co jsme měli. Ale udřít se k smrti není žádné
umění. Usnadnit si práci a ve volném čase napsat
román, je také pěkné, ne? A v tom nám může umělá
inteligence hodně pomoct!
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ALEŠ STUCHLÍK:
MUŽ, KTERÝ MLUVÍ
S NEURONY

NEZNÁM TRIK,
JAK HACKNOUT
MOZEK
O mozku se s nadsázkou možná nepříliš velkou říká,
že je nejsložitějším útvarem ve vesmíru. Jakým mýtům
o mozku ale podléháme? Jak vlastně funguje? Jak jej
přimět, aby dělal to, co od něj chceme a využít jej tak
ve svůj prospěch, rozvoj a růst? Co je neuron Jennifer
Aniston? A umí neurověda číst myšlenky? O tom všem
s Alešem Stuchlíkem, mužem, který s mozkem pracuje
jako vědec, kouč i mentor.
Petr Karban

Jakub Hněvkovský a Shutterstock.com

Vy jste vědec, ale pohybujete se také v byznysu. To není úplně běžné…

Není a možná je to škoda. Věda a byznys mohou být kamarádi, ale je pravda, že my
vědci často na byznys koukáme jako na něco méně ušlechtilého. Když naši studenti
odcházejí po škole do byznysové sféry, bývá to často vnímáno negativně, že jdou jen
za těmi penězi. Já to tak nemám, otevřel jsem oboje dveře a obě cesty vnímám jako
různé, ale co do významu rovnocenné. Ono totiž platí, že jedné bez druhé by nebylo.
Ale postupně se to mění – nikoliv ani kvůli rozvoji lidí, ale kvůli nutnosti technologického transferu znalostí do praxe.

Jak se člověk dostane k neurovědě?

U mě to bylo kombinací zájmu a shody okolností. Studoval jsem biologii a mým
snem bylo stát se terénním zoologem, vzorem mi byl David Attenborough, jehož
filmy mi v mládí učarovaly. Ale u zkoušky z mikrobiologie ve druhém ročníku se mne
paní docentka ptala na moji představu o kariéře, a když jsem ji nastínil, vysvětlila
mi, že to podle ní není obecně moc dobrá perspektiva, protože když jako zoolog
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nebudu úplně top 1, skončím jako kurátor v muzeu.
A to bylo mým představám opravdu hodně vzdálené. Zasela tehdy semínko pochybností o terénní
práci, a protože jsem hodně chodil na přednášky
z fyziologie, neuroanatomie a neurobiologie, začal
jsem přemýšlet o nějakém laboratorně orientovaném
oboru, kde se i experimentuje. A vyšlo mi, že nejlepší
bude jít cestou neurofyziologie, po které jsem už
dříve pošilhával, ale přišla mi hodně složitá a nevěřil
jsem si na ni.

Dnes jste ovšem nejen vědec, ale i kouč a mentor,
dokonce neurokouč…

K tomu mne přivedla vlastní ultimátní zkušenost se
syndromem vyhoření, někdy před pěti šesti lety. Zvládl
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jsem to, ale uvědomil jsem si, že chci dělat i něco jiného a že možná mohu leckomu pomoci. Už dříve jsem
cítil určitou slabost nebo chuť pro to pomáhat někomu
ve složité situaci a najednou mi došlo, že skutečně
mohu a dokonce, že k tomu mohu využít znalosti mozku. Zkrátka potenciál máme každý tak velký, jak velký
jej dokážeme připustit. Věnoval jsem se několik let
vzdělávání a výcviku v akreditované koučinkové škole,
kde dodnes přednáším jako lektor.

Věnujete se neurokoučinku. Je v něčem jiný?

V principu kladení otázek není, koučovací techniky jsou
stejné a jsou jen jedny. Nejde tedy o žádnou zázračnou
metodu a kdo tvrdí, že ano, neříká pravdu. Neznám žádný
trik, jak hacknout mozek. To by bylo neseriózní, tvrdit

něco takového. Věřím na trénink a postupné zlepšování. Ale znalost neurovědy a mozku
mi často dovoluje určité věci vysvětlit tak, že jsou pro ostatní lépe představitelné, a tudíž
se jim s těmi informacemi lépe pracuje, některé věci třeba chápou v širších souvislostech.
Mohou si je lépe představit a třeba je i lépe ovládat. Jsem také vůbec ve světě jeden
z mála neurovědců, kteří se dostali ke koučinku, obvykle je ta cesta opačná, že kouč
začne studovat mozek a neurovědu. Ale bylo by hezké, možná je to i taková moje skrytá
ambice, najít nové originální koučovací přístupy a principy, inspirované neurovědou. Oni
sice někteří neurokouči tvrdí, že to umějí, ale zatím jsem takového nepotkal, je to spíše
tak, že koučink, jeho metody a výsledky, jsou zpětně interpretovány v neurovědním
rámci. Čili je ten postup obrácený… Já se snažím dělat klasický koučink s ohledem na neurovědu, což není úplně snadné, protože věda jde do detailů, které nevyužijete. Takže
nutně musím vědu zjednodušit, ale stále držet na pevné bázi. Neurokoučink je koučink
neurovědou inspirovaný, který bere ohledy na možnosti mozku. Že bychom měli nějakou
unikátní metodu, kterou obyčejný kouč nezná a my ano, to nemáme. Jen známe mozek
líp, a můžeme díky tomu leccos zdůvodnit a vysvětlit.
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Někdy právě takové vysvětlení může být základem úspěchu…

PROF. RNDR.
ALEŠ STUCHLÍK, DSC.
VYSTUDOVAL NEUROBIOLOGII NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UK,
KDE V ROCE 2002 OBHÁJIL I DOKTORÁT. STUDOVAL TAKÉ NEUROVĚDY
NA 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK. DNES PŮSOBÍ JAKO VĚDEC, LEKTOR,
MENTOR A KOUČ. ZAMĚŘUJE SE NA UČENÍ A PAMĚŤ, TEDY NA TO,
JAK SI LIDÉ I ZVÍŘATA OSVOJUJÍ NOVÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI.
JAK JSOU SCHOPNI ZLEPŠOVAT SVÉ CHOVÁNÍ TVÁŘÍ V TVÁŘ
MĚNÍCÍMU SE SVĚTU. JE ČLENEM MEZINÁRODNÍ FEDERACE KOUČŮ
A POŘÁDÁ TAKÉ PŘEDNÁŠKY – VE FIRMÁCH, VE ŠKOLÁCH, PRO
VEŘEJNOST. V ROCE 2017 BYL JMENOVÁN PROFESOREM FYZIOLOGIE.

To je zvědomení, metoda, se kterou koučink pracuje.
Že máte něco ve své vnitřní řeči, to ještě nic neznamená,
protože to často nestačí k tomu, abyste mobilizoval své
síly k dosažení cíle. Když to ale vyslovíte nahlas, přenese
se to do vědomí, do korových oblastí mozku, a stává
se z toho závazek. Často to doprovázejí aha momenty, že na něco přijdete. A když se pak spolu pobavíme
o tom, co se potom z mozku děje, může to fakt pomoci.
Ale nějak superboostovaný a zázračný neurokoučink
neexistuje. Klient vždy musí počítat s tím, že si svůj růst
musí odmakat.

Mozek je bezesporu fascinující orgán. Co o něm
vlastně víme? Máme ho všichni stejný?

Pokud jde o jeho stavbu, tak u zdravých lidí v zásadě
ano. Morfologicky, z hlediska hrubé stavby, je mozek
všech lidí velmi podobný. Makrostavba je stejná,
všichni máme mozkovou kůru, v ní závity a jejich
hrubá stavba je v zásadě stejná. Stejně tak hluboká
jádra v mozku.

Závity mají jakou funkci?

Mozková kůra pracuje v ploše. A kůra člověka je vysoce
specializovaná, a aby měla dostatečnou plochu a hlava
přitom nemusela neustále růst, skládá se kůra do závitů.
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To u všech zvířat není, vyvinutější závity mají zejména humanoidní opice a člověk. Je
to svým způsobem evoluční inovace. Udává se, že pokud by se plocha mozku včetně
závitů skutečně roztáhla, pokryla by i volejbalový kurt. Ale reálně je to patrně méně.

Pokud je to evoluční inovace, může se tedy plocha mozku ještě zvětšovat?

Teoreticky, v extrémně dlouhém časovém období, asi ano, ale je otázkou, jestli vlivem
moderních technologií tomu nebude naopak. Ne, vážně, může. Tedy ne, že by vám
narostly závity, ale je například oblast mozku, která se jmenuje hipokampus, paměťové centrum mozku, takový index paměti nebo Google. Když si chceme něco vybavit,
hledá a pak přepne někam, kde si můžeme vybavit vzpomínku. Zároveň to je taková
naše vnitřní GPS, umožňuje orientovat se v prostoru. U Alzheimerovy nemoci právě
tato část mozku poměrně rychle degeneruje, proto lidé touto nemocí postižení ztrácejí orientaci a paměť. Irskou badatelku Eleanor Maguire napadlo podívat se na taxikáře v Londýně, kteří mají extrémní nároky na orientační smysl. A jejich hipokampus
byl větší než u kontrolního vzorku, jehož nároky na orientaci byly nesrovnatelně nižší.

Takže díky zátěži jim hipokampus narostl?

Je to možný závěr, protože čím déle tu profesi vykonávali, tím měli hipokampus větší.
Ale stejně možný je i ten závěr, že lidé s větším hipokampem mají lepší předpoklady
stát se taxikářem v Londýně. Jistá korelace tam zkrátka je, ale kauzalita není úplně
zřejmá. Řidiči autobusů, kteří jezdí jen naučenou trasu, měli tuhle část mozku menší než
taxikáři. A ještě je poměrně zajímavé, že v hipokampu i v dospělosti vznikají nové neurony. I na lékařských fakultách se dodnes někde traduje, že od pětadvaceti let už neurony
nepřibývají. Přitom už od šedesátých let minulého století je prokázáno, že v hipokampu
nové buňky vznikají každý den až do vysokého věku. Plasticita mozku je fascinující.

Ale je pravda, že v mladším věku je mozek výkonnější…

BERTE NEGATIVNÍ
OKOLNOSTI JAKO
NĚCO, NA ČEM
MŮŽETE VYRŮST
A STANOVUJTE
SI SMARTER
CÍLE: SPECIFICKÉ,
MĚŘITELNÉ,
AMBICIÓZNÍ, REÁLNÉ,
TERMÍNOVANÉ,
EVALUOVANÉ
A ZAZNAMENANÉ.

Je, ale zase to neberte tak ultimátně, záleží na tom, jak s ním pracujete. V seniorním
věku je možná méně orientovaný na ten primární výkon, ale patrně lépe využívá
kontext, zkušenosti, moudrost.

Co tedy určuje výkonnost? Paměť a zkušenosti, nebo ten hrubý fyzický výkon?
Obojí je důležité, neoddělujme to. Některé úlohy jsou vhodné pro mladé nabušence,
některé pro seniorní manažery, kteří mají big picture. I proto mohou být funkční vícegenerační týmy. Vezměte si mentory, jsou vysoce žádaní v řadě oblastí.

Velký problém pro výkonnost jedince je souboj rozumu a emocí. My říkáme
mozek a máme tendenci myslet tím rozum, ale v mozku jsou i centra emocí.
Jak naučit ty dvě různé entity efektivní spolupráci?

Ano, jsou oblasti, spíše zodpovědné za emocionální procesy, jsou hlouběji v mozku.
Zrovna určitá část zmíněného hipokampu řídí emoce. A pak amygdaly, mandlovitá
jádra, kde se emoce kódují. Oblasti zodpovědné za racionální chování jsou více v kůře,
ale i na nich se podílí kupříkladu hipokampus. Ona ta teorie trojjediného nebo plazího
mozku opravdu neplatí.

Plazí mozek?

Ano, ten podle té teorie řídí základní životní funkce, kupříkladu dýchání, stres, vnitřní
orgány. Pak je limbický systém, který kontroluje emoce a kůra, odpovědná za racio.
Je to teorie Paula MacLeana z šedesátých let, který pracoval s předpokladem, že
všechny tři sféry jsou na sobě do velké míry nezávislé, ale my dnes bezpečně víme,
že to není pravda. Naopak. Velmi spolupracují.

Vraťme se k tomu, co tedy jednotlivé mozky odlišuje…

V čem se liší, to je jejich zapojení, které je individuální a říká se tomu někdy neurodiverzita. Což sice v původním slova smyslu znamená něco trochu jiného, odborně se
tak dnes označují stavy, dříve považované za duševní nemoci, například obsedantně kompulzivní porucha, některé formy autismu nebo Touretteův syndrom. Dnes
se vůbec říká, že nemoci nejsou škatulky, jako dříve, že je to umělé dělení, sloužící
jen k tomu, abychom mohli nějak léčit, ale že nemoci jsou v zásadě jen různé stavy
v rámci jednoho spektra nebo kontinua. Jinými slovy, termínem neurodiverzita lze

přeneseně označit i to, že mozkové mapy máme každý
trochu jiné, a to z nás dělá jedinečné bytosti. Je to ale
složitá a ne úplně zodpovězená otázka. Mozek totiž
pracuje tak, že se aktivují ohromné populace neuronů,
které čítají statisíce a možná miliony buněk. Vždyť si
vezměte, že jich máme asi osmdesát šest miliard…

To někdo spočítal?

Plus minus, sedm miliard je nejistota. Ale u živého
člověka to spočítat nelze, to umí jen neuropatologové. Kdysi se soudilo, že je to padesát až sto padesát
miliard, ale po roce 2000 vyšla studie, která upřesnila,
že je to těch osmdesát šest plus minus nějakých sedm
miliard. A to znamená, že synapsí, spojení mezi jednotlivými neurony, jsou biliony, protože každý neuron si
takových spojení vytváří řádově tisíce.

A on sám si vybírá, kdy na koho přepojit, nebo mu
někdo napovídá?

To je velice dynamické. Ale trefil jste neznámou – zatím
se neví, kdo nebo co toto zapojování jednotlivých
spojení řídí, soudí se, že je to jakási touha systému
dostat se do rovnováhy nebo přesněji řečeno ustáleného stavu. Tomu se říká homeostáze. Zjednodušeně
řečeno, aktivitu mozku řídí potřeby vnějšího i vnitřního
prostředí. Když budu potřebovat napsat složitý odborný článek, rozjede se mi čelní lalok, protože mozek
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nějak ví, že potřebuji přemýšlet racionálním mozkem,
prefrontální kůrou. Já tomu říkám exekutiva. Mozkový
CEO. Zatímco když mě třeba někdo vyprudí, spustí se
stresová reakce a systém, který sídlí v nižších oblastech
mozku, ne v kůře. A rozjede se emoční mozek…

Vzít za etalon největšího z géniů?

Rozjede se sám od sebe?

Čím to je, že někdo hraje šachy tak špatně jako já, zatímco Magnus Carlsen má
údajně IQ 190 a poráží všechny na světě?

Kdo je hlavní dirigent, to se právě úplně neví. Uvažuje
se o systému, kterému se říká kognitivní kontrola, což
by měl být režisér toho všeho, ale nelze si to představit
jako nějakou entitu. Jistě, někdo spirituálně založený by
to mohl nazvat třeba duší nebo božím vnuknutím. Ale
jasno zatím nemáme, exaktní věda si to většinou nepředstavuje jako nadhmotnou entitu. I když kdo ví, jak
to je… Co víme, je, že nervové buňky se ad hoc, podle
potřeb organismu, shlukují do koalic, což jsou populace
desetitisíců a více neuronů. Většinou danou vlastnost
nekóduje jeden neuron. Ačkoliv, nic neplatí absolutně,
protože existuje například neuron Jennifer Aniston…

Koho?

To je taková zkratka pro média, ale byl objeven neuron
v oblasti rozpoznávající tváře, který je velmi aktivní,
doslova pálí, když vám ukážu obrázek Jennifer. Když
vám ukážu jinou herečku, bude v klidu.

U všech lidí?

Spíš u někoho. Ale není vyloučeno, že u všech nebo
že každý má nějaký takový neuron, který jediný je
extrémně aktivní při nějakém určitém podnětu. Také asi
těch reagujících neuronů může být víc, ale ten jeden je
skutečně mimořádně aktivní. Nicméně z mého pohledu
jsou důležitější neuronové populace.

Fungují v mozku i nějaké předprogramované rutiny?

Dalo by se to tak nazvat. Mozek je vlastně jakýsi generátor map, dynamický systém ohromného množství
spojení, která vznikají a zanikají, ale primárně fyzicky už
je tak trochu zadrátovaný.

A platí, že ta spojení, která využívám častěji, se
stávají pevnými?

Ano, to je úplně ta nejzákladnější forma neuroplasticity,
tedy synaptická plasticita. Odpověď mozku na to, že se
něco učíme. To je známý princip use it – loose it. Nevěřím na to, jak odemknout devadesát procent potenciálu
mozku, který nevyužíváme, ale věřím na trénink a učení.
Protože cokoliv používáte, to se posiluje, cokoliv nepotřebného zaniká. To je přírodní zákon, který funguje.

Těch devadesát procent nevyužitého potenciálu –
jak se k nim dostat?

Ale to je mýtus. Během dne vystřídáme všechny oblasti
mozku. Některé rezervy kapacity nebo potenciál určitě
máme. Ale těch využitých deset procent pochází myslím
z některé práce psychologa Williama Jamese. Nicméně,
příroda nemá ráda plýtvání, k čemu by nám bylo devadesát procent něčeho, co bychom nedokázali upotřebit?
Evoluce by se jich dávno zbavila. A druhá věc, vždyť my
ani nevíme, kde je sto procent.
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Který to byl? A co když ani on nevyužíval sto procent? Nějaká rezerva totiž skutečně
existuje, říká se jí mentální nebo kognitivní rezerva. To je koncept, který popisuje
schopnost člověka fungovat i přes handicap. I u vážných poškození mozku může být
běžné fungování výjimečně zachováno.

Odpověď nemám, přemýšlí se o tom, že by to právě mohlo souviset s propojením
jednotlivých částí mozku. Konektivita je patrně tím rozhodujícím faktorem, tam jsou
u různých jedinců patrné poměrně značné strukturální i funkční rozdíly.

Je IQ fyziologická záležitost, nebo se na těch sto šedesát můžu vypracovat?

Na sto šedesát z průměrné stovky asi ne, to je velký krajíc, ale mentální kapacitu změnit určitě můžete, tréninkem lze mnoho vylepšit. Studie dokonce ukázala, že IQ není
fixní, ale s každým stupněm vzdělání se postupně zvyšuje o několik málo bodů. Také
si uvědomte, že IQ měří jenom určitý typ schopností.

A je to právě konektivita, která může za mužské a ženské myšlení?

Absolutní dominance levé a pravé hemisféry je další mýtus. Hemisféry samozřejmě
existují a jsou skutečně specializované, ale že leváci jsou kreativnější, prostě pravda
není. Mozek muže a ženy se liší, ale berte to spíše jako jakési spektrum než jako brutální
dogma. Aktivističtější vědci se přiklánějí k tomu, že mozek je stejný a všechny rozdíly
jsou dány společenskými rolemi, já budu tvrdit na základě poznání, že se naše mozky
liší. Mozek mužů je obecně větší, ale to nemá vliv na výkon a inteligenci. Muži mají také
mít lepší propojení z přední části mozku do zadní v rámci jedné hemisféry, ženy naopak
mají mít lepší propojení mezi hemisférami. Je to studie Ingalhalikar a kolegů z roku 2014,
ale je poměrně kontroverzní, berme to jako možnost. Co je naprosto zřejmé, je to, že
i mozek je pod vlivem pohlavních hormonů, a ty mají muži a ženy rozdílné. Je tedy
přirozené, že mozky budou sice stejné morfologicky, velmi podobné strukturálně, ale
rozdílné funkčně. Ostatně, je to vidět i na tom, že mužský a ženský leadership se zpravidla, statisticky, liší. Ženy mají spíše transformativní vedení, mají větší starost o členy
týmu, zatímco muži jsou orientováni na výkon, transakčně. Pak také temná a světlá triáda – narcismus, machiavelismus a psychopatie jsou statisticky častější u mužů, zatímco
kantianismus, humanismus a víra v humanitu, což jsou zase častější rysy žen.

Což asi odpovídá evolučnímu vývoji a rolím…
V zásadě ano.

Co všechno můžeme mozek naučit? Umíte třeba naučit zvládat strach?

Rychlá a zaručená metoda neexistuje, ale můžeme strach pozorovat zvenčí, poznat,
čeho se bojíme. Nejvíc se totiž obvykle bojíme toho, co není úplně reálné. A pak je
také účinné ptát se, co si ze strachu můžeme vzít dobrého, jak zaujmout nový postoj.
Třeba strach přetavit ve výzvu.

Dá se naučit logika? A co to je?

To je matematika, matka věd. Koučink vás matematiku nenaučí a ani znalost mozku
vám příliš nepomůže. Ale můžu vás naučit, jak pracovat se stresem, který ve vás matematika vyvolává, a tím můžete dosáhnout lepších výsledků.

Jak pracuje koučink se stresem?

Já se snažím s klienty mobilizovat vnitřní stabilitu. Najít zdroje, které mohou sami ovlivnit.
Svůj postoj je to jediné, co máme reálně pod kontrolou. Vnější stresory zpravidla kontrolovat nemůžeme. Také mentoring může přinést a nasdílet určité nástroje. Celkově doporučuji zaměřit se na posílení kořenů pomyslného stromu života. Ideální je také najít kořeny
vnitřní, ty, které jsou v nás. Koučink se používá velmi hojně i pro zvyšování výkonu.

Skoro všichni vědí, co to znamená, ale málokdo si to dokáže konkrétně představit…
V principu to znamená odbourat překážky, interference, které brání využití potenciálu. To je známá rovnice, výkon se rovná potenciál minus interference.

FENOMÉN

Jak dojdete k tomu, že potenciál je velký?

On je velký z principu, u každého. Ale jsou tam interference, které nám brání jít dál, třeba nechuť se učit. Pak
také platí, že cíl musí být SMARTER. Specifický, Měřitelný, Ambiciózní, Reálný, Termínovaný, Evaluovaný a Zaznamenaný. Cíl „naučím se cizí jazyk“ je nic. Cíl „do dvou
let se naučím francouzsky na tu a tu úroveň a poznám
to tak a tak“ je cíl. Vize.

POTENCIÁL KAŽDÉHO JE
TAK VELKÝ, JAK VELKÝ SI JEJ
DOKÁŽE PŘIPUSTIT.

Dá se naučit dobře se učit? Aby vědomosti zůstaly
uloženy?

To je otázka toho, jak k látce přistoupit. Tam mohou
být inspirací paměťové školy, které učí asociace, příběhy, vnitřní mapy, které usnadňují zapamatování si. A super věc je aspoň trochu se látku naučit a pak se o ní
s někým bavit, někomu to vysvětlovat. A dobře spát.
A samozřejmě je nutné eliminovat distraktory, mobily,
hudbu a podobně…

I hudbu? Není stimulem?

Není. Existuje studie, která to zkoumala. Přišlo se na to,
že výkon není vyšší, ale je příjemnější. Což ale také není
k zahození, jet o dvě procenta pomaleji, ale s chutí
a příjemně.

Tlak na celoživotní vzdělávání, to je pro neurovědu i pro kouče docela výzva…

Určitě. Já osobně považuji celoživotní schopnost učit
se za superschopnost pro jedenadvacáté století. Kdo ji
zvládne, bude úspěšný.

Umí neurověda číst myšlenky?

Já ne, ale umělá inteligence do jisté míry už ano… Potřebuje k tomu sice obrovský
tunel funkční magnetické rezonance, kontakty, dráty a megavelké soubory dat, ale
ano, umí to. Ukažte jí, které neurony svítí, když milion lidí myslí nebo se dívá na jablko
a bezpečně rozezná, až se na něj podíváte vy. Samozřejmě se statistickou chybou.

To jste mne nepotěšil. Protože ty nedostatky jsou pouze technického rázu a troufám si říct, že věda a vývoj je dokáží rychle odstranit, v řádu let. Jenže jak bude
vypadat svět poté? A není neurověda zneužitelná k programování člověka?

Věda, ale nejen věda, i technologie, vnáší do společnosti řadu etických a lidských
otázek, nad nimiž bychom se jako lidstvo měli zamýšlet ještě dřív, než nastanou situace, které ty otázky generují. Zatím to děláme spíše se zpožděním, otázky genetických
modifikací diskutujeme až ve chvíli, kdy už se v laboratořích dávno používají. Sdílenou
ekonomiku jsme začali promýšlet, až když byla skutečností, a začala šlapat na paty
té tradiční. Neříkám, že bychom všechno měli zavrhnout, ale měli bychom se nad tím
bezesporu zamýšlet a bavit se o tom. Co se stane, kdy a jak s tím naložíme… To jsou
důležité věci. Ale jsou už ostrůvky pozitivní deviace, které se tím zabývají.

85

SOUVISLOSTI
88

SOUSTRUH V LOŽNICI A NÁRODNÍ ZÁJEM
Luis Sergio Castro | LAUFEN CZ, Pavel Diviš |
TGS nástroje–stroje–technologické služby
a Ladislav Verner | SOMA

90

NEDIVME SE, ŽE PŘICHÁZÍ ÚČET
Ivan Baťka | FOSFA

92

TI, KTEŘÍ ZBAVUJÍ FIRMY LIDSKÉHO SÁDLA
Renata Telínová a Milan Zajíček | scanservice

94

MILIARDA PRO ČESKÉ OBJEVY II.
Čeští vědci a Jarmila Hla Shwe | AIA a Ladislav Ornst |
United Hydrogen

98

KDO KOMU ZAPLATÍ HOSTINU
Jarmila Hla Shwe | AIA

100

NEPODCEŇUJTE PSYCHOLOGICKÉ BEZPEČÍ
Ladislava Fialová | Altro Management Consultants

Shutterstock.com

EKOLOGICKÉ INVESTICE –
UDRŽITELNOST I ATRAKTIVNÍ
VÝNOS
Investice do perspektivních projektů v oblasti zpracování
a úpravy pitné vody, ekologických spaloven a dalších programů
zaměřených na zlepšení životního prostředí a omezení uhlíkové
stopy. S takovými projekty realizujete nejen udržitelné výnosy,
ale vytváříte i lepší budoucnost našich dětí.

INVESTUJTE HLAVOU I SRDCEM
A DEJTE SVÝM PENĚZŮM SMYSL.

WWW.AIA.CZ

SOUVISLOSTI

SOUSTRUH V LOŽNICI
A NÁRODNÍ ZÁJEM
Co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje? Poměrně jednoduchá
trojotázka, na kterou je nesmírně složitá odpověď. Přesto na tradiční konferenci
Klíčové faktory úspěchu, která předchází slavnostní večer s udělováním
ocenění Českých 100 Nejlepších, jedenáct odpovědí zaznělo. Byly inspirativní
i provokativní. A především ty byznysově orientované zaslouží připomenutí.
Petr Karban
Ivan Malý

E

senciální obraz úspěšné firmy vykreslil Luis Sergio Castro, když odkázal k teorii,
s níž přišel nizozemský manažer a teoretik podnikání Arie de Geus, někdejší vedoucí skupiny strategického plánování Royal Dutch Shell. Ten ji popsal
v knize The Living Company. Většina společností nepřežije otřesy změn a konkurence na dlouhou trať. Existují však firmy, které obstály ve zkoušce staletí. Jaký je klíč
k dlouhověké prosperitě? Zdánlivě vlastně jednoduchý – de Geus analyzoval příběhy
řady firem a přišel se zjištěním, že dlouhodobě jsou úspěšné ty firmy, které nejsou
jen čistě ekonomickými stroji, zaměřenými na zisk, ale jsou formovány spíše jako živé
pracovní komunity.

O čem sní strojař
Osobité a osobní byly i další příspěvky, zmiňme například Pavla Diviše, který se dotkl někdejší a snad stále
i současné chlouby českého průmyslu, totiž strojírenství.
„Strojařina nás obklopuje denně, aniž si to uvědomujeme, stojí za většinou výrobků kolem nás. Takový obyčejný předmět, jako jsou brýle, v sobě nese hodiny práce
strojaře. Protože než vzniknou brýle, musí vzniknout
forma s každým sebemenším detailem. Nebo Coca-Cola.
Za to, že ji otevřete, aniž by vám to bouchlo v rukou,
vděčíte strojařům, kteří na svých strojích dokážou vyrobit přesně taková víčka, která snadno a bez následků
otevře dospělý i dítě. My strojaři, a je nás v České republice asi tři sta tisíc, umíme leccos a neustále se snažíme
zlepšovat se. Jen se možná neumíme tak dobře prodat
a oslovit koncového uživatele, takže o nás obvykle ani
nevíte. Ale dovolím si říct, že jsme úspěšní a že rozhodujícím faktorem tohoto úspěchu jsou lidé. Protože strojař,
to je homo mechanicus, který si žije ve vlastním světě.

Podnikatel Ladislav Verner,
místopředseda Senátu PČR Jiří
Růžička a prezident panevropské
společnosti Comenius Karel Muzikář
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Rozumí výrobkům zevnitř. Když se něco pokazí, strojař
okamžitě přistoupí k opravě a věc rozebere, část strojařů
ji také zase složí… Strojař ze zásady nečte návod, buď
výrobek logicky zkonstruoval kvalitní kolega a návod je
zbytečný, nebo nemá smysl výrobek vůbec používat.
Strojař má doma soustruh, protože chlap, který nemá
doma soustruh, nežije naplno. A když strojař sní, sní
reálně, i ve snech respektuje zákony fyziky a mechaniky
a nikdy nesní o ničem, co by nebylo vyrobitelné.“

Strategické partnerství bylo
chybou

Patrně nejobsažnější a také nejprovokativnější bylo
ovšem hned v úvodu vystoupení Ladislava Vernera,
k němuž se vracela v diskuzi otázkami i velká část
auditoria. Ústředním motivem jeho zamyšlení byl sjednocující pohled na úspěch Česka. Výchozím bodem,
bohužel bodem, který třicet let postrádáme, je podle
celosvětově úspěšného podnikatele správná definice
českého národního zájmu. „Jediným zdrojem kapitálu
a jedinou produktivní silou jsou lidské znalosti a vědění.
To je základní myšlenka, na které jsme vyrostli jako firma. Myšlenka, na které je postaven úspěch každé firmy
a současně myšlenka, kterou jsme jako země opustili.
Vždyť my jsme byli mezi válkami hi-tech zemí, na stejné úrovni jako Německo nebo Švýcarsko. Ano, po čtyřiceti letech socialismu jsme byli už daleko za nimi, ale
pořád jsme mohli být zajímaví. Vyrábělo se tu vinou železné opony takřka všechno, měli jsme tu zástupy firem
s vlastními finálními výrobky ne na špičkové úrovni,
ale pořád slušnými pro ohromný nenasycený východní
trh. Jenže místo toho, abychom začali v devadesátých
letech inovovat a stavět novou úroveň, která by nás
dovedla i na západní trhy, zvolili jsme cestu hledání
strategických partnerů, abychom se stali dobrým
subdodavatelem nefinálních výrobků. Ale neexistuje
na světě firma, která by altruisticky budovala vlastní
konkurenci. Abychom si to učinili stravitelnější, lžeme
sami sobě, například že v Mladé Boleslavi je vývojové
centrum motorů. V životě tam nebylo, není a nebude,
co tam je, je diagnostické středisko, což jsou dva různé
světy. Co tím chci říct? Že jsme se nestali dobrými
řemeslníky, leda snad dobrými nádeníky a operátory.
To ale nemohlo přinést, nepřineslo a v budoucnu také
nepřinese ani nezávislost a svobodu, ani prosperitu.
K nim je cesta jediná. A nejsou to miliardy pro giga
factory, která má naplnit záměry Volkswagenu.“

Národní produkt nesmí být tabu
Naskočili jsme na vlnu globalizace, ale dali jsme jí podle
Ladislava Vernera východní podobu. „Západní podoba
znamená mít strategický program, jak s vlastním finálním výrobkem uspět na nových trzích. Cílem je udržet
a budovat v mateřské zemi všechny činnosti s vysokou
přidanou hodnotou, které jsou základem finálních
výrobků. Na export jsou pak určeny právě tyto finální
výrobky a také práce pro nekvalifikovanou pracovní sílu
s nízkou přidanou hodnotou.

Co by měl být český národní zájem? Definice něčeho, na čem se shodnou vláda i parlament, koalice i opozice, v jakékoliv době. Ideální by bylo mít v čele státníka, který nás
zaujme a povede. Nebo alespoň management státníka. Začít musíme ale určitě tím,
že narovnáme záda, zvedneme hlavu a nebudeme se dívat na to, co vyhovuje jiným.
Pouze dvakrát za posledních třicet let se u nás sešly elity k debatě o národním zájmu.
Máme tu přes stovku strategií, řadu z nich jsme ani nezačali realizovat a někde v šanonech se na ně práší. Byl jsem velmi potěšen, když jsme mohli přispět k inovační strategii
Česka. Bohužel, i z ní zůstal jen marketingový slogan The Country for The Future.
Protože nemá žádný sjednocující cíl a neukazuje žádnou cestu k němu, jen jednotlivé
dílčí kroky.
Nedávno byla publikována výzva k druhé transformaci české ekonomiky. Není
to po třiceti letech brzy? A budeme každých třicet let transformovat? Neříká to,
že první transformace šla špatným směrem? Zatímco u nás je na ekonomických
školách pojem hrubý národní produkt doslova tabu, Německo svůj národní zájem
a hrubý národní produkt řeší každým rokem na nejvyšší úrovni. Výsledkem je silně
exportní ekonomika, země tisíců domácích podnikatelů s finálními výrobky vysoké
přidané hodnoty, s vysoce kvalifikovanými pracovními místy a vysokou mzdou
pro vysoce vzdělanou pracovní sílu. Dokonalý perspektivní kruh prosperity. Roční
obchodní přebytek Německa je vyšší než součet obchodních přebytků zbývajících
šestadvaceti zemí Evropské unie. To jsou fakta OECD, která hovoří za vše. To jsou
ty rozhodující faktory úspěchu. Pokud to nepochopíme, budeme dalších třicet
let stále jenom klesat. A výhodu levné pracovní síly už jsme dávno ztratili. Pokud
pochopíme, máme šanci nastoupit na trajektorii vzestupu.“
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J. E. EGEMEN BAĞIŞ, velvyslanec, velvyslanectví Turecké republiky
JOSEF VOJÁČEK, generální ředitel, Lesy České republiky
PETR MLSNA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
PAVEL DIVIŠ, ředitel TGS nástroje–stroje–technologické služby
LAURA JANÁČKOVÁ, zakladatelka a ředitelka Institutu partnerských vztahů
J. E. ALEXIS DUTERTRE, velvyslanec, velvyslanectví Francouzské republiky
LUIS SERGIO CASTRO, generální ředitel, LAUFEN CZ
IVAN BAŤKA, předseda představenstva a generální ředitel, FOSFA
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NEDIVME SE,
ŽE PŘICHÁZÍ ÚČET
Čelíme krizi. Je to pravda? Jsem dlouhodobě přesvědčen, že ano, ale že to je krize nevyhnutelná,
k níž v posledních desítkách let svědomitě sebedestruktivně směřujeme, tak jako v minulosti jiné
rozvinuté a odcházející vyspělé civilizace a říše. Stejně tak jsem přesvědčen, že máme reálnou šanci
vyjít z krize posíleni, pokud se jí nezalekneme a změníme ji v promyšlenou transformaci.
Ivan Baťka, majitel společnosti Fosfa

archiv COT

Ž

iji s tím pocitem někdy od roku 2007, kdy jsem sám nastoupil cestu, kterou
vytyčil už Baťa, cestu služby zákazníkovi. A vnímal jsem od té doby mnohem ostřeji, že věci nejdou správným směrem. Ostatně byl to i jeden z důvodů, který k transformaci přivedl před lety mne a Fosfu. Už v té době jsem byl
totiž přesvědčen, že krize nevyhnutelně přijde a ptal jsem se sám sebe, jak budeme reagovat, jak bychom nejlépe v těžkých dobách posloužili našim zákazníkům.
Tomáš Baťa opakovaně říkal, že kdykoliv stál na křižovatce a rozhodoval se, kudy
se má vydat, nikdy nehleděl na svůj profit a nehledal jednoduché cesty pro sebe,

ale vždy šel tam, kde to bylo výhodné pro zákazníka. Odpověď tedy nebyla složitá, v horších dobách
se vždy všichni zbavují toho, co je zbytné. Což
může být pro každého něco jiného. Jediné, co ale
vždy zůstává, je nutnost jíst a mít alespoň základní
čistotu těla a domova. To Fosfu nasměrovalo tam,
kde jsme dnes, to byl prvotní impuls, aby se stala
inovativní firmou, zaměřenou na potravinářství,
kosmetiku a drogerii.

Investoři hrají ruletu

IVAN BAŤKA
ČESKÝ PODNIKATEL, GENERÁLNÍ ŘEDITEL A JEDINÝ AKCIONÁŘ
BŘECLAVSKÉ SPOLEČNOSTI FOSFA. VYSTUDOVAL ZAHRANIČNÍ OBCHOD
NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE. PO ROCE 1989 ZAČAL
PODNIKAT, V ROCE 2002 PŘEVZAL SILNĚ PŘEDLUŽENOU BŘECLAVSKOU
CHEMIČKU, KTERÉ HROZIL BANKROT, A S VIZÍ VYBUDOVAT SVĚTOVĚ
ÚSPĚŠNÝ PODNIK JI ZAČAL TRANSFORMOVAT DO MODERNÍ PODOBY
SOUČASNÉ VÝROBNĚ INOVATIVNÍ SPOLEČNOSTI SE ŠIROKÝM ZÁBĚREM.
JE OBDIVOVATELEM BAŤOVSKÝCH PODNIKATELSKÝCH PRINCIPŮ A IDEJÍ,
KTERÉ UPLATŇUJE V PRAXI. JEHO NÁZORY FORMOVALI A DODNES
FORMUJÍ TAKÉ ZAKLADATEL KAIZEN INSTITUTU MASAAKI IMAI A ČESKO-AMERICKÝ EKONOM MILAN ZELENÝ, KTEŘÍ PATŘÍ K JEHO MENTORŮM
A OSOBNÍM PŘÁTELŮM.

Říkáme, že svět je lepší a dokonalejší a že se máme
lépe. Jako důkaz používáme mantru HDP, což je umělé
kritérium, o kterém tvrdíme, že je důležité. Opravdu?
Postavili jsme ekonomiku na práci lidí, místo toho,
abychom ji postavili na lidském umu a myšlení a práci
nechali strojům, jak nás učil Tomáš Baťa již v roce 1932.
Díky za to, že vznikají nové firmy, například u nás
v IT sektoru, které už se na věci dívají jinak. Na druhé straně, nepřeceňoval bych vliv firem, které stojí
na principu levných peněz a s nimiž investoři hrají
ruletu. Nerozumím tomu, že stačí, když deset procent
projektů je úspěšných a těch devadesát procent se
prostě s lehkým srdcem odepíše. Myslím, že to hraničí
s morálním hazardem a je to samozřejmě možné jen
za předpokladu, že je přebytek levných peněz, což
pevně doufám, postupně končí.

Dalekohled pro hvězdáře
Myslím, že bychom se měli vrátit do racia, kdy
evaluace firem se neřídila tím, jaké vytvářejí chiméry
a snové iluze, ale jaké vytvářejí reálné zisky z reálného podnikání, ze služby zákazníkovi. Nevím, jaké
výsledky dosáhne letos například automobilka Tesla,
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ale v nedávném období dosáhla většiny zisku jen
díky prodeji bitcoinu a emisním povolenkám. Nemyslím, že je v pořádku, když výrobce aut tak generuje
devadesát procent zisků ze spekulací. Tím samozřejmě nesnižuji genialitu a vizionářské i podnikatelské
úspěchy této firmy. Proti spekulacím jsem ostatně
dlouhodobě, i proti burze, protože to je vysávání
peněz z firem, místo toho, aby peníze šly lidem, kteří
vytvářejí hodnoty. Velká většina firem na burze vyplácí zisk v podobě dividend někomu, kdo se na tvorbě toho zisku vůbec nepodílel. To přece není zdravé,
zisky by se měly vyplácet lidem, kteří se na nich
podílejí. Takhle to měl nastavené Baťa. Říkal, že zisk
má sloužit ke snižování ceny koncovým zákazníkům,
ke zvyšování mezd spolupracovníků, k podpoře
regionu a země, ve které firma působí a samozřejmě
musí zůstat i na její rozvoj. To je úloha kapitalisty,
pro kterého peníze jsou něco jako dalekohled pro
hvězdáře nebo housle pro Kubelíka. To je i dle mého
podstata podnikání.

Na špatné straně barikády
Peníze, které utratíme a projíme, ty už nejsou. Většina dnešních ekonomů ale přemýšlí a vidí to jinak.
Možná jsem dinosaurus, předurčený svými názory
k vyhynutí. Ale jsem součástí firmy, pracuji tvrdě
spolu se svými spolupracovníky, podílím se na celkovém výsledku. A finanční inženýrství nemám rád,
jsem přesvědčen, že právě ono je jedním z důvodů,
proč chrlíme tolik zboží a lákáme lidi, aby obměňovali
produkty, které obměňovat nepotřebují. Vytváříme
umělý tlak a nezdravé prostředí, předurčené k tomu,
aby z něj vyhřezl problém.
Přijde mi velmi smutné, kolik vzdělaných lidí se
dokáže zaprodat hodnotám a postaví se na špatnou
stranu barikády. Možná nemám právo definovat, co
je dobré a špatné. Ale pokud je naším pánem mamon,
nemyslím, že je to dobré. Mějme na paměti, že všichni máme možnost volby. Bohužel, současná podoba
světa, současná krize je obrazem toho, jak jsme se
rozhodli.
Na tuhle myšlenku mě navedly mé vlastní děti.
O něčem jsme se bavili a najednou říkají, že se
ve škole učily, že „you can not serve money and
God at the same time“. Ale to je přece známý
biblický výrok, že nikdy nelze sloužit dvěma pánům.
Nelze sloužit penězům a zároveň zákazníkovi nebo
lidem. Podnikatel, který podniká pro peníze, nebude
logicky sloužit svému zákazníkovi. Politik, který má
jako motivaci peníze nebo moc, ten přece nemůže
sloužit lidem, státu.

Blahobyt na drogách
Rozhlédněme se kolem, co se děje. Zkracujeme
pracovní dobu, protože potřebujeme zkorumpovat
voliče. Tiskneme peníze, abychom dotovali svůj
blahobyt. Životní úroveň držíme na drogách a ani
si nevšimneme, že ve skutečnosti klesá. Opouštíme

PODNIKÁNÍ SE NEMŮŽE NIKDO NAUČIT
JINAK NEŽLI PRÁVĚ SAMOTNÝM
PODNIKÁNÍM. MYSLIT SI, ŽE STAČÍ SI
JÍT VYPŮJČIT DO BANKY A NECHAT
SI ŘÍKAT „PANE TOVÁRNÍKU“, TO JE
POŠETILOST. JE TO, JAKO BY SI NECHAL
DÁT LEGITIMACI SOKOLA A MYSLEL, ŽE
MU NAROSTOU SVALY. JE POTŘEBA SI
VYHRNOUT RUKÁVY…
Jan Antonín Baťa

ve jménu ideologie základní principy matematiky, fyziky a vytváříme znovu totalitní systém, v němž platí jediná pravda. V dobách rozmachu ale nikdy neplatila
jediná pravda. Růst je vždy spojen s osvobozením lidského ducha, se zvídavostí,
s podporou vzdělávání, s prolínáním různých názorů. To je podhoubí, z něhož
vyrůstá úspěch ne proto, že někdo někoho nutí pracovat, ale že někdo má touhu
uspět. Ano, jen malému procentu se to skutečně povede, jen někteří dosáhnou
na vrchol. Ale rozkvět může přijít jen tehdy, když se o ten vrchol bude snažit
většina z nás.
Nedivme se, že přichází účet. Projedli jsme budoucnost svých dětí, porušili Zákon
kontinuity, který říká, že nesmíme budoucím generacím předat svět horší, než v jakém jsme ho převzali od generace předchozí. A bude to znamenat desítky let další
nezměrné práce, než se z toho dostaneme. Nikdo to za nás neudělá. O důvod víc,
abychom už neztráceli čas.
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DOKUMENTY, DATA A PROCESY SE JIM
DOSTALY POD KŮŽI

TI, KTEŘÍ ZBAVUJÍ FIRMY
LIDSKÉHO SÁDLA
Může na poli digitální transformace existovat česká firma, která se jí věnuje již více než čtvrtstoletí
a poráží v globální soutěži i velké nadnárodní hráče? Příběh Renaty Telínové a Milana Zajíčka je
důkazem, že ano. Společnost scanservice totiž existuje.
Petr Karban

Jakub Hněvkovský

T

en příběh se začal psát někdy v devadesátých letech, když do Česka přišel
Kodak, špička mezi dokumentovými skenery. Právě u společnosti Eastman
Kodak Renata i Milan začínali. A začali prodávat první velké produkční skenery.
A už tehdy si oba uvědomili, že špičkové železo je dobrá věc, ale špičkové služby
jsou lepší. „Nám se prostě nechtělo jen slepě přeprodávat technologie, ani železo,
ani aplikace. Prosadili jsme si u tehdejšího belgického majitele založení divize služeb
a vznikla společnost scanservice, kde jsem měla deset procent. Několik let jsme to
nechali běžet a pak jsme s Milanem odkoupili těch zbývajících devadesát procent,“
vzpomíná na začátky Renata Telínová.

Dřevní doby české digitalizace
Byl v tom tehdy kus odvahy, z dnešního pohledu se takový krok může zdát až
jako pošetilost. „Ona to pošetilost byla, protože my jsme tu byli v situaci, kdy řada
lidí měla vůbec strach strčit do skeneru originál smlouvy,“ usmívá se nad teh
dejší situací na trhu Renata. Nefungovaly internet, sítě, vzdálená správa, mobilní
telefony byly stále novinkou. To bylo prostředí, v němž scanservice začal nabízet
digitalizaci dokumentů jako službu. Prvním klientem byla nizozemská ING, která
přece jen o digitálním světě už něco věděla. „To byla doba, kdy jsme zajímavý zisk
dělali i na cédéčkách, které měl Kodak bezkonkurenčně nejlepší, se zlatou vrstvou,
na které záznam nedegradoval. Kdo dnes ví, co to je zlaté cédéčko,“ s trochou
nadsázky doplňuje Milan. Oba v tom prostředí, které slovo digitalizace dokumentů
ještě ani neznalo, věřili ve svou cestu. A protože takových firem tu opravdu nebylo
mnoho, dostávali se k velkým firmám a velkým projektům. „Vždycky jsou v životě
firmy nějaké milníky, které ji posunují. U nás to určitě v začátcích byly Česká pošta
a Slovenská pošta, pro které jsme digitalizovali kompletně celý platební styk. Dělali
jsme i sčítání lidu, opět v Česku i na Slovensku,“ popisuje Renata Telínová rozvoj
firmy. Pomohla jim jasná strategie. Nesnažili se být nejchytřejší, naopak jako základ
vzali funkční systémy renomovaných firem, jakými v této branži byly ve své době
Top Image Systems a dnes kupříkladu IBM. Dokázali však být operativnější, levnější
a hlavně ve službách vlastně lepší, protože dokázali velké univerzální systémy
na míru přizpůsobit potřebám zákazníků, doprogramovávali určité specifické
moduly. „Ochytřovali jsme původní systémy,“ hodnotí vklad firmy Renata. To je
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strategie, které se drží dodnes, byť již na konkuren
čním trhu prosazují i vlastní dílčí řešení.

Digitalizace nebo digitalizace?
Pravda je, že dnes si na digitální nástroje české firmy
zvykají. A díky covidu vlastně mnohem rychleji. „Digi
talizace je cesta, jak zbavit firmy lidského sádla. A ty
poslední dva roky, byť byly tvrdé, nás na tohle upo
zornily a vlastně nás to naučily,“ shodují se oba. Takže
jsme v situaci, kdy se slovy digitalizace, elektronizace či
digitální transformace žongluje kdekdo, jejich význam
je ale často nejasný. „Zmatení působí možná angličtina.
Protože my občas směšujeme anglické digitization
a digitalization. Ve slovníku u obou slov najde český
ekvivalent digitalizace a v podstatě i totožný výklad
pojmu. Ale ono je to trochu složitější. To první znamená
digitalizace a to druhé už spíše elektronizace, nebo
přesněji digitální transformace,“ vysvětluje Milan a Re
nata doplňuje: „První termín označuje převod zdrojové
ho materiálu z analogové podoby do podoby digitální.
Druhý termín se ale už týká především procesů a dat.“
Digitalizaci tedy berme jako nutnou podmínku digitální
transformace. Podstatou té je zjednodušování a zlep
šování procesů.
Důvody pro digitální transformaci ale nejčastěji začínají
uvnitř firem. I Renata s Milanem se shodnou, že obvyk
lým důvodem je snaha zavést do firemních procesů
pořádek, aby byly auditovatelné a opakovatelné. Navíc
digitalizace umí vydělat nebo ušetřit. A když se bu
deme bavit o digitální transformaci, tak ta především
dokáže zjednodušit procesy a udělat je přívětivější
a dostupnější pro uživatele.

SOUVISLOSTI

Prozíravá pošetilost

SCANSERVICE
ČESKÁ SPOLEČNOST, KTERÁ SE OD ROKU 1998 ZABÝVÁ
DIGITALIZACÍ A DIGITÁLNÍ TRANSFORMACÍ. DIGITALIZUJE
DOKUMENTY I FINANČNÍ TRANSAKCE, DOKUMENTÁRNÍ
ARCHIVY I PROCESY PRO FIRMY, VEŘEJNÝ SEKTOR
I STÁTNÍ SPRÁVU. V SOUČASNÉ DOBĚ SE ZAMĚŘUJE TAKÉ
NA DIGITALIZACI STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.

Sázka na služby, která se před čtvrtstoletím mohla
jevit pošetilá, se dnes jeví jako prozíravá. Služby hý
bou světem. Firmy mají svůj core byznys a na všech
no ostatní si často najímají expertní externí partnery,
kteří mají potřebné kompetence. Scanservice tento
trend vývoje zachytil mezi prvními, což dokládá
i jeden malý grafický detail – zatímco v počátcích
bylo v logu společnosti boldem zdůrazněno počá
teční scan, dnes je to po právu druhá část, service.
„Jsme přesvědčeni, že ať bude vývoj na poli techno
logií jakýkoliv, poptávka po službách klesat nebude.
Budou se měnit a vyvíjet, ale budou stále žádanější,
protože budou nahrazovat lidi,“ potvrzuje Renata
a dodává: „Jsme připraveni. Z dnešního pohledu
určitě máme pořád co nabídnout a věřím, že ještě
minimálně pět let to dokážeme.“ Ten časový interval
není znamením nedostatku chuti nebo sebedůvěry.
Jen střízlivým odhadem budoucnosti. Oba mají jasno
ve věci nástupnictví – jejich vlastní děti jdou svou
vlastní cestou a scanservice bude v budoucnu pro
některou z firem zajímavou akvizicí. Zatím ten čas
ale nenastal.

Česká firma na globálním hřišti

Proč návratnost není to nejdůležitější
Digitalizace přináší změnu. Proto jako každý změnový proces potřebuje na začátku
vizionáře, následně kvalitní metodiku a management a v neposlední řadě správně
motivovaný tým. „Změny jsou vždy závislé na lidských zdrojích. Proto je potřeba
si hned na začátku, ještě před spuštěním digitální transformace, uvědomit, že to
nutně bude, po nějakou dobu, na všech stupních, práce navíc a přinese změny.
To je kombinace, která se lidské přirozenosti vzpírá,“ upozorňuje Renata.
A Milan přidává také postřeh: „Připomenu jeden mýtus, totiž že lépe se digitalizuje
s mladším týmem. Není to pravda. Protože schopnost přijímat progresivní změnu
souvisí s mentálním věkem, ne s fyzickým. Znám spoustu mladých padesátníků, kte
ří si už lecčíms prošli a pořád chtějí svět postrkávat dopředu. A také znám spoustu
starých pětadvacetiletých, zvyklých na mamahotel a svůj klídek. Není to o generaci,
je to charakterech a individualitách.“
Oba se pak shodnou na jednom, totiž že návratnost je jen jeden z podstatných
parametrů, ale nemusí být vždy ten první. Důležitější je často opravdu opakovatel
nost a auditovatelnost procesů. Obrovské nadnárodní koncerny, ale i rostoucí menší
firmy, potřebují své best practice přenášet dál, což bez digitální podpory jde jen
těžko. A jen pro pořádek – návratnost se často počítá v měsících.

A nenastal také proto, že oba se svým byznysem
pořád baví. Digitalizují nejen privátní sektor, ale
i spoustu krásných věcí – například unikátních
a velmi starých knih. A k tomu dokážou vyhrávat
souboje i na globálním hřišti. V USA přece jen
nepodniká každá česká firma. A už vůbec ne ty,
které se pohybují v technologické sféře. „Našimi
klienty jsou i centra sdílených služeb, což je málo
známý segment, kterému se v Česku ale velmi daří.
Jedno z nich tu má americká společnost Johnson
& Johnson, pro kterou pracujeme, a oni přišli s tím,
že chtějí podobné centrum ve Státech, ale že musí
mít naše parametry. Takže jsme jezdili po Státech,
projížděli tamní centra služeb a nakonec skutečně
našli partnera a k němu převádíme všechny pro
cesy, které máme tady v Česku, a obsluhujeme tak
celý svět,“ vysvětluje Renata. A jen tak mimocho
dem dodá, že když Johnson & Johnson stavěli své
centrum sdílených služeb, které mělo být v Evropě,
nedostal ho scanservice jako dárek. Česká firma se
dostala v otevřeném výběrovém řízení na shortlist
a v belgickém finále porazila i takové giganty, jako
byli Xerox a Siemens. Vzpoura malých není nic
nemožného.
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MILIARDA
PRO ČESKÉ
OBJEVY II.
V posledním loňském čísle magazínu Be the Best
jsme zahájili putování za nápady do českých
laboratoří a výzkumných ústavů. Představujeme
nápady českých vědců, které mají aplikační
potenciál, a mohou se tak stát pro některou
z českých firem vykročením k úspěchu.

Daniel Mrázek
archiv COT group, United Hydrogen a AIA
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A

abychom nezůstali jen u prostého popisu, zkusili jsme takovou hru: požádali jsme
nezávisle dva různé experty, aby mezi ty tři
nápady rozdělili každý sám za sebe miliardu. Jako.
Ano, je to jen hra. Ale hraná s veškerým respektem
a vážností. Snad pro vás české objevy i názory na ně
budou inspirací.

Rakety, rakovina, IoT. Chemici hlásí
hodně zajímavý objev

Onkologicky nemocným pacientům vysvítá další šance
na účinnější léčbu. Vědci z Pardubic a Řeže u Prahy připravili kladně nabité karborany, které můžou vylepšit
tzv. protonovou terapii. Prapočátek karboranů sahá
k vývoji raketových paliv. A pokračovat může masivním
rozvojem internetu věcí.
„Sen borových chemiků se stal skutečností,“ žasne
Drahomír Hnyk z Ústavu anorganické chemie Akademie
věd ČR. „Do dnešního dne byly známy pouze sloučeniny boru s vodíkem a uhlíkem, které byly buď neutrální
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JARMILA HLA SHWE
PODNIKATELKA, INVESTORKA, MAJITELKA
SPOLEČNOSTI AIA

Z dostupných informací nemohu dost dobře posoudit obchodní model u všech
tří objevů, zaměřím se proto pouze na základní myšlenku a na to, jak mne jako
investora oslovila samotná idea. Samozřejmě bych jako investor ráda znala
analýzu, byznys plán, a vůbec všechny nutné kroky pro potenciální komerční
úspěch.
RAKETY, RAKOVINA, IOT. CHEMICI HLÁSÍ HODNĚ ZAJÍMAVÝ OBJEV
S prodlužující se délkou lidského života paradoxně narůstá i pravděpodobnost,
že nás postihne zhoubný nádor. Velmi zjednodušeně řečeno je to tím, že více
lidí se nádoru „dožije“. Statistiky bohužel hovoří jasně, každý třetí obyvatel
naší země v průběhu svého života onemocní rakovinou. Postupně se medicíně
sice daří snižovat úmrtnost, ale někdy to bývá, bohužel, doprovázeno určitým
snížením kvality života vyléčených pacientů. Proto bych ráda podpořila inovativní léčbu, která může pomoci a zároveň minimálně zasáhne do dalšího života
pacienta.
OTEVÍRÁ SE CESTA K FUTURISTICKÝM MONITORŮM?
Vodivý inkoust zní jako zajímavá novinka, přiznávám, že v této oblasti jsem
naprostým laikem a v porovnání s ostatními investičními možnostmi by mne
oslovila nejméně.

nebo záporně nabité. Ale my jsme připravili první
kationtové, tedy kladně nabité částice,“ přidává se Aleš
Růžička z Fakulty chemicko-technologické Univerzity
Pardubice a vysvětluje, že kladný náboj má u karboranů
zásadní vliv na jejich vlastnosti.
Běžné karborany mají na vzduchu tendenci shořet
nebo explodovat. Pokud ale dostanou kladný náboj,
stávají se mnohem stabilnějšími. „Jsou rozpustné
ve vodě, můžete s nimi nakládat na vzduchu bez
jakýchkoliv problémů a nemusíte se jich vůbec bát,“
doplňuje Růžička.
Vědci předpokládají, že najdou využití při léčbě některých nádorů. Boran se vpraví do rakovinové buňky,
ta se ozáří protony a vznikne „léčebné“ radioaktivní
záření alfa, které se uvolní zcela lokálně právě z boranu. „Tato jednoduchá a lokálně uskutečněná jaderná
reakce zaručuje, že okolní tkáň není poškozena,“
vysvětluje výhody terapie Drahomír Hnyk. Podle něj
výrazně přispěje tam, kde může být přechod do okolního prostředí pro kationty daleko snadnější. „Například přes buněčnou membránu pomocí tzv. iontových

PRŮŠVIH V CHEMIČCE? RYCHLE ZASÁHNOU ŠUMIVÉ TABLETY
Tento vynález vnímám jako velmi potřebný. Vysoce hodnotím rychlou účinnost,
která je v případě znečištění vody klíčová. Tablety by mohly pomoci v mnoha
odvětvích, kde vzniká toxický odpad, u kterého hrozí, že rychle zamoří vodní
zdroje, anebo vyčistit vodu po ekologických haváriích, či přírodních katastrofách, jako jsou povodně apod. Nanotechnologie budou hrát v různých oborech
stále důležitější roli. Tohle se mi jako investorovi hodně líbí.

ROZDĚLENÍ JEDNÉ MILIARDY MEZI PROJEKTY
50 %

40 %
10 %

Rakety, rakovina, IoT.
Chemici hlásí hodně
zajímavý objev

Otevírá se cesta
k futuristickým
monitorům?

Průšvih v chemičce?
Rychle zasáhnou šumivé
tablety
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Příprava karboranu

kanálů,“ doplňuje. Nakolik je ale tento předpoklad
správný, teprve ukážou další studie.
Dalším možným využitím kladně nabitých karboranů
bude internet věcí (IoT). Připojená zařízení by mohly
napájet fotovoltaické panely. Jenže ty křemíkové, které
jsou dnes běžně dostupné, dokážou elektrickou energii
vyrábět pouze venku. Uvnitř budov je světlo na výrobu
elektřiny příliš slabé. A právě to je šance pro kladně nabité karborany. Díky nim takové vnitřní solární
panely možná vzniknou. Kdy to ale bude, si vědci zatím
netroufají odhadovat.
Více informací:
https://komoraplus.cz/2021/11/13/rakety-rakovina-iot-chemici-hlasi-hodne-zajimavy-objev/

Otevírá se cesta k futuristickým
monitorům?

Představte si situaci, kdy na počítači zadáte tisk
a na běžné kancelářské tiskárně místo papírových
dokumentů vytisknete rovnou celý monitor. Nesmysl?
Nejspíš ano, i když… Cestu by mohly otevřít vodivé
inkousty. „Monitory budou tak tenké, že je složíme
jako kapesník a dáme do kapsy. To je budoucnost,“
věří Patrycja Bober z Ústavu makromolekulární chemie
Akademie věd.
Právě ona se vodivými inkousty zabývá. „Jde o speciální typ polymerů, které dokážou přenášet elektrický
proud. Tím pádem se chovají podobně jako kovy, které
dokážou za určitých situací nahradit,“ vysvětluje. Svou
vodivost ale mění v závislosti na vnějších podmínkách.
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Což jde využít v senzorech. Vyrobí se na v podstatě běžné tiskárně. Místo papíru se
použije fólie a vodivý inkoust se dá do náplně.
Vytisknou se třeba i baterie. „Běžné baterie obsahují tekuté elektrolyty, které jsou
nebezpečné a občas explodují. V tištěných bateriích žádný roztok není, takže by měly
být bezpečné,“ vysvětluje jejich výhodu Bober. Takové baterie navíc budou velice
tenké, jen jako jemná fólie.
Vodivé inkousty zkoumá i Tomáš Syrový z Fakulty chemicko-technologické Univerzity
Pardubice. Ten výhodu vodivých inkoustů vidí také z ekonomického hlediska. Prý se
vyplatí i s enormně drahými surovinami: „Čtyři mililitry inkoustu na bázi platiny stojí
120 tisíc korun. Jenže z těch čtyř mililitrů inkoustu dokážete udělat tisíce senzorů. V tu
chvíli ta ekonomika už není tak hrozná. Vytvoříte totiž senzor, který bude stát 20 až
30 korun, ale běžnými elektrotechnickými postupy byste získali senzor, který bude
stát stovky korun.“
Sám Syrový stál za vznikem chytrých inkontinenčních plen. Využití už teď nachází
v hromadných zdravotnických zařízeních. Senzor v pleně upozorní zdravotnický personál, že je třeba plenu vyměnit. Ta přitom není dražší než běžné pleny bez senzorů.
Blízkou budoucnost uplatnění vodivých inkoustů Tomáš Syrový vidí ve velkoplošných
senzorech, například ve skladech. Ohledně zmiňovaných tištěných monitorů je sice
zatím skeptický, ale kdoví…
Více informací:
https://komoraplus.cz/2021/11/27/vytiskneme-monitor-na-tiskarne-a-slozime-ho-do-kapsy/

Průšvih v chemičce? Rychle zasáhnou šumivé tablety
Houkající sirény a varování, ať lidé nepijí vodu z kohoutku. Noční můra průmyslníků,
kteří používají nebezpečné chemikálie… Ekologická havárie přitom může dost rychle
vyšumět. A to doslova. Olomoučtí vědci vyvinuli speciální šumivé tablety, které kontaminovanou vodu vyčistí v rekordním čase. Vynález se dokonce umístil na prvním
místě v letošním ročníku národní soutěže Transfera Technology Day, která hodnotí
připravenost vědeckých objevů na uvedení do praxe.
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ČESKÁ VĚDA
A VÝZKUM, TO MAJÍ
BÝT PILÍŘE EKONOMIKY
S VYSOKOU PŘIDANOU
HODNOTOU. PŘINÁŠÍME
DŮKAZY, ŽE ČESKÝM
FIRMÁM MAJÍ CO
NABÍDNOUT.

Na první pohled to vypadá jako živočišné uhlí, zkrátka
malá černá tableta. „Základem tablety jsou nanočástice
kovového železa,“ vysvětluje Jan Filip z Českého institutu
výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) při Univerzitě Palackého v Olomouci. A předvádí jednoduchý pokus.
Tabletu vhodí do vody, která je kvůli rozpuštěnému
karcinogennímu šestimocnému chromu žlutá. Tableta
začne šumět, voda zčerná – je to proto, jak se do vody
uvolnilo železo. Vědec nakonec vezme magnet, na něj se
částečky stříbra přilepí – a voda je křišťálově čistá.
„Představte si třeba galvanovnu, kde máte velké nádoby plné toxických látek. Ty se můžou převrhnout nebo
prasknout a nebezpečné chemikálie se začnou blížit
ke zdrojům pitné vody. Je tedy potřeba rychle zamezit dalšímu šíření,“ uvádí příklad využití Filip. Zatím se
k likvidaci takových havárií používají všelijaké sorbenty.
Šumivé tablety by ale podle Filipa oproti dosavadním
postupům měly několik výhod. Chemikálie nejenže
zachytí, ale také zneutralizují, takže už pak nejsou tolik
nebezpečné. To vše v řádu minut.
Vynález olomouckých vědců od dubna 2021 chrání
evropský patent a k finálnímu vývoji do komerční podoby by měl posloužit chystaný spin-off. Jestli se ho ale
podaří založit, záleží na tom, jestli vědci najdou vhodného investora. S některými možnými už prý jednají.
Další výzkum by měl zodpovědět, na jaké konkrétní
kontaminanty lze šumivé tablety použít, i to, jak přesně
tablety dávkovat.
Více informací:
https://komoraplus.cz/2021/12/04/prusvih-v-chemicce-rychle-zasahnou-sumive-tablety

LADISLAV ORNST
PODNIKATEL, INVESTOR, MAJITEL SPOLEČNOSTI
UNITED HYDROGEN

Tyto inovace jsou opravdu hodně vizionářské a technologické. Moje vzdělání je
technické a uvažování exaktní, a tak si vždy snažím představit realizaci projektů
v detailech. Zároveň zastávám názor, že slabším se má pomáhat tak, aby se udrželi nad vodou, ale zásadní prostředky a energie by se měly investovat do projektů a jedinců, kteří jsou silní a jedineční a mají šanci posunout společnost či
daný obor kupředu.
RAKETY, RAKOVINA, IOT. CHEMICI HLÁSÍ HODNĚ ZAJÍMAVÝ OBJEV
Nejsem fyzik ani chemik, ale koncept kladně nabitých karboranů se mi zdá zajímavý. I když cesta k praktickému využití bude ještě běh na dlouhou trať, využití
ve zdravotnictví mi přijde perspektivní. Velmi zajímavé je potenciální využití
v energetice jako součást nového typu fotovoltaických panelů. Energetika
bude v souvislosti s dekarbonizací a přechodem k čistým zdrojům ještě hodně
diskutovaným tématem. Zvyšování cen pocítí průmyslové podniky i každý z nás
a cokoli, co může pomoci tomuto nepříznivému trendu, stojí za to podpořit.
OTEVÍRÁ SE CESTA K FUTURISTICKÝM MONITORŮM?
Články o tom, že budeme v budoucnosti tisknout na 3D tiskárnách ledacos,
od monitorů, přes lidské orgány, nebo snad i domácí mazlíčky, mi přijdou hodně
přitažené za vlasy, ale vodivé inkousty jsou zajímavým tématem.
PRŮŠVIH V CHEMIČCE? RYCHLE ZASÁHNOU ŠUMIVÉ TABLETY
Pro mne nejjasnější koncept jsou tablety na základě nanočástic železa. Dovedu si
představit využití v mnoha oborech. Technologie je blízko uvedení do praxe a to
se mi líbí. Čistá voda se stává čím dál vzácnější komoditou a jakékoli způsoby
čištění kontaminovaných vod jsou a v budoucnu budou velmi ceněny. Samozřejmě se jasně nabízí využití při haváriích jak v průmyslu, tak třeba při dopravních
nehodách. Tato technologie je určitě uplatnitelná i v globálním měřítku, což jsou
další plusové body.

ROZDĚLENÍ JEDNÉ MILIARDY MEZI PROJEKTY
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KDO KOMU ZAPLATÍ
HOSTINU
Jaký byl investiční rok 2021? Kdo vyhrál a kdo patří mezi poražené? A co
můžeme čekat od roku nadcházejícího? O tom všem s Jarmilou Hla Shwe,
investiční expertkou, majitelkou butikové investiční společnosti AIA.
Valerie Saara

archiv AIA

Máme za sebou rok 2021, v čem byl investičně zajímavý?

Ve srovnání s poměrně nepředvídatelným rokem 2020 byl uplynulý rok relativně poklidný. Díky intervencím jednotlivých vlád a centrálních bank se ekonomiky vyspělých
zemí poměrně úspěšně vypořádaly s dopady pandemie. V reakci na dostatek „levných
peněz“, tedy velmi nízké úrokové sazby, rostla hodnota celé řady investičních aktiv.

Kdo obecně v minulém roce vyhrál a kdo prohrál?

Zisky firem zažily vloni téměř hvězdné období. Ceny amerických akcií zahrnutých v indexu S&P 500 dosáhly nových historických maxim a připsaly si zisky již třetí rok v řadě.
Index S&P 500 vzrostl o téměř 27 procent a překonal i index Nasdaq. Ale ani ostatní
indexy světových trhů nezůstávaly za USA pozadu a pohybovaly se většinou ve dvouciferných zhodnoceních kolem 15 procent, někdy i nad nimi. Vloni významně zhodnotila
i novodobá aktiva – kryptoměny. Přestože zaznamenaly v průběhu roku řadu zvratů,
růsty o desítky až stovky procent nebyly nijak výjimečné. Bitcoin si připsal meziroční
zhodnocení 57,53 procenta, ethereum pak 404 procent. Jednou z hvězd uplynulého
roku se stala také kryptoměna Solana, která vydělala svým držitelům 9 146 procent.
Tomu už panečku říkám jízda. V Česku velmi razantně rostly ceny nemovitostí. Do pozadí se naopak celosvětově dostaly zlato a stříbro, které meziročně ztrácely.

Co se vám ve vaší společnosti nejvíce povedlo?

S hrdostí můžeme říct, že se nám v AIA Alternative Investment i v této době podařilo
přinést klientům průměrné roční výnosy ve výši 12,5 procenta. Nyní pro ně spravujeme
o 35 procent více majetku než na počátku roku 2021. Navíc jedna z našich partnerských technologických společností vstoupila koncem roku na burzu, z čehož budou
naši klienti v tomto roce významně profitovat.

Co očekáváte od roku 2022?

Největším strašákem zůstává inflace a nově i válka na Ukrajině, která zasáhne do našich životů velmi významně nejen po ekonomické stránce… Právě zmírňování nárůstu
cen akcií se letos potáhne jako červená nit celým příběhem investování.
Koncem minulého roku jsem odhadovala inflaci na deset procent. Letos by mě nepřekvapilo, kdyby reálná meziroční spotřební inflace vystoupala například ke dvaceti procentům a výše. Plyn a elektřina zdražily skokově až na dvoj až trojnásobek, stavební
materiály o 30, 150 a v některých případech i o 300 procent. Díky válečnému konfliktu
dramaticky roste cena pohonných hmot a dalších surovin.
Navíc máme i velmi napjatou situaci na trhu práce, jelikož Česká republika má jednu
z nejnižších nezaměstnaností na světě. To povede k silnému tlaku na růst mezd a rostoucí mzdy zase zdraží výrobky. Tím se můžeme dostat do nebezpečné inflační spirály. Logicky je proto třeba začít investovat, aby inflace nepožírala lidem hodnotu jejich majetku.
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Jaké příležitosti pro investování přinese ten
letošní rok?

Podle dosavadních indicií nebude rok 2022 zřejmě
rokem akcií, a už vůbec ne rokem dluhopisů. Centrální banky budou až na výjimky utahovat kohoutky.
Příliv nových peněz na finanční trh tak bude postupně
slábnout, přestože zcela nevymizí. V tomto vysoce
inflačním období je více než kdy jindy dobré zaměřit
se na věci se skutečnou hodnotou, která odolá zubu
inflace a nepodléhá tolik tržním výkyvům. Patří mezi
ně komodity (drahé kovy a kameny), kryptoměny či
umělecká díla. Ale třeba také firmy, které sice začínají
v inovativních odvětvích, ale už to nejsou úplné startupy. A na takové jsme my v Alternative Investment
odborníci. Dle průzkumu J&T banky jsou pro české dolarové milionáře velmi perspektivní investicí stavební
pozemky, které je zatím možné koupit levněji než byty,
a zároveň s nimi není taková starost. Stavební pozemky za poslední rok zaznamenaly hodnotový nárůst
o 20 procent, který se však do cen bydlení promítne teprve v blízké budoucnosti. Naopak cena bytů je v tuto
chvíli již opravdu vysoko. Proti současnému trendu
půjde v budoucnosti, bohužel, neschopnost části populace splácet svoji hypotéku. Tento faktor pak může
vytvářet velmi zajímavé investiční příležitosti. Koupi
investičního bytu bych proto ponechala až na rok 2023
anebo dokonce ještě na pozdější dobu.

Chystáte ve vašem portfoliu služeb pro letošní rok
nějaké novinky?

V současné době se orientujeme na ekologicky i výnosově zajímavé projekty, které souvisejí s úpravou
vody, odpadovým hospodářstvím, energetikou a infrastrukturou v ČR i v Evropské unii. Dalším odvětvím,
na které se zaměřujeme, jsou oční a zubní kliniky a další
zdravotnická zařízení, na kterých se naši klienti mohou
majetkově podílet. Díky našim dlouholetým velmi úzkým vazbám v Srbsku – pomáháme firmám proniknout
do této velmi zajímavé země, která velmi dynamicky
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roste a je plná zajímavých investičních příležitostí i v oborech, které u nás mají svůj
boom už dávno za sebou. V Srbsku, ale i v dalších zemích bývalé Jugoslávie, realizujeme s našimi partnery například výstavbu solárních elektráren. V průběhu letošního
roku bychom rádi započali s tokenizací sbírky Květy 2018 – stoletý příběh, největší
sbírky porcelánových originálů za posledních sto let od 26 českých renomovaných výtvarníků. Čeká nás tedy hodně zajímavé práce, která má zajímavý výnosový potenciál.

Dáte nám návod, jak se vyhnout základním chybám při investování a na co se
dnes zaměřit?

Nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu a nepouštět se bezhlavě do nákupu produktů, které se vám zrovna někdo pokouší prodat. V AIA vždycky primárně směřujeme
naše úsilí k dosažení cílů investora a zabezpečení investovaného majetku klientů proti
inflaci. Teprve dalším krokem je jeho zhodnocení, které v některých případech může mít
podobu pravidelné, třeba měsíční renty. Osobně dnes hradím privátní i firemní výdaje
právě z renty. V této době je to opravdu velmi praktické a lépe se vám spí. Na inflaci
pak prodělají hlavně střadatelé, kteří mají peníze v bankách, na termínovaných vkladech
nebo na spořicích účtech. Drobní střadatelé zaplatí hostinu velkým dlužníkům. V tuto
chvíli probíhá největší přerozdělení majetku od roku 1989, tak je důležité, abyste byli
na té správné straně. A proto bych apelovala i na menší firmy a také na podnikatele, aby
si lépe promysleli, jak ochránit svůj osobní majetek. Nabízí se zde řešení například v podobě svěřenského fondu. I z výše uvedených důvodů pomáháme lidi v této turbulentní
době vzdělávat, aby se v současné investiční džungli lépe orientovali a byli schopni
rozpoznat zrna od plev. Děláme série investičních přednášek pro Mensu ČR, připravujeme přednášky a podcasty pro Hospodářskou komoru, ale i pro soukromé firmy, které

V TUTO CHVÍLI PROBÍHÁ NEJVĚTŠÍ PŘEROZDĚLENÍ
MAJETKU OD ROKU 1989, JE PROTO DŮLEŽITÉ BÝT NA TÉ
SPRÁVNÉ STRANĚ. DROBNÍ STŘADATELÉ TOTIŽ ZAPLATÍ
HOSTINU VELKÝM DLUŽNÍKŮM.
podporují své manažery a zaměstnance ve vzdělávání
v této oblasti, aby se z nich stávali úspěšnější investoři.

AIA – ALTERNATIVE
INVESTMENT
BUTIKOVÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ JIŽ VÍCE NEŽ 8 LET
UMOŽŇUJE INVESTOVAT HLAVOU I SRDCEM, A DÁVÁ TAK
PENĚZŮM KLIENTŮ SMYSL. V LOŇSKÉM ROCE VZROSTL OBJEM
AKTIV POD JEJÍ SPRÁVOU O 20 %, PŘIČEMŽ JEJÍ KLIENTI SI
PŘIPISOVALI PRŮMĚRNÉ ROČNÍ ZISKY VE VÝŠI 12,5 %.
PRO ČTENÁŘE MAGAZÍNU BE THE BEST PŘIPRAVILA AIA –
ALTERNATIVE INVESTMENT INFORMAČNÍ E-BOOK ZAMĚŘENÝ
NA KRYPTOMĚNY, KTERÝ JE ZDARMA KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH
SPOLEČNOSTI. FIRMY SI MOHOU TAKÉ VYŽÁDAT BEZPLATNÉ
PŘEDNÁŠKY O ZAJÍMAVÝCH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH
PRO SVÉ MANAŽERY A ZAMĚSTNANCE, DÍKY KTERÝM SE LÉPE
ZORIENTUJÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH.

Jak může podnikateli pomoci svěřenský fond?

Když se pustíte do podnikání, tak vám nikdo nemůže
zaručit pouze úspěch. Jste však majitelem bytu, vilky
s bazénem, akcií nebo jiných aktiv. Pro jistotu můžete všechna tato aktiva vložit do svěřenského fondu
a v případě, že se v podnikání náhodou dařit nebude, což bych samozřejmě nikomu nepřála, ochráníte
rodinu před negativními finančními dopady z byznysu
na rodinný majetek. Pomocí svěřenských fondů se dají
elegantně řešit také mezigenerační převody majetku
a další záležitosti. Svěřenské fondy jsou součástí správy
majetku a efektivního wealth managementu, na který
se v AIA zaměřujeme. Mimochodem, právě u svěřenských fondů, ale i při investování s námi, přinášíme
novým klientům do konce dubna významné zvýhodnění u správcovských či vstupních poplatků. Umožňují
nám to skvělé výsledky uplynulého roku, které řada
partnerů, s nimiž spolupracujeme, zohledňuje v podobě poplatkového zvýhodnění.
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POHLED NA JEDEN ASPEKT
POSTPANDEMICKÉHO PRACOVNÍHO TRHU

NEPODCEŇUJTE
PSYCHOLOGICKÉ BEZPEČÍ
Je více než patrné, že aktuální pandemie v pracovní oblasti postihla nejvíce
ženy. Zasáhla odvětví a profese, ve kterých pracuje velký podíl žen, ať jsou
to maloobchod, cestovní ruch, pohostinství a podobné oblasti. Činnost
se mnohdy v těchto oborech prakticky zastavila. Na druhou stranu ženám
během pandemie k pracovním povinnostem přibyly povinnosti v domácnosti
a z mnohých se ze dne na den staly učitelky svých dětí. Ve snaze zvládnout
všechny role, přílišným nasazením a i očekáváním se plíživě u mnohých začaly
objevovat až příznaky syndromu vyhoření.

Ladislava Fialová, Altro Management Consultants
Jakub Hněvkovský

Ř

ada žen si v této době také uvědomila, jakou kvalitu života vede a začala značně přehodnocovat nejen své hodnoty postoje, ale i vztahy. Mnohé změnily své
zaběhnuté koleje, jiné i povolání. Mám mezi klientkami příklady, kdy opustily
vysoké manažerské posty a začaly podnikat v činnostech, které jim dávají smysl
a dělají radost.
Není výjimkou, že dávají výpověď, i když nemají jinou práci. Obecně si lidé více než
kdy dřív dávají pozor na to, jak s nimi firmy jednají. Aktuální situace na trhu práce jim
umožňuje poměrně rychle si najít zaměstnavatele, který bude více splňovat nastavené hodnoty, očekávání a požadavky.

Duševní zdraví přestává být tabu
Podle Národního ústavu duševního zdraví se s psychickými problémy potýká téměř
každý třetí dospělý, což je významný fakt a argument, aby se zaměstnavatelé do pomoci svých zaměstnanců zapojili.
Společnosti, kde téma duševní zdraví je již součástí firemních kultur a hodnot a které
již poskytují v rámci svých firemních benefitů tuto pomoc například v podobě konzultací s psychology a poradci, získávají atraktivitu a zvyšují si konkurenceschopnost
na trhu práce.
Téma duševní zdraví přestává být ve společnosti tabu. Lidé se o své duševní
zdraví zajímají mnohem více než dříve a citlivě vnímají firemní kulturu, která ji
reflektuje. Nebude dlouho trvat a lidé budou chodit na terapie obdobně jako dnes
do fitness.
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Péče o duševní zdraví zaměstnanců vyžaduje i určité kompetence manažerů. Není potřeba být hned
psycholog, i když alespoň psychologické minimum
pro manažery by bylo jistě značnou výhodou. Bude to
především o schopnosti komunikace, důvěry, zájmu
a empatie, aby daný manažer uměl případný problém
pracovníka včas detekovat a nasměrovat ho k odborné pomoci.

Syndrom vyhoření
Syndrom vyhoření je velmi aktuální téma, které se
dotýká mužů i žen a vlivem pandemie výrazně vystupuje do popředí. Co vlastně je syndrom vyhoření a čím
člověka nejvíc ohrožuje?
Velmi často postihuje lidi, kteří mají velký potenciál,
velké ambice a očekávání, silnou výkonovou motivaci a nadšení, mají prostě hodně energie. Postupně
se tato energie, kterou lidé vkládali do práce i do života, vlivem vyhoření ztrácí. Člověk může navenek
vypadat unavený, ale uvnitř se cítí zcela vyčerpaný
a neschopný vykonávat jakoukoliv práci. Plíživě trpí
jeho pracovní výkon, spokojenost v osobním životě

SOUVISLOSTI

ALTRO
MANAGEMENT
CONSULTANTS
ČESKÁ PERSONÁLNĚ PORADENSKÁ SPOLEČNOST,
PŘI SPOLUPRÁCI UPLATŇUJE PRINCIP 3F – FIT JOB.
FIT BOSS. FIT COMPANY. ZA VÍCE NEŽ 20 LET
PŮSOBENÍ NA TRHU SI DOKÁZALA VYBUDOVAT
SILNOU SÍŤ KONTAKTŮ VEDOUCÍ NAPŘÍČ VŠEMI
OBORY. I DÍKY TOMU MŮŽE POSKYTNOUT VŽDY
ŠPIČKOVÉ SLUŽBY, PŘIČEMŽ SAMOZŘEJMOSTÍ
JE NAJÍT KANDIDÁTA, KTERÝ ODPOVÍDÁ NEJEN
POŽADOVANÉMU ODBORNÉMU PROFILU, ALE
JE I OSOBNOSTNĚ KOMPATIBILNÍ S BUDOUCÍM
NADŘÍZENÝM A ZAPADÁ DO FIREMNÍ KULTURY.

i zdraví. Nastupující deprese pak je vážný klinický
stav, který charakterizují především pokleslá nálada,
poruchy spánku a ztráta elánu. Mezi příznaky vyhoření patří mimo jiné ztráta radosti ze života, ztráta
motivace, negativismus, pocit bezmoci, ztráta
empatie, častá nemocnost, ztráta smyslu života
a obdobné projevy.

Lze vyhoření u zaměstnanců
předcházet?

Vzhledem k tomu, že syndrom vyhoření postihuje především zaměstnance, kteří jsou silně
orientováni na cíl, mají vysoké ambice a nejsou
zvyklí na neúspěch, prevenci lze cílit na nastavení jejich realistických očekávání. Zaměstnanec, který trpí akutním syndromem vyhoření, je
většinou v dlouhodobé pracovní neschopnosti
nebo zcela ze společnosti odchází. Nedostatečná prevence má pak pochopitelně kromě jiných
ztrát i finanční dopad. Prevence ve zlepšení
pohody a duševního zdraví zaměstnanců je tedy
více než na místě.

Klíčový nástroj pro jednotlivce i týmy
Výzkum společnosti Google ukázal, co odlišuje excelentní týmy od průměrných. Je to
faktor takzvaného psychologického bezpečí – možnost bez obav z hodnocení sdílet
svůj názor, možnost udělat chybu, přiznat ji a poučit se z ní. Takové chování v týmu
podporuje výkon, lidé se v něm cítí dobře a mají motivaci v něm pracovat. Pochopitelně je potřeba podporovat manažerské kompetence, které jsou oporou pro psychologické bezpečí. Jsou jimi otevřená komunikace, facilitace týmové práce, podpora
k angažovanosti pracovníků a další.

Nový úkol lídrů
Pokud se lidé v týmu cítí bezpečně, přinášejí inovativní nápady, nebojí se sdílet své
názory a vzniká konstruktivní diskuze. Lidé mohou experimentovat a zároveň se učit.
Psychologické bezpečí neškatulkuje lidi do jednotlivých pozic, naopak pracuje s jejich
talentem. To znamená, že jim přizpůsobuje práci tak, aby odpovídala tomu, co rádi
dělají, co jim jde, v čem jsou dobří a čím pak přispívají týmu i zaměstnavateli. Spíš, než
aby se lidé pasovali do nějakého popisu pracovní pozice, ušije se jim pracovní náplň
na míru tomu, co je jim přirozené a v čem vidí smysl.
Princip prostředí psychologického bezpečí se dostává ve stále více společnostech
do popředí zájmu a jeho budování bude velmi brzy jedním z nejdůležitějších úkolů
lídrů. V každém případě je pravděpodobně klíčem k přežití firem v nejistém rychle
měnícím se světě a i v jejich hybridním fungování nyní i v budoucnosti.
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VEČER S NÁDECHEM TROUFALOSTI
Tradiční křest magazínů agentury COT group
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MÍSTO V KOŠI NA TALÍŘI STRÁVNÍKŮ V NOUZI
Věra Doušová | Potravinová banka pro Prahu a Středočeský
kraj, Eliška Froschová Stehlíková | Lidl a Roman Paulus |
šéfkuchař

archiv AIA

KOMODITY A UMĚNÍ –
ŠPERKY PORTFOLIA
Unikátní sbírka Květy 2018 – stoletý příběh obsahuje více
než 300 originálů od 26 renomovaných českých výtvarných
umělců a je největší českou sbírkou porcelánových originálů
za uplynulých 100 let. Sbírka bude v průběhu roku 2022 plně
tokenizována.

INVESTUJTE HLAVOU I SRDCEM
A DEJTE SVÝM PENĚZŮM SMYSL.

WWW.AIA.CZ
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TRADIČNÍ KŘEST MAGAZÍNŮ
AGENTURY COT GROUP

VEČER S NÁDECHEM
TROUFALOSTI
1
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Čtvrtek 20. ledna patřil události, která již má
v našem kalendáři své nezpochybnitelné místo.
A účast i atmosféra svědčí o tom, že podobné místo
už si našla i v mnoha dalších kalendářích. V ten
den jsme letos poprvé křtili nejnovější čísla našich
časopisů. A byl to křest opět výjimečný – zasnoubil
totiž ikonické britské automobily s moderním
českým uměním.
Petr Karban
Aleš Funke

1

 lack Badge. Nejtroufalejší RR všech
B
dob. Dokonalou souhru s moderním
českým uměním vyladila nejen pro
jeden večer galerie Artefin.

2

Cabrio RR Dawn – ušlechtilá krása

3

 ysoký RR lesk obdivují Stanislav
V
Vodička (Astur & Qanto) s přítelkyní,
s nimi Gabriela Ben Ahmed (COT group)
a Eva Kadlecová (Rolls-Royce Motor Cars
Prague).

4

 etr Manda (ČSOB), tvář zimního
P
čísla magazínu Be the Best, se sice
v doznívající pandemické době omluvil,
ale křest magazínu jsme vynechat
nemohli – Jan Odehnal, Karel Muzikář,
Eva Frindtová a Gabriela Ben Ahmed.

H

lavní roli v tento večer tak měly v pražském
showroomu společnosti Rolls-Royce Motor
Cars Prague, která patří do stáje skupiny
BMW CarTec Group manželů Evy a Karla Kadlecových, především ušlechtilé barvy a linie. Vozů
i obrazů. Ladilo jim to dokonale, až se mohlo zdát,
že to souznění je samozřejmé a nevzniklo pouze
na omezený čas. Klasické i troufalé RR linie si s barvami i liniemi děl Milana Housera a Moniky Žákové
zkrátka rozuměly. A není vyloučeno, že spojení
výtvarné expozice s ušlechtilými vozy nemusí
být u Kadleců vůbec poslední. Ostatně, ty vozy
i obrazy jsou ve všech ohledech umělecká díla. Což
svým způsobem v úvodu večera potvrdila i Eva
Kadlecová, když se vyznala ze svého osudového
vztahu: „Rolls-Royce je pro mě něco jako šperk.
Nemusím ho vlastnit. Ale vyjet si s ním v neděli
na výlet a užít si jej jako výjimečnost, to má určitě
něco do sebe…“

4
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5

 omáš Jahn mladší (Stasto)
T
s přítelkyní

6

 ené Rohan (Artefin) představil
R
snoubení úžasných aut
s moderním uměním.

7

Ladislav Ornst s manželkou

8

 lespoň zažít ten pocit – Larisa
A
Mikitová (ALfa24) s kamarádkou

NAŽIVO

9

10

9

 ladkému pokušení
S
z čokoládové manufaktury
Steiner & Kovarik neodolal ani
Ali Amiri (Prague Aesthetic
Clinic).

10

 arel Muzikář (Comenius)
K
a Miloslava Procházková
(AVANTI FLOORS)

11

 nikátní RR modř modelu
U
Dawn obdivoval s Evou
Frindtovou i Martin Holcát
(Fakultní nemocnice Motol).

11
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12

J an Poláček (Elfium) s Jaromírem
a Janou Novákovými (Trustav)

13

 omen in black – Pěva Holancová
W
(PROTECO nářadí) a Štěpánka
Fiedlerová (Alika)

14

Tomáš Jahn (Stasto) s manželkou

15

 ášnivý sběratel a milovník
V
automobilů Jacques Sicotte

Připravte se na jaro v Asklepionu

JSME LÍDREM LASEROVÉ A ESTETICKÉ MEDICÍNY V ČR JIŽ 25 LET
Absolvujte estetická i léčebná ošetření na špičkové úrovni.
Jsme průkopníci moderních metod a největší specializované pracoviště v ČR
s 60 nejžádanějšími lékaři a 25 nejmodernějšími lasery.

ASKLEPION − INSTITUT KLINICKÉ A ESTETICKÉ MEDICÍNY, WWW.ASKLEPION.CZ
Praha | Karlovy Vary | Mariánské Lázně | České Budějovice | Jihlava
Dermatologie • Plastická chirurgie • Cévní chirurgie • ORL • Plastická gynekologie • Praktický lékař • Stomatologie •
Dentální hygiena • Obezitologie • Gastroenterologie • Denzitometrie • Sonografie • Fyzioterapie • Kosmetika
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MÍSTO V KOŠI NA TALÍŘI
STRÁVNÍKŮ V NOUZI
Naučit lidi v nouzi uvařit zdravé, chutné a levné jídlo a současně přispět k omezení plýtvání
potravinami. S takovou myšlenkou spustila Věra Doušová dosud jedinou komunitní
kuchyni fungující v rámci jedné z potravinových bank. Věra „šéfuje“ té ve Zdibech, která
pomáhá potřebným ze Středočeského kraje a Prahy. Mezi 260 neziskových a charitativních
organizací i jednotlivce rozdala v uplynulém roce kolem 2 500 tun potravin. Jsou mezi
nimi i čerstvé ovoce a zelenina, o které je ale podle paní Doušové mezi příjemci pomoci
často malý zájem. A proto pravidelně motivuje především maminky samoživitelky, aby se
s čerstvými potravinami naučily vařit.
Tereza Šťastná

1
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M

ířím do ulice U Továrny 1 a cestou míjím skupinku lidí s taškami na kolečkách. Všichni máme stejný cíl – nenápadnou starší budovu, která má ale
v životech mnoha Středočechů velký význam, pro některé o to větší v době
pandemie. Přibližně 500 lidí v nouzi si sem týdně přijde vyzvednout balíčky se základními potravinami. Ty se sem dostávají jak v rámci celorepublikových potravinových
sbírek, tak denním svozem z obchodních řetězců.

1

 polečnost Lidl podpořila komunitní
S
vaření v rámci potravinové banky
pro Prahu a Středočeský kraj.
Zleva Tomáš Myler (vedoucí
firemní komunikace Lidl), Věra
Doušová (ředitelka potravinové
banky pro Prahu a Středočeský
kraj), Eliška Froschová Stehlíková
(vedoucí CSR projektů Lidl), Roman
Paulus (šéfkuchař, tvář projektu
Kuchyně Lidlu) a Markéta Fassati
(ambasadorka potravinové banky
pro Prahu a Středočeský kraj).

2

L idl bedýnky obsahují čerstvé
a kvalitní kusy zeleniny a ovoce,
které by obchodní řetězec musel
jinak vyhodit. Jednu bedýnku (3,5 kg)
zákazník pořídí za 25 korun, čímž se
stávají dostupné i pro lidi ve finanční
nouzi.

3

 éfkuchař Roman Paulus se
Š
s účastnicemi kurzu komunitního
vaření chystá na přípravu zdravého
a levného menu.

Místo kečupu čerstvá rajčata
„V České republice i v Evropské unii se nejvíce plýtvá pečivem, ovocem a zeleninou.
I k nám přichází mnoho kvalitní čerstvé zeleniny, ale dříve o ni měli zájem pouze
senioři, kteří jsou zvyklí z ní vařit,“ vypráví Věra Doušová, se kterou se potkávám
v prvním patře potravinové banky a jen na dohled od komunitní kuchyně. „Maminky
s dětmi většinou chtěly konzervy, těstoviny, kečup, polévky ze sáčku a další trvanlivá jídla. Čerstvou a sezonní zeleninu, kterou jsme jim nabízeli, odmítaly, protože
nebyly naučené z ní vařit,“ popisuje energická dáma, co ji před pěti lety vedlo
k uspořádání bezplatných kurzů vaření určených především matkám samoživitelkám. Její slova potvrzuje i ambasadorka potravinové banky pro Prahu a Středočeský
kraj, Markéta Fassati: „To je ta cílová skupina, kterou je potřeba zasvětit do tajů kuchyně, do toho, jak udělat oběd nebo večeři nutričně a chuťově zajímavě a zároveň
levně.“ A také jak zabránit tomu, aby množství kvalitní zeleniny a ovoce zbytečně
skončilo v koších.
Účastnice vaří vždy pod vedením jednoho z pěti profesionálních kuchařů. V době
před pandemií se kurzy konaly dvakrát do měsíce, a to vždy v pátek. „Klienti chodí
pro potraviny do pátečního oběda a na víkend nám zbývalo velké množství zeleniny.
Tak jsme si říkali, že zabijeme dvě mouchy jednou ranou – zeleninu zužitkujeme a lidi
z ní naučíme vařit,“ vysvětluje Věra Doušová.

Vaření s více než jednou přidanou hodnotou
Kvůli pandemii covidu bylo nutné kurzy vaření výrazně omezit. I když se nyní konají
pouze jednou za tři až čtyři měsíce, zájem o ně neopadá, a to i díky tomu, že Věra
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA
POTRAVINOVÁ SBÍRKA SE KONÁ DVAKRÁT ROČNĚ,
NA JAŘE A NA PODZIM V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR.
JE ORGANIZOVÁNA POTRAVINOVÝMI BANKAMI A ČESKOU
FEDERACÍ POTRAVINOVÝCH BANK VE SPOLUPRÁCI SE
SVAZEM OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU A ASOCIACÍ
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI, SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
A VYBRANÝMI OBCHODNÍMI ŘETĚZCI. PRÁVĚ V OBCHODECH,
KTERÉ JSOU DO SBÍRKY ZAPOJENÉ, MOHOU ZÁJEMCI POMOCI
LIDEM V NOUZI, A TO NÁKUPEM TRVANLIVÝCH POTRAVIN
A DROGISTICKÝCH POTŘEB. VYBRANÉ ZBOŽÍ JE PŘEVEZENO
DO NEJBLIŽŠÍ POTRAVINOVÉ BANKY, Z KTERÉ SE PŘES NEZISKOVÉ
ORGANIZACE DOSTANE K POTŘEBNÝM, NAPŘÍKLAD MATKÁM
SAMOŽIVITELKÁM, SENIORŮM NEBO LIDEM BEZ DOMOVA.
NEJBLIŽŠÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 23. DUBNA 2022.
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Doušová se svým týmem aktivně matky v nouzi
oslovuje: „Říkáme jim, jaký pro ně kurzy mají význam
a co se v nich můžou naučit. A potěší nás, pokud samy
přijdou s přáním se zúčastnit,“ usměje se paní Doušová
a potvrzuje, že se povědomí o kurzech rychle rozšířilo nejen mezi matkami samoživitelkami, pro které
představují něco víc než jen čas strávený u plotny. „Je
to pro ně také společenská záležitost, můžou si mezi
sebou popovídat, dostanou teplý oběd, který si samy
uvaří, můžou potkat i nějakou zajímavou osobnost.“
A Roman Paulus, který se ujal dnešního vedení kurzu,
bezesporu zajímavý je – uznávaný šéfkuchař a také
tvář obchodního řetězce Lidl, který do potravinových
bank pravidelně přispívá. Jak mi prozrazuje vedoucí
firemní komunikace společnosti Lidl, Tomáš Myler, iniciativa Věry Doušové je v rámci České republiky zcela
jedinečná a dosud stále jediná svého druhu. I proto se
společnost Lidl rozhodla tuto inspirativní činnost podpořit. „Lidl je o čerstvosti, kvalitních produktech za ty
nejlepší ceny. Zároveň se snažíme snižovat plýtvání
potravinami. I proto jsme rozjeli projekt S Lidlem šetříme jídlem, v jehož rámci nabízíme bedýnky plné ovoce
a zeleniny. Za 3 kg čerstvých surovin zákazník zaplatí
25 korun, což je i pro uživatele potravinové pomoci
dostupné.“ A projekt Lidl bedýnek kvituje i ředitelka
potravinové banky Věra Doušová: „Lidl bedýnky jsou
ideální příležitostí, jak nakoupit směs ovoce a zeleniny
za málo peněz, velmi to vítám.“

Nálož zeleniny za pár korun
Bedýnky mohou zákazníci Lidlu zakoupit od listopadu loňského roku na všech českých prodejnách. Už
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předchozí testovací provoz ukázal, jak velký zájem o tento produkt zákazníci mají.
„Nečekali jsme, že se bedýnky budou tak dobře prodávat. Pokud o ně zájem zůstane
stejný a budeme tímto tempem pokračovat, ušetříme ročně 3 800 tun ovoce a zeleniny,“ potvrzuje úspěch projektu Tomáš Myler.
Do bedýnek se ale zároveň nedostávají žádné méně kvalitní, druhořadé nebo jak
se také říká „škaredé“ kusy zeleniny a ovoce. Bedýnky slouží především pro ty
druhy, které se obvykle prodávají v balení, vysvětluje Myler: „Dříve, když se ve velkém balení cibule nebo brambor objevil jeden nebo dva nahnilé kusy, museli jsme
celé balení vzít a předat k dalšímu zpracování. Dnes pytel rozřízneme, špatné kusy
vyndáme a zbytek rozdělíme do bedýnek.“ Každá bedýnka je pak mixem vybraných
druhů zeleniny a ovoce, ať už se jedná o již zmíněné brambory a cibuli, celer, mrkev,
papriky, jablka, hrušky a mnohé další. Dodejme také, že zelenina a ovoce, které se
k zákazníkům ani ve formě bedýnek nedostanou, nekončí spolu s dalšími potravinami
automaticky v popelnicích. „Vyřazené potraviny stáhneme do logistických center,
kde je roztřídíme. Ovoce a zelenina jdou například do zoologických zahrad, dává
se do bioplynových stanic, které z nich vytápějí města. Maso se předává k dalšímu
zpracování například pro krmivo zvířatům,“ doplňuje Tomáš Myler.

Šance pro kvalitnější život
Přesouvám se do komunitní kuchyně, ve které panuje čirý ruch a kterou už také
prostupuje řada vůní. Rozeznávám v nich smažící se cibulku. Za zvuků krájení, škrábání a sekání připravují absolventky dnešního kurzu pokrmy tříchodového menu,
které sestavil šéfkuchař. „Ze surovin z potravinové banky a z Lidl bedýnky vaříme
hrachovou polévku s kořenovou zeleninou, ratatouille s bulgurem a houbami a jako
dezert smažená jablka v těstíčku se skořicovým cukrem,“ vyjmenovává Roman Paulus
a dodává, že jedním z kritérií pro výběr jednotlivých jídel byla kromě čerstvosti i nízká
cena. „Bohužel je to realita některých lidí, kteří za omezenou částku musí pro sebe
i svou rodinu uvařit. Pro nás to může být limit, ale pro jiného to může být maximem,
které může za jídlo dát.“ Třeba čtyři porce hrachové polévky zvládne maminka uvařit
za 40 korun.
Podobné projekty zároveň pomáhají bořit mýty, že zdravé a chutné jídlo musí být
nezbytně drahé. Ušetřit se dá i nákupem a vařením ze sezonních druhů ovoce a ze-
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 uchařky připravují základ
K
z kořenové zeleniny pro hrachovou
polévku.
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 oman Paulus servíruje hotový
R
pokrm ratatouille, který připravily
účastnice bezplatného kurzu
komunitního vaření.

6

 ěra Doušová, iniciátorka
V
komunitního vaření pro lidi
v nouzi, spolu s Tomášem
Mylerem

leniny, které zpravidla právě v sezoně bývají levnější.
Důležitá je podle Romana Pauluse také vyváženost
stravy: „To, co my dnes vaříme, je protikladem toho,
kdy se člověk láduje uzeninami nebo tlustým masem.
Maso by obecně na talíři nemělo dominovat a neměli
bychom ho jíst každý den. Naše dnešní menu se opírá
o zeleninu, luštěniny a tělu dodá vše potřebné,“ věří
šéfkuchař a s omluvným gestem se vrací zpět ke svým
svěřenkyním.
Je mezi nimi i Michaela, která ve velkém nerezovém
hrnci míchá zeleninový základ do polévky. Kurzu
vaření se účastní poprvé. Když ji tým potravinové
banky oslovil, bez váhání nabídku přijala. „Ráda vařím a chtěla jsem se přiučit něčemu novému. Dnešní
vaření mě moc baví,“ usmívá se na mě žena ve středním věku a náš krátký rozhovor přerušuje mužský
hlas: „Už se nám to trochu zabarvilo, přidejte tam
prosím vodu,“ instruuje mezitím Roman Paulus, který
se pohybuje mezi jednotlivými stanovišti kuchyně.
U jednoho z nich právě paní Veronika porcuje hlívu
ústřičnou, jednu z ingrediencí hlavního chodu – ratatouille. „Tento pokrm jsem neznala. Naučím se něco
nového a zdravého a pod vedením Romana Pauluse
se mi vaří skvěle.“ Spokojenost lze číst i na tvářích
dalších účastnic a cítit je také z Věry Doušové. „Paní
Doušová je mozek, hlava i srdce potravinové banky
pro Prahu a Středočeský kraj a jsme omámeni její
životní energií,“ říká ambasadorka potravinové banky Markéta Fassati, která společně s paní Doušovou
věří, že budou moci kurzy vaření v komunitní kuchyni opět brzy pořádat častěji. „Když vidíte, jaký to má
nádherný dopad, vidíte lidské příběhy a maminky,
jak se jim mění kvalita života, stojí to za to.“
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