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EDITORIAL

„Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to!
Slabá touha přinese slabé výsledky, tak jako
malý ohýnek vydá málo tepla.“
Napoleon Hill (26. 10. 1883 – 8. 11. 1970), tvůrce filozofie úspěchu a americký autor knih o osobním úspěchu.
Jeho nejznámější kniha Myšlením k bohatství je jednou z nejprodávanějších knih všech dob.

Petr Karban
šéfredaktor magazínu
Be the Best

Ú

spěch má mnoho podob. A ovlivňuje ho
řada faktorů, mezi nimiž zásadní roli
hrají myšlenky i práce, respektive úsilí.
Pak také čas a prostor, protože je stokrát osvědčenou pravdou, že je důležité být ve správný čas
na správném místě. A souhlasím s Napoleonem
Hillem, nezbytná je touha, někdy dokonce až
posedlost. Drtivá většina úspěchů je totiž provázena stovkami malých neúspěchů, bolestí a proher, při nichž právě touha je tím hnacím motorem, který dodává energii.
Otázkou je, kam je touha namířena. Mám to
štěstí potkávat se v životě s desítkami úspěšných lidí, podnikatelů, vědců, sportovců i umělců. A nejen potkávat se s nimi, ale poznávat
jejich osudy, jejich cestu k úspěchu. Dovolím
si proto na základě těchto pozná(vá)ní tvrdit,

že touha je provázela všechny. Obvykle však
nebyla mířena primárně k úspěchu či k zisku,
ba právě naopak. Jako u Bati, cílila zpravidla
k překonávání nejrůznějších překážek, včetně
sebe sama. Vzpomínám na to, co mi před mnoha
lety řekl olympijský vítěz Lukáš Pollert, když
jsme se bavili o jeho kariéře: „Člověče, já asi
nikdy nemyslím na to, koho porazit. Mám jedinou
touhu, abych byl na každé vodě aspoň o trochu
lepší a rychlejší, než jsem na ní byl minule.
Protože to ostatní já neovlivním, a když je někdo
lepší, tak prostě je lepší.“
Je zkrátka jedno, jestli chcete vyhrát Stanley
Cup, vyřešit některý ze šesti zbývajících nevyřešených matematických problémů tisíciletí, vyrobit krásný a dokonalý nůž nebo vyvinout systém
kybernetického zabezpečení odolný všemu sou-

časnému i budoucímu škodlivému softwaru.
Bez touhy to nepůjde. To ona nám pomáhá udělat každý další krok.
Bude-li touha dost silná, bude i naše cesta dostatečně dlouhá a máme naději dojít až k té pomyslné či skutečné olympijské zlaté. Máme šanci
uspět. Jistě, ještě bude třeba přidat myšlenky
či práci a být ve správný čas na správném místě.
Nicméně, to jsou do jisté míry technikálie, které
v zásadě stačí naplnit. Ovšem s touhou je to jiné.
Nemůžete si poručit mít touhu, nemůžete ji zaplatit, aby vám fungovala. Je něčím, co musí být
pěstováno a opečováváno od toho nejútlejšího
věku. Dnes se často mluví o zítřku, o naší schopnosti uspět i zítra. Bez touhy těch, co mají zítra
přijít po nás, to nepůjde. Je dobré to mít na paměti, myslím. A pečovat o ni…
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Tomáš Baťa a jeho impérium jsou fenoménem,
který i po více než sto letech oslovuje byznysový
svět nejen v Česku. A vlastně nejen byznysový.
Třicet svobodných let je tím nejlepším důvodem
podívat se na Baťu z mnoha úhlů a přidat i pohled
na některé z jeho následovníků…

BE IN

BE LEADERS

Konec roku je již tradičně věnován
hodnocením a oceněním. Magazín Be the Best
se podílí na dvou z nich. Prvním je Řád Vavřínu,
ocenění, které každoročně uděluje
Hospodářská komora, druhým pak je žebříček
Českých 100 Nejlepších. Obě ocenění spojuje
fakt, že jsou určena osobnostem nejen z řad
manažerů a podnikatelů, ale i vědy, kultury,
sportu a nejrůznějších sfér života…

Je potěšující objevovat příklady toho, že český
nápad, česká práce, vedou k něčemu, co je
světovým unikátem. Příkladem budiž třeba příběh
dvou kreativců a jednoho sportovního manažera,
díky nimž svět objevuje v nové úchvatné podobě
dechberoucí historické i současné momenty
motorsportu, které by jinak, možná, zůstaly
zapomenuty. A není to zdaleka příběh jediný…
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BE SOLID

BE YOURSELF

Podnikání zná nejrůznější obory. Bez ohledu na tu
různost spojuje úspěšné společnosti a jejich vlastníky
pevný základ. Platí to pro lázeňství, veletrhy
i zdravotnictví, jak ukazují tentokrát naše příklady.
Ale zůstat u základu by pro úspěch bylo málo.
Důležité je umět ho využít, odrazit se dál a výš. Třeba
i způsobem zdánlivě nesourodým, jakým se někomu
může zdát cesta Josefa Susky, který přesvědčuje
nejen Liberecko, že nic není nemožné…

Odlišnost je v mnoha směrech nežádoucí, v mnoha
jiných však naopak atraktivní. Díky za to, že svět je
barevný a různorodý a lze jej poznávat všemi
smysly. Ideální formou takového poznávání je
cestování. Tentokrát přinášíme tipy hned tři, každý
jiný, osobitý. A přidali jsme jeden menší,
gastronomický, za nímž netřeba zase až tak daleko.
Všechny čtyři slibují nezapomenutelné zážitky…

94

BE CLEVER

BE CONNECTED

Podnikání, podobně jako umění, je prostor,
v němž se zpravidla projeví síla myšlenky. Vidět
svět v souvislostech, poznávat potřeby
a vytvářet možnosti bez promyšleného přístupu
jde zkrátka jen stěží. Nebo špatně. Důkaz,
že podnikání je ve své podstatě řemeslem
i uměním, přinášíme v každém čísle, v tomto to
samozřejmě nebude jinak…

S blížícím se koncem roku jako by času bylo méně.
Možná je to i tím, že podzimní a zimní dny jsou
brzkou tmou kratší. O to více si vážíme toho,
že i v tomto období si dokážete najít chvíli na osobní
setkání, ať již jde o slavnost spojenou s předáváním
prestižních ocenění, tradiční křest časopisů,
klasický networking či zajímavou konferenci.
Být spolu je přece podstatou vztahu…
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DEVON & DEVON
Předělové dvoustrany tohoto čísla věnujeme – s výjimkou té první, která patří Tomáši Baťovi – luxusní značce interiérového designu. Je mladá, leč přes
své mládí ikonická. Světlo světa spatřila ve Florencii, v ateliéru architektů Gianniho a Paoly Tanini v roce 1989. Impulsem byl nápad interiéru koupelny,
inspirovaný klasickou evropskou atmosférou a nejjemnější americkou estetikou.
Přísně geometrické tvary, jednoduchá forma, dokonalý detail – to jsou zásady, na nichž stojí nezaměnitelný design, snoubící tradici renesance,
luxus viktoriánského věku i modernu Art Deca. Inu, Florencie byla vždy rafinovaná.
Osobně se můžete seznámit ve třetím patře designového New Living Center v pražských Nových Butovicích.
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K ČEMU JE DOBRÁ

TOUHA PO MOŘI
S Ivanem Baťkou, majitelem břeclavské společnosti Fosfa, se v posledních letech
k hovorům scházíme vlastně už pravidelně. Ten dnešní je dílem o Baťovi, ale velkým dílem
i o tom, proč je důležité umět vyvolávat krize, jaká jsou pravidla ptáků a že se vyplatí být
nejhloupější v místnosti.
Petr Karban

Marek Malůšek

Mám utkvělou myšlenku, že když jsme se
před lety viděli poprvé, říkal jste, že jedna
z prvních věcí, co jste ve irmě udělal, bylo
zrušení času…
V jakém smyslu myslíte?
To právě nevím a chtěl jsem se na to
zeptat…
To jsem neudělal, a tedy asi ani neřekl, nedokážu si představit, že bychom jako manažeři žili
mimo čas, protože ta práce je hodně systémová.
Ale je pravda, že se mi líbí věta, kterou kdysi
řekli v rámci jednání v dobách válečného konliktu Afghánci Američanům: „Vy máte hodinky,
my máme čas“. Takže jestli něco ve smyslu strategie nepoužívám, jsou to hodinky. Čas je mnohem hodnotnější.
Všichni chceme být jeho pánem…
A máme se o to snažit. Mám malé děti a ty mne
trvale přesvědčují, že čas je skutečně velmi důležitý. Nedávno jsem tady v továrně dokonce vyvěsil jedno motto, které jsem si vypůjčil od Tomáše
Bati, bude na jedné z fasád: Den má 86 400 vteřin. To je dar, který každé ráno dostáváte a večer
vám ho nemilosrdně vymaže. Je to pryč, nelze to
vrátit. Ale to, jak ten čas využijete, to je jenom
na vás. Což si Tomáš Baťa uvědomoval, protože
také říkal, že život je něco, o co jsme se nijak
nezasloužili, proto je naší povinností vrátit ho
jednou zhodnocený.
Zmiňujete Tomáše Baťu, Jan Antonín Baťa
byl před pár dny vyznamenán prezidentem
republiky, to musíte mít radost… Kterého
z těch dvou vlastně vnímáte silněji? Z kterého víc čerpáte?
O tom jsem mnohokrát vedl diskuze s různými
lidmi. Ujasnil jsem si v sobě jednoznačnou odpověď. Oni dva jsou jin a jang, jeden bez druhého

by nikdy to jedinečné globální impérium nevybudovali. Kdyby Tomáš zakladatel nepoložil tak
pevné základy, nikdy by geniální Jan Antonín
nedosáhl té expanze, které dosáhl. Dynamika té
irmy neustále rostla, Jan Antonín vybudoval
více závodů než Tomáš. Ale to jsou jen čísla.
Mohlo se mu to podařit jen proto, že Tomáš vybudoval funkční a odolný organismus. On ho už
na tu expanzi připravil, viděl tu příležitost. Ale
kdyby Jan Antonín neměl schopnosti vizionáře
a geniálního marketéra, nikdy by nevzniklo to,
co všichni dnes obdivujeme a nikdo to ještě nedokázal napodobit.
Napadá vás někdy, co by bylo kdyby? Kdyby
nepřišla válka, Únor…
Cítím, jak obrovská škoda nejen pro tuto zemi je,
že baťovský fenomén byl přerušen válkou a politikou. Ale ten vývoj byl vlastně docela přirozený.
V jakém smyslu?
Jan Antonín byl pro mnoho lidí na černé listině,
Německo velmi brojilo proti systému Baťa a podobné to bylo i v Americe, kde v době jeho příchodu vládly odbory, částečně navázané na maii. I politická mašinerie se na Baťu musela
zaměřit, protože on vlastně dokázal, že věci mohou fungovat i bez politiků. Což považuji za jeden zásadní moment, o kterém se zatím moc
nemluví, ale skutečně ve Zlíně dokázal, že politických stran netřeba, aby se realizovaly velké
věci. Proto mu ve skutečnosti nebyl příliš nakloněn prezident Masaryk a ještě horší to bylo s Edvardem Benešem. Navíc, jako vynikající marketér, si občas trochu neviděl do pusy a urazil i ty,
které urazit neměl, což se mu později vrátilo,
protože i byznys utvářejí vztahy a emoce.
Úspěch mu ublížil. Ten keseyovský kombajn,
známý z knihy Přelet přes kukaččí hnízdo, ho
prostě musel semlít.

Možná je to nebezpečí pro renesanci baťovských idejí. Důvod, proč Baťu nikdo nezopakoval. Politika je den ode dne silnější a technologii moci dovedla na zcela novou úroveň.
Řekl bych k dokonalosti, ale nic dokonalého
v tom asi není…
Já dlouhodobě nevěřím v systém Evropské unie.
V co věřím, je systém Evropského hospodářského společenství. Hledal se způsob, jak zamezit
válkám, hledaly se cesty spolupráce. Já bych
k tomu ještě přidal symbiózu, protože to nám
ukazuje příroda – různé organismy spolu mohou
zadobře fungovat pouze tehdy, když je to pro
všechny zúčastněné výhodné. Když to výhodné
není, přicházejí ke slovu odstředivé tendence.
A přece vidíme, co se děje, počínaje brexitem,
přes to, co se děje ve Španělsku, v Kanadě,
v Hongkongu, v Libanonu, nyní třeba v Chile…
Ať se nám to líbí, nebo ne, žijeme v době deglobalizace. Globalizace byla krátká odchylka v toku
času a končí, bude se hledat, vlastně už se hledá,
nová forma. Nevěřím, že Evropská unie může
přežít v podobě, ve které dnes je, řízena marxisty, trockisty a leninisty. Ti prosazují ideje, které
se již pokoušeli realizovat před lety v bolševickém Rusku. Tady má velkou pravdu profesor
Zelený, ale prosazoval to právě už Baťa – aby si
města a kraje uchopily svou vlastní zodpovědnost a rozhodovací pravomoc. Ve Švýcarsku to
funguje, kantony mají velkou moc, o zásadních
otázkách se rozhoduje v referendu.
Převzít odpovědnost… Rut Bízková mi před
pár dny v rámci debaty o rozvoji země a regionů svěřila takový postřeh, totiž že my jako
Češi, vychovaní katolickou morálkou, vzhlížíme k protestantské odpovědnosti. Obdivujeme ji, ale čekáme, až se stát postará. Lze vůbec švýcarský model aplikovat v jiných
podmínkách, v jiné tradici?
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Věci mohou fungovat,
pokud děje a procesy mají své
reálné vlastníky, kteří jsou
zainteresováni na výsledku.
V momentu, kdy to ovládnou
byrokraté nebo takzvaní
manažeři, ztrácí to smysl.
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Velmi se mi líbí aditivní výroba, má obrovskou
logiku. Nikdo nikdy nespočítal skutečné náklady
na přesuny výroby a s tím související ekologické
dopady. Ale začali jsme ji po světě posunovat,
dříve především kvůli levnější pracovní síle,
dnes zase proto, že to neekologické přesuneme
na sousedův dvůr. Když mi pan profesor Zelený
před lety poprvé řekl, že ekologie je dobrý obchod, pocítil jsem bouři nesouhlasu, protože
jsem nechápal, proč bych z prospěšné věci měl
dělat obchod. Ale ono je to naopak, on je to dobrý obchod už proto, že je to prospěšné. Ekologičnost může obsahovat i ekonomičnost, což si myslím, že je právě případ aditivní výroby.
Vy vůbec hodně sázíte na technologie, před
rokem už jste rozjížděli digitální dvojče…
To jsme rozjeli, je celé v of line a dnes máme
před sebou další úkol, mít ho online. Ale už
máme celou Fosfu včetně Německa v mračnech
bodů, což často udivuje naše dodavatele nebo
partnery, protože s tím se nesetkali ani u automobilek, které jsou vnímány jako technologičtí
lídři průmyslu. K nám se jezdí učit s tím
pracovat.
Určitě. Co je jeho podstatou? Funkčnost organismu. A to vidím dnes a denně i ve fabrice. Věci
mohou fungovat, pokud děje a procesy mají své
reálné vlastníky, kteří jsou zainteresováni na výsledku. V momentu, kdy to ovládnou byrokraté
nebo takzvaní manažeři, ztrácí to smysl. Proto
my máme mezi našimi pěti P to anglické Purpose. Smysl. Smyslem podnikání je služba, nikoliv
uchopení moci, nikoliv tvorba zisku – to je jen
důsledek a potvrzení správného byznys modelu
a uspokojení zákazníka.
Vyplácí se to i ekonomicky?
Samozřejmě. Protože co je bohatstvím irmy?
Její zákazníci a její spolupracovníci. Spokojenost
těch dvou skupin vytváří skutečnou hodnotu
společnosti. Z toho pro ituje majitel. Což je trochu jiná situace, než když si na burze koupíte
podíl a zajímá vás jen jeho růst, který ovšem
nemusí být podpořen spokojeností zákazníků
a spolupracovníků. Jsem přesvědčený, že kdyby
válka a politikaření tuhle irmu neudusily, lítal
by dnes Baťa na měsíc a vyráběl vodíková auta.
V čem je ona Baťova jedinečnost? Vizionářů
je tu víc…
Hledal systém, jak funkční a fungující organismus vetknout přímo do lidí. Oni v jeho pojetí
nejsou součástí vyladěného stroje, jsou to jedinci, kteří spolurozhodují o sobě i o úspěchu dílny.
Nikde ve světě jsem podobný model nenašel. To
je systém samosprávných dílen. Spolupracovníci
nejen spoluvytvářejí, ale také spoluvlastní procesy. To je to důležité. Přijali spoluodpovědnost.

Možná Toyota se tomu v některých principech
blíží. To jsou pravidla hejna ptáků. Nikdo nikomu neříká, kam má letět, ale když jeden změní
směr, ostatní reagují. A vždycky doletí do cíle.
Protože vždycky znají smysl své cesty.
To by bylo hezké pravidlo i pro politiku…
Víte, on problém současného světa, obchodu,
podnikání i politiky, je možná stejný. My se zaměřujeme na to, co a jak dělat a naprosto zapomínáme na to podstatné, totiž proč to dělat.
V tomhle byl Baťa dokonalý. Mě vždycky trochu
mrzí, když vnímáme Baťu jako obuvníka. Protože on byl obuvníkem pouze na začátku. Ale jeho
úspěch nemá vlastně s obuvnictvím nic společného, on byl vizionář, který vytvořil funkční
systémy a to, co vyvážel, nebyly boty, ale fungující koncepce, organismy a celá města, která
mohla růst, protože v nich všechno mělo svůj
smysl a existovalo v symbióze. V tom je ta velikost. Byl jsem před lety s panem profesorem
Zeleným a dalšími kolegy navštívit v Brazílii
Baťova města, měli jsme možnost mluvit i s potomky baťovců. A večer jsme se sešli a mlčeli
jsme v tichém úžasu před tím, co dokázal. Takto
to výstižně popsal profesor Zelený a já to cítím
zcela stejně.
Je zajímavé, jak baťovským myšlenkám dává
za pravdu technologický vývoj. Aditivní výroba, kdy světem budou běhat jen data po síti
a vyrábět se bude v místě potřeby či spotřeby, ta přece naplňuje ono známé Mysli globálně, jednej lokálně.

Přiznávám, netuším, o co jde…
Souvisí to právě s digitálním dvojčetem. Máte
vše popsáno v bodech, naskenujete celou výrobu, se všemi detaily, takže dokážete dopředu
vidět milimetrové nesoulady, které ovšem ve výrobě mohou představovat fatální ohrožení realizace. Když vám přijede zařízení a vy na místě
zjistíte, že podlaha je o dva milimetry hnutá
a o ty dva milimetry vám nesedí ventily, stojí to
moře času i peněz, narušujete proces, kvalita
mizí. S mračny bodů se vám to nestane, protože
vše si dopředu můžete modelovat. Když potřebujeme nový rozvod, čerpadlo, zásobník, tak je
s přesností na milimetr můžeme navrhovat i simulovat. Mnohem rychleji navrhujete, mnohem
rychleji realizujete investice. Jenom to, co jsme
už zavedli, představuje milionové úspory.
Byl jste vždycky technologický vizionář?
Ale já nejsem, to je všechno jen selský rozum.
Víte, co je důležité? Nebát se být nejhloupější
v místnosti. A klást hloupé otázky. Podobné kladou děti. Mě nedostane otázkami manažer, mě
dostanou moje vlastní děti. Nevěřil byste, jak
takzvaným manažerům hloupé otázky zamotají
hlavu, protože stupidní otázky nejdou okecat,
nejde to odprezentovat na slidech. Abyste na ně
odpověděl, musíte opravdu znát. My jsme o aditivních technologiích nevěděli nic. Narazil jsem
na studii, která tvrdila, že aditivní technologie
znamená třicetinásobek úspory oproti tradičním technologiím. To je fantastické číslo. Nevěřil
jsem, přišlo mi to šílené. Tak jsme koupili tiskárnu a začali si s ní hrát, protože, jak říká pan pro-
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fesor Zelený, není důležité, co říkáte, ale co děláte. Což je opět z Baťova zápisníku, on říkal, že
když nevíte, jak na to, běžte za ctihodnými akademiky, Ti vám vysvětlí, jak to nejde, pak si vyhrňte rukávy a udělejte to. Místo dlouhých debat
jsme tedy začali aditivní technologie používat,
začali jsme tisknout drobné náhradní díly. Výsledek? Studie McKinsey, kterou jsem zmiňoval,
měla pravdu. Dosáhli jsme deseti až dokonce
i čtyřicetinásobné úspory. Na drobných věcech.
Takže dnes inalizujeme nákupy nových typů
aditivních tiskáren s materiály obsahujícími
třeba uhlíková vlákna.

dávat Německo třiatřicet miliard euro, tedy
dvojnásobek proti současnosti? Chci vidět politika, který to prosadí.

Končíme u investic, tedy u peněz…
V jistém slova smyslu u nich začínáme. Nechci
říct, že z peněz pochází zlo, protože ono pochází
z toho, že politici zasahují do budování kapitalismu. Dnes se často tvrdí, že je kapitalismus špatný
a především mrtvý. Ale já vlastně neznám kapitalistické země, a to jezdím hodně po světě. V Evropě se kapitalismu možná blíží Švýcarsko, ve světě
to mohly být Spojené státy, ale ty dělají všechno
proto, aby byly socialistické. Jinak v Evropě většina zemí prosazuje systém přerozdělování, který
dostali mnohem dál, než kdysi dokázal Sovětský
svaz. A politikům je zcela jedno, jak narušují chápání a vnímání peněz. Znehodnocují peníze,
vždyť dnes je zcela otevřeně diskutovaná možnost záporné úrokové sazby pro úspory. Peníze
jsou tak levné, že se vkládají do nesmyslných
projektů, extrémní teorie považují dokonce snahu o zisk v podnikání za nesmysl. Investice je
riziko, investovat špatně je chyba. Může se to stát,
protože chyby se dějí, ale za chyby se má platit.
Když se za chyby a prohry platit nemusí, zvyšuje
to chuť riskovat, až riskujete nezdravě. Kolaps
WeWork je z mého pohledu úžasným momentem,
který možná investory přiměje k zamyšlení. Tvrdí se, že není in lace, ale to není pravda, ohromná
in lace je na aktivech. Proč si lidé nemohou dovolit koupit byt? Viníkem je neodpovědná politika
centrálních bank a politici. Peníze nemají hodnotu, vždyť asi pouze sedm procent peněz existuje
fyzicky, zbylých třiadevadesát procent jsou jedničky a nuly. Valí se na nás transformační krize
a obávám se, že bude mnohem významnější, než
dnes předpovídají ekonomové, právě proto, že
jde o transformační proces, který bude bolet.
A vše míří k morálce. Když opustíte hodnoty, narušíte pravidla a funkce, dochází k morální krizi.
Trestáme ty, co šetří, na úkor těch, co dluží. Vychováváme své děti špatně. Přijde kolaps.

Jenže HDP roste a všichni se máme dobře…
Problém HDP je v tom, že je chybně konstruováno, nepopisuje realitu. Když vyvezete výrobek
za sto tisíc do Německa, eviduje HDP sto tisíc.
Ale ve skutečnosti jsem za devadesát devět tisíc
nakoupil díly a za tisíc je někdo smontoval. Těch
tisíc je vše, co zůstane v této zemi a většinou se
to projí. Kde je přidaná hodnota? Pokud budeme
dále jenom montovat, zničíme sami sebe. Až
přijdou skutečně aditivní technologie. Montáž je
dozvuk globalizace, bez přidané hodnoty.

Existuje řešení?
Možná jeden velký erase. Neumím si představit,
co by se stalo po brexitu. Snížila by Evropská
unie svůj přerozdělovací budget? Ne, na ten si
sáhnout nedá, protože přerozdělování dává moc.
Takže musí vybrat víc od těch, co zůstali. Bude

Principiálně je myšlenka pomoci slabším
jistě správná, provedení pokulhává.
A to jsme zase u toho, co jsem říkal na začátku.
Baťa musel být zapomenut, protože ukazoval
jinou cestu, bez politických stran. Vytvořil fungující organismus. Stát se měl postarat o slabé,
nemocné a infrastrukturu. Ale nic víc. Nemá
dávat nic zadarmo. To je droga, na kterou se
snadno zvyká.

Den má 86 400 vteřin.
To je dar, který každé ráno
dostáváte a večer vám
ho nemilosrdně vymaže.
Je to pryč, nelze to vrátit.
Ale to, jak ten čas využijete,
to je jenom na vás.
Žijeme v Marxově omylu, že bohatství pochází z práce. Netoužíme po jedinečnosti myšlenek a řešení…
A přitom máme lidi velmi schopné, kreativní.
V těch lidech je bohatství.
Jenže jsme spokojeni s málem. A obdivujeme
spolu se světem Izrael…
Izrael je země v permanentním tlaku a ten tlak
ho nutí jednat. To je jedna z klíčových otázek, jak
vyvolávat v podniku krize bez krize. My jsme
pohodlní. A pokud nepřijde očistná krize, nejsme
ochotni se vzdát výdobytků. Fosfa žije v permanentní transformaci a já dnes již cíleně vyvolávám krize. Před časem jsem zrušil výrobu privátních značek, byť jsme na nich mohli několik let
velmi slušně vydělávat, byli jsme jejich největší
výrobce ve střední a východní Evropě. Ze dne
na den jsem škrtl dvě stě milionů tržeb. Museli
jsme je nahradit jinak. Děláme svoje přírodní
produkty pro péči o tělo i domácnost FeelEco,
kterým věříme. To nebyl produkt pro zisk a pro

byznys, to bylo vyvinuto jako služba pro mé děti.
A letos zastavujeme další část výroby v Německu
a v Břeclavi, se kterou bych mohl pokračovat. Ale
já potřebuji, aby lidé byli zaměřeni na budoucnost a neztráceli svůj čas a zaměření v minulosti.
Umíte jim dát vizi a nadchnout je pro ni…
Snažím se.
To je věc, která jako by chyběla české společnosti, nadchnout se pro vizi. Na druhou stranu, máte to asi snazší, když máte na stole
stamilionové kontrakty z Německa právě pro
řadu FeelEco...
A já je nepodepíšu. Respektive už jsem je odmítl.
Poučen chybami z minulosti. My rosteme v desítkách procent, ale nejsme schopni růst v mnoha stovkách procent. Stavíme novou výrobu,
dnes jsme de inovali čísla a cíle a chtěl bych, aby
do konce příštího roku stála.
Ještě se vrátím k lidem. Máte na to nějaké
zvláštní metody, nadchnout je, vtáhnout je
do dění?
Baťovské… Třeba odměňování. Tým je metodou
diferenciace rozdělen v poměru dvacet, sedmdesát, deset. Dvacet procent těch nejlepších je odměněno lépe, sedmdesát procent standardně
a deset procent těch nejslabších je odměněno
hůře.
Kdo o tom rozhoduje?
To je právě to, ne já, ne ředitel, ale šéf, který je
s celým týmem v každodenním kontaktu.
Nedělá to zlou krev?
Nedělá, naopak je to motivační, protože se to
děje pravidelně, veřejně a transparentně. Každému je každý měsíc vysvětleno, proč do které
skupiny zrovna dnes patří. A pravidelně se stává, že ti, co před půl rokem byli mezi deseti procenty, jsou dnes mezi dvaceti.
Potřebujete k tomu ale ty správné lidi…
Ty si můžete vychovat. To je nejlepší, nejefektivnější cesta.
Za předpokladů, že vám zůstanou. Mnozí
podnikatelé mají ale špatnou zkušenost,
investují do výchovy a oni pak odejdou…
To je naše podnikatelské a manažerské alibi.
Pokud nám odešli, nezískali jsme jejich srdce,
jen hlavy.
Jak se získává srdce?
Nevím, jestli je na to nějaký správný postup. Ale
líbí se mi ten, o němž mluví Exupéry. A věřím
mu. Když chceš, aby lidé postavili loď, neříkej
jim, co a jak mají udělat, ale nauč je touze
po moři. Postaví ji sami.
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TOMÁŠ BAŤA:
Osobností se člověk nerodí – osobností se stává
Zlínský podnikatel světového formátu, který dokázal vytvořit z řemesla průmysl.
Zlínská ševcovina dosáhla celosvětové popularity. Svět v třicátých letech
minulého století věřil, že „baťovec“ znamená národnost.
Gabriela Končitíková, Nadace Tomáše Bati

T

omáš Baťa byl společensky odpovědným
člověkem a vlastencem. Na místech, kde
irma Baťa působila, rozvíjel celospolečenské zájmy. Budoval občanskou vybavenost měst,
zdravotnictví, školství, sociální péči, kulturní
a sportovní zázemí. Přestože díky irmě Baťa bylo
Československo v roce 1928 největším exportérem obuvi na světě, nepovažoval Tomáš Baťa
za úspěch výrobu samotnou, ale změnu chování
a myšlení lidí, kteří tento fenomén tvořili.

Omlouvat se musel naučit
Životní ilozo ií Tomáše Bati bylo přijímat a překonávat výzvy. Jeho podnikatelské úspěchy
nebyly podmíněny štěstím či náhodou, ale výsledkem nikdy nekončící práce. Naučil se vnímat
lidi a chápat jejich pocity, obavy i přání. V rámci
podnikání začal vytvářet příležitosti, aby se
mohli i ostatní lidé realizovat. Naučil se, že v životě člověk nic nedostává zadarmo. Řídil se hlavní myšlenkou, že odvaha je polovina úspěchu,
a pokud chce člověk něčeho dosáhnout, je potřeba pustit se do práce.
Soustředil se na řešení problémů, ne na jejich
existenci. Býval mírně neurotický, avšak věčný
optimista. Jeho osobnost inspirovala druhé a to
zejména přirozenou otevřeností. Na začátku svého podnikání se setkal s takovou přemírou opovržení, že přestal toužit po uznání druhých, dokázal
se ocenit sám. Neměl problém hovořit s vysoce
postavenými lidi i s lidmi z velmi nuzných poměrů. Nikdy nehodnotil člověka podle majetkových
poměrů, hodnotil jej podle odhodlání pracovat
a odvahy. Zásadní pro něj byl charakter každého
člověka. Nedokázal odpouštět lži, krádeže a podvody, to byly podle něj silné charakterové vady.
Baťa nebyl neomylný, ale uměl svoji chybu při-

Nadace Tomáše Bati

znat a během let se naučil omlouvat. Čím byl
úspěšnější a známější, tím lépe chápal podstatu
života, začal být pokornější, jinak vnímal lidské
snažení, ale zjistil, že pouhá snaha nestačí. Baťovské krédo znělo: „Snaha nestačí. Osvědčí se jen
jeden člověk z deseti. Proč? Protože těch devět se
jen snaží ze sebe vydat to nejlepší, kdežto ten desátý to ze sebe opravdu vydá.“ Ve irmě se ctilo,
že pouhá snaha pro úspěch nestačí, že člověk
musí hledat způsoby, jak uspět, rozvíjet se, učit
se – jednoduše budovat sebe. A přicházíme k základní myšlence Tomáše Bati: „Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejprve sebe.“ Ve irmě se také ctila idea, že kdo není schopen
budovat sebe, není schopen budovat druhé.

Podnikatelská ilozo ie
Tomáš Baťa ve své irmě vyvíjel vlastní systém
řízení, který byl založen na využití principů selského rozumu. Aplikoval pouze takové zásady
a pravidla, které by byl sám schopný přijmout.
Nepoužíval oslovení zaměstnanec, ale spolupracovník. Sám říkal, že ve své práci žádné zaměstnance nechce, že zaměstnancem je člověk, který
musí pracovat a že žádná velká díla nevznikla,
protože někdo musel, ale protože někdo chtěl.
Přál si ve své irmě spolupracovníky a spolupodnikatele, lidi zainteresované do fungování irmy,
odpovědné za úspěch i neúspěch a podílející se
na zisku i ztrátě, což byla jedna z iremních zásad.
Baťa nevěřil, že někdo bude pracovat lépe a více
proto, aby se on měl lépe. Věřil však, že lidé budou
odvádět kvalitnější a rychlejší práci, pokud budou
mít z takového zlepšení sami užitek.
V rámci irmy Baťa existoval velmi jasný názor
na motivaci: Motivovat nejde! Nemůžete někoho
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někam tlačit jen proto, že si myslíte, že je to
správné. Motivace musí vycházet z vlastního
chtění, chtění člověka, který touží po tom být
jako vy. Baťova rada „Snažte se dělat věci nejlépe
na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím“
nehovoří pouze o zákaznících a úspěšném prodeji, hovoří zejména o lidech.
Snažme se sami být těmi nejlepšími, a i v našem
okolí se začnou objevovat lidé, kteří chtějí něco
dokázat, být úspěšní a tvořit, kterým můžeme být
příkladem a kteří inspirují nás. V překladu tedy:
snažme se být nejlepšími na světě a budeme ty
nejlepší k sobě přitahovat. Od počátku se obklopoval odborníky v určité oblasti, naučil se spolupracovat a delegovat kompetence a odpovědnost
za jednotlivá odvětví na schopné spolupracovníky.
Pochopil, že irmu nemůže vybudovat sám.

Teorie služby
Jedno ze slov, které charakterizuje společně
osobnost i pracovní poslání Tomáše Bati, je slovo
služba. Sloužit podle Tomáše Bati znamenalo
vykonávat cokoliv tím nejlepším způsobem
a převzít odpovědnost za vlastní život. Jeho ilozo ie služby se rozdělovala na sedm úrovní. Ta
první hovoří o službě sobě samému. Tomáš Baťa
zastával názor, že člověk nemůže dávat druhým
lidem a světu to, co sám nemá. Věřil, že každý
člověk má nejprve posloužit sám sobě, naučit se
vybudovat sebe, a následně může chtít měnit
svět. Další úrovně služby se zaměřovaly na vytváření vztahů s blízkými, spolupracovníky, zákazníky, irmou, veřejností i světem. Sloužit znamenalo pro Tomáše Baťu vědomě budovat tyto
jednotlivé oblasti lidského života tím nejlepším
způsobem a s maximální intenzitou.
Tomáš Baťa měl jedinečnou schopnost měnit
myšlení lidí na základě svého osobního příkladu.
Věřil, že trvale vychovávat je možné jen osobním
příkladem a že pokud se zastaví růst šéfa, zastaví
se celkově růst irmy.

Marketing budoucnosti
Péče o zákazníka byla ve irmě Baťa jedním z klíčových témat. Náš zákazník – náš pán. Heslo,
které hovořilo za vše. Firma Baťa měla ke svým
zákazníkům velmi podobný vztah jako ke svým
spolupracovníkům, zejména se jednalo o stejné
hodnotové principy v oblasti vytváření vztahů či
důraz na důležitost každého jednotlivce. Tak jako
byla irma Baťa vztahovou irmou uvnitř, protože

Tomáš Baťa věřil, že vztah člověka k práci nevytvoří pouze nadstandardní mzda, stejně přemýšlel i o zákaznících a dospěl k názoru, že zákazníka na prodejně neudrží pouze kvalitní zboží
za dobrou cenu, a pokud by jej i udržely, bez prodeje formou služby by irma neměla tolik potřebné detailní informace o svých zákaznících.
Tomáš Baťa se už od raných podnikatelských začátků snažil ctít zásadu „Prvně prodej a až poté
vyrob“. Tuto zásadu u tak velké irmy mohl aplikovat jen při dokonalé znalosti svých koncových
zákazníků, znalosti jejich potřeb, očekávání a přání. Firma Baťa měla díky těmto znalostem podrobně přesný přehled o tom, jakou obuv je pro
konkrétního zákazníka potřeba vyrobit na další
sezonu. Dělo se tak na základě předpokladů prodeje, které vykazovala každá prodejna. Skrze službu vznikal mezi prodavačem a zákazníkem vztah,
ve kterém zákazníci sdělovali prodavači své potřeby, přání a plány. Prodavač své zákazníky dokonale znal a uměl reagovat na jejich aktuální potřeby. Tomáš Baťa se snažil být svým prodavačům
tím nejlepším vzorem, měl prodej rád a často se
ho aktivně účastnil při namátkových návštěvách
iremních prodejen. Pro meziobchodní vztahy
u Tomáše Bati platila zásada, že nejdůležitější je
důvěra. Jakmile byla narušena důvěra, většinou se
vytratil i obchodní vztah s dodavatelem.

Podnikatel i starosta
Zejména pro veřejnou správu a dění v komunitě
používal Tomáš Baťa rád své heslo: „Potřebujeme
muže, kteří jsou ochotni si z mísy povinností brát
ten největší podíl a z mísy práv ten nejmenší.“ Tomáš Baťa pochopil, že není možné rozvíjet pouze
vlastní irmu bez ohledu na zapojení se do veřejné správy ve městě, bez ohledu na celostátní
národohospodářské otázky.
Firma Baťa všeobecně vedla své spolupracovníky
k tomu, aby se nestávali slepými vůči veřejnému
dění; na základě vzoru Tomáše Bati začali lidé
chápat, že nemohou jednoduše říci, že politické,
národohospodářské i komunitní záležitosti se jich
netýkají. Tomáš Baťa zastával názor, že pokud
člověk žije ve společnosti dalších lidí, nikdy nemůže tvrdit, že se jej tyto otázky netýkají. Ostatně
i mlčení považoval Baťa za způsob projevu.
Jestli něco Tomáš Baťa nesnášel, byli to nekompetentní lidé na úřadech a ve veřejných funkcích,
bytostně však nenáviděl zjištění, že někteří lidé
zastávající veřejné funkce jsou nemorální. S takovými osobami okamžitě ukončoval spolupráci.

Snaha nestačí. Osvědčí se jen jeden člověk z deseti. Proč?
Protože těch devět se jen snaží ze sebe vydat to nejlepší,
kdežto ten desátý to ze sebe opravdu vydá.

Firma Baťa
Byla založena jako obuvnická
dílna v roce 1894 sourozenci
Baťovými – Annou, Antonínem
a Tomášem. Následně se její činnost
rozrostla, v roce 1932 se pyšnila
neuvěřitelnými čísly:
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PODNIKATELSKÝCH
OBORŮ

31 000

SPOLUPRACOVNÍKŮ

54

ZEMÍ, KDE FIRMA
PODNIKALA

2 500

OTEVŘENÝCH
PRODEJEN

36 300 000
VYROBENÝCH PÁRŮ
OBUVI ROČNĚ

Odkaz Tomáše Bati
Baťa zahynul tragicky v roce 1932, krátce
po startu svého letadla při cestě do Švýcarska. Uvedl: „Příčinou krize je morální bída.
Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné
přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli
říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro
mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“ Baťa nevěřil
na umělé příčiny krize, protože vinu viděl
hlavně uvnitř lidského chování a myšlení:
„V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají,
že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.
Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci
a veřejnému majetku.“ V současnosti čekáme
na novodobého Baťu – člověka silných morálních zásad a vizionáře, který umožňuje
lidem okolo sebe růst.
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KDYŽ
SE ŘEKNE

BAŤA:

INSPIRACE, VÝZVA A BUDOUCNOST
Tomáš a Jan Baťové se mi stali osudovými od r. 1972, kdy jsem se s nimi v USA „seznámil“.
Dnes jsou oba přesunuti do historiogra ie: přestali být inspirací, ale spíše vzpomínkou –
od moudrých citátů, přes švestkové koláče paní domu, až po dobové oděvy a jiná
memoralibia. Sic transit gloria mundi, alespoň v České republice. To naše: „Seká to
jako Baťa cvičky.“ stále přežívá, v již stárnoucím povědomí národa.
Milan Zelený, ekonom, emeritní profesor Fordham University, New York
Jakub Hněvkovský

O

ba jsou mi stále inspirací a budoucností –
Baťové zůstali mým osudem; jejich „druhý dech“ teprve přichází – v nových generacích a budoucnosti národa. Obzvláště Jan
Baťa se stává mocnou inspirací, výzvou městu
i světu, pro sekulární Urbi et Orbi budoucností
národa. Inspirace není náhrobní kámen, ani
vzpomínka, ale výzva k akci, práci, realizaci, učení a poučení. Baťové by si to jinak nepřáli.
Především, stále si neuvědomujeme, jaký zázrak
to byl: přetvořit ospalou vesničku Zlín ve světové
centrum výroby obuvi, podnikání, architektury,
umění a vzdělávání – bez jakékoliv pomoci nebo
účasti politických stran a osobností tehdejšího
státu. V červenci 1932 však Tomáš zahynul –
vše zůstalo na Janovi, až do vyhnanství v Brazílii, a úmrtí v srpnu 1965 v São Paulu. Co však
dokázal – za těch 33 let nacistické okupace, poválečného zestátnění a odsouzení, komunistické
devastace, úspěchu americko-kanadských podniků, a konečně úspěšných aktivit v Brazílii, ústících v návrh na Nobelovu cenu – je pro dnešní
svět neocenitelnou inspirací.

Globální a lokální
Baťové nikdy nebyli „globalisté“, ale průkopníci
lokalismu: přesouvat výrobu co nejblíže ke konečnému zákazníkovi nebo spotřebiteli, a uspokojovat je v jejich domácím prostředí. Dnešní
„globalismus“ je pravým opakem baťovského
myšlení: vyrábět co nejdále od spotřebitele,
v oblastech levné pracovní síly, a vozit produkty
zpět – někdy přes celou zeměkouli, pro spotřebitele v mateřských zemích. Takový „globalismus“
upadá a zaniká při prvních náznacích růstu ceny
pracovní síly – jak se tomu, nezvratně a zrychle-

ně, děje právě dnes, což vidíme nejen v Číně
a východní Asii vůbec, ale i v některých částech
Afriky či Jižní Ameriky.
Baťové vyváželi Průmyslová města, tedy komplexní výrobní prostředí, jakési kopie Zlína, doplněné bydlením, zdravotnictvím, sportem,
vzděláváním a zábavou, rozšířené místními službami, obchodem a doplňkovou produkcí. Dnes
tomu říkáme IPP – Integrované Produktivní Prostředí. Baťové takových „měst“ vyvezli přes 70,
ve 30. letech celosvětové krize. Jen během pobytu v Brazílii jich Jan Antonín postavil sedm, dodnes krásných, funkčních a prosperujících.

Rovnováha základem
prosperity
Dnes trpí nejen ČR, ale i většina vyspělého světa,
problémy regionální nerovnováhy. Rozdíly mezi
státy se neustále snižují, což je vidět na příkladu
Číny a USA, zatímco vnitřní rozdíly, mezi oblastmi, regiony a lokalitami, se prohlubují – ve většině zemí světa. Žijeme v éře rostoucí nerovnováhy – ekonomické, politické, znalostní,
společenské a podobně. Nehledáme ale rovnováhu, protože ji nechápeme, neumíme ji nastavit,
a necháváme partajnické mistry slibů a lovce
hlasů ji využívat a zneužívat ke stranické hegemonii, pro kterou je nerovnováha základem prosazení a udržení stranického, nedemokratického
centralismu.
Každá ekonomika může být tak dobrá, jak dobré
jsou její složky a komponenty. Každý ekonomický pohyb vzniká někde: v lokalitě, na podniku,
v regionu nebo ve spolupracující komunitě. Nikdy ne na ministerstvu! Na ministerstvu se spíše
mluví, často rychleji, než přemýšlí, slibuje, pře-

krucuje, vykrucuje a utrácí – tak, jak to vyžaduje
kultura partajnictví, tedy udržování moci a brzdění změny. Jak by asi dopadli Tomáš a Jan
ve Zlíně, kdyby se radili s tehdejšími politiky,
stranickými šéfy a jejich nohsledy? Mohl by vůbec vzniknout Zlín? Mohli by vůbec dobýt svět?
Samozřejmě, že ne. A předávat moc lokalitám
a regionům, do míst tvorby hospodářského pohybu? Vytvářet tak soběstačnou, vzkvétající ekonomiku? Ani náhodou! Zlín prostě unikl z hledáčku tehdy ještě nezkušených partajníků.
Baťové si ho udělali sami!
Ta regionální IPP budou vznikat i dnes; v Číně
a USA určitě, ale hlavně v zemi a kultuře svého
původu. Každé lokální IPP představuje jakési
kondenzační jádro, kolem něhož se mohou sdružovat, propojovat a spolupracovat zemědělské
a průmyslové produkce, služby a vzdělávací instituce. Tak lze vyrovnávat regiony: přinášet
práci za spotřebitelem, a ne honit spotřebitele
do předražených konglomerací, za vzdálenou
prací. Hospodářská a podnikatelská vyváženost
regionů je základem prosperity celku. Jen sobě
rovní a stejně potřební se mohou doplňovat,
spolupracovat, obchodovat a podnikat v zájmu
celku. Potřebujeme republiku moderní, plnou
aktivních, digitálních Zlínů, malých i velkých.

Nežádoucí monokultury
Namísto žádoucí a vyvážené regionální pestrosti
máme dnes nežádoucí, centrálně diktovanou
monokulturu. V politice, zemědělství, průmyslu,
službách i vzdělávání převládá monokulturní
„Gleichschaltung“. Monokultura je v přírodě,
i v lidském myšlení, zárukou stejnosti, úpadku,
degenerace a rizika. Myslíme-li všichni stejně,
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umíme-li všichni totéž, pak oslabujeme sami
sebe, odolnost a resilienci svého druhu, v podmínkách uměle vytvářeného stresu. Ani v kopané přece nelze složit dobrý tým ze samých pravých křídel. Vzájemně se doplňující rozmanitost
je zárukou tolik potřebné spolupráce a oslabením tak nepotřebné, neplodné, prázdné, a formální politické solidarity stejně myslících davů.
Baťové dobře věděli, co činí, jak a proč. Nepotřebovali „partajnictví“. Vědí to však zastánci v ČR
registrovaných 250 stran a hnutí? Tomáš byl
starostou Zlína čtyřikrát, bez stran a hnutí –
a podívejme, co po něm zůstalo!
Fatální monokultura je následkem, a zpětně zase
příčinou, plagiátorství, kopírování, opisování,
jakož i přejímání často vychvalovaných „best
practices“ – vše doprovázeno popřením původnosti, originality a hledání vlastní cesty. Jestliže
kopírujete cizí cestu, ochudíte svět; jestliže prorazíte cestu novou, svoji vlastní, obohatíte svět.
Proto se Baťové nebáli plagiátorů – Tomáš se
vysmíval obavám, že ho zkopírují Japonci.
„Budeme už zcela někde jinde,“ říkal.
Hledání vlastní cesty tedy nekončí. Vaše cesta
se nestane přeplněnou D1. V rychle se měnícím světě vaše kroky určují cestu. Proto mluvíme o hledání a ne o nalezení! Není tedy,

co zkopírovat – jen to, co už bylo, ale určitě ne
to, co bude. Jen vaše kroky pokládají cestu.
Věděli to oba Baťové.

Umět kontra vědět
Jak naučit mladé lidi podnikat? Přichází Jan, se
svojí myšlenkou Podnikatelské univerzity: „Bylo-li v Evropě dvacet milionů nezaměstnaných, bylo
to proto, že scházel milion vychovaných, vycepovaných, odvážných podnikatelů, kteří by našli
způsob, jak tyto lidi zaměstnat.“ Ano, podnikatelé, ne stát, poskytují zaměstnání. Sobě, rodině,
komunitě, národu. Janova univerzita učí lidi
podnikat tím, že podnikají. Ne že si o podnikání
něco přečtou. Dobrý kuchař musí umět vařit,
ne pouze studovat kuchařské knihy. Je třeba
něco umět, ne něco o něčem vědět! Jde o rozdíl
mezi informací a znalostí. Informace je popis,
například ona kuchařská kniha, zatímco znalost
je výsledek akce: výborná svíčková, pekingská
kachna nebo japonské sashimi. Informace je
popis akce, znalost je výsledek akce samotné.
Jak učil Einstein: Informace nejsou znalosti. Vědět ještě neznamená umět! Dobrého podnikatele je třeba „vycepovat“ na Podnikatelské univerzitě. Bohužel, Česko dodnes nemá ani jednu!

Nicméně, zlatý věk Baťů nastává. Vstupujeme
do společnosti podnikatelské, opouštíme společnost zaměstnaneckou. Podnikatel tvoří pracovní
místa, zaměstnanec je spotřebovává. Podnikatel
se umí postarat sám o sebe, o zaměstnance se
musí postarat někdo jiný, často třeba i stát. Podnikatel vytváří práci pro lidi, ale i automaty, roboty, AI, prostor i pro ostatní podnikatele v zájmu spolupráce za účelem onoho baťovského
regionálního hospodářského i společenského
rozkvětu. Podnikatelé jsou zodpovědní za své
zaměstnance, spotřebitele i uživatele, stejně jako
jsou zodpovědní lékaři, advokáti, akreditovaní
inženýři a mnozí další. České univerzity však
stále produkují zaměstnance, ne podnikatele.
Podnikatelská univerzita je tak prvním krokem
k ustavení podnikatelství jako profese. Profese je
z principu a tedy de facto sebeakreditovaná, nepodléhá de jure „akreditaci“ státních úředníků.
Podnikatelská komora profesně akreditovaných
podnikatelů je žádoucí. I proto jsem rád, že mohu
být u zrodu něčeho, co v Česku právě vzniká – politicky nezávislý Institut pro rovnováhu, pod názvem Equilibrium. Ten – inspirován i Baťou – prosazuje spolupráci profesních skupin za účelem
hospodářského vyvážení regionů, s respektem
k lidem i přírodě, s respektem k budoucnosti.
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VYROSTL JSEM U BATI
Tomáš Baťa si velmi silně uvědomoval důležitost vzdělání. O práci v továrně, kde byly vysoké
výdělky, se zajímalo velké množství lidí. Často však nevydrželi, někteří nestačili, jiní uznali,
že takový styl života jim nevyhovuje. Výsledkem byla značná luktuace. A Baťa chtěl
spolupracovníky iniciativní a ctižádostivé.
Zdeněk Rybka, Gabriela Končitíková

Tomáš Pavlíček a archiv Gabriely Končitíkové

Ú

dajně, když viděl, jací „proletáři“ bez
reálných představ by byli rádi do irmy
přijati, rozhodl se, že si vychová vlastní
spolupracovníky. Založil Baťovu školu práce,
přijal do ní prakticky čtrnáctileté děti a rozhodl
se, že je vychová továrna, podle jeho představ.
Studenti Baťovy školy práce se nazývali Mladí
muži (rok založení školy 1925) a později také
Mladé ženy (rok založení školy 1929). Kdo vydržel, byl na své výkony hrdý a stal se baťovcem
na celý život.

A

bsolvent Baťovy školy práce, autor
knihy Baťova soustava řízení a jeden
z lidí, kteří pochopili a dokázali aplikovat baťovské principy nejen v pracovním, ale také osobním životě. Po největší část svého života pracoval v peněžnictví, kde prošel nejrůznějším
pracovním zařazením až do nejvyšších
funkcí, v nichž Baťovy zásady vždy
uplatňoval.

Příprava na život
Baťova škola práce byla pro každého ostrým
startem do života a sílu toho startu pociťovali
trvale, vždyť většinu zvyklostí si udrželi po celý
život. Najdeme velmi mnoho příkladů, jakých
významných postavení a poct se absolventům
Baťovy školy práce dostalo ve vlasti i v zahraničí.
Pozoruhodné je, že vychovala i celou řadu cizinců. Recept byl prostý. Firma pozvala k přijímacím zkouškám do školy zpravidla nejúspěšnější
žáky třetích tříd měšťanských škol k psychotechnickým zkouškám a zdravotním prohlídkám.
Na základě přání uchazeče a na základě výsledků
zkoušek se pak rozhodlo, do jakého učňovského
oboru bude přijat. Škola v Baťově pojetí se nezabývala jen docházkou a studijními výsledky, cílem bylo vychovat z mladých lidí odhodlané
a pro život připravené osobnosti. Hodnocení
proto zahrnovalo také chování a aktivity na internátě, v dílně a celkovou pracovní, sportovní
a kulturní činnost. Každý byl hodnocen svým
vychovatelem, mistrem i prospěchem ve škole.
U každého studenta se také sledoval každý krok
a pokud byl zjištěn nedostatek, byl zatěžován
trestnými body. Vychovalo nás to k vědomí, že
záleží i na detailech, že základem pořádku je
disciplína. Naše dny se řídily neměnnou skutečností, že v továrně se pracovalo od sedmi do dvanácti hodin a od čtrnácti do sedmnácti hodin.
Tím byl určen také náš program. Ráno bylo povinností absolvovat rozcvičku, úklid pokoje a při-

Ing. Zdeněk
Rybka, CSc.
pravit se do práce, přičemž se hodnotil i celkový
vzhled. Obuv a oblečení jsme si připravovali již
večer. Firmu jsme reprezentovali také svým
vzhledem, proto také byly oblečení a celkový
vzhled každého z nás denně kontrolovány.
Škola měla jasnou strukturu. Všichni přijatí čtrnáctiletí chlapci byli zařazeni do dvouleté odborné školy, což byla vlastně učňovská škola, obuvnická, strojnická, stavební… Po dvou letech bylo
vybraným chlapcům umožněno pokračovat
ve studiu na Mistrovské škole příslušného oboru.
Postup se poté opakoval, opět byli ti nejlepší
vybráni a bylo jim umožněno studium na Vyšší
průmyslové škole příslušné profese. Při takovém
systému prosívání se původně nezkušený čtrnáctiletý chlapec dopracoval ve dvaceti letech maturity a byl všestranně připraven ke studiu na vysoké škole. Každému se dostalo takového
vzdělání a dostal se na takovou pozici ve irmě
a ve společnosti, na kterou mu schopnosti stačily.

Schopnost postarat se
Každý z nás denně sledoval případné přidělení
trestných bodů. Tím byl každý zahrnut do veřejné soutěže, aniž si toho byl vědom. A nešlo
jen o jednotlivce, ale i o tým, za výsledky celé
světnice byl totiž odpovědný kapitán. Tím byl
nejúspěšnější Mladý muž z vyššího ročníku.
Jeho úkolem bylo pomoci těm, kteří nestíhali,
nevěděli a neuměli. Několik světnic bylo součástí družiny, za kterou byl zase odpovědný
vychovatel. Zvykli jsme si být neustále hodnoceni, naučili jsme se, že záleží na výsledku všeho, co den přináší. Takové hodnocení bylo
v modi ikované formě uplatňováno v celé továrně, na každém pracovišti, mezi mistry,
správci, nákupci, vysekávači i prodejnami. Tomáš Baťa tomu říkal závodění, které velmi propagoval i mezi továrnami v celém Československu, například o výši průměrných mezd.
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Byl to úžasný start do života,
byli jsme vychováni tak,
že se člověk celý život cítil jako
na startu, neustále soustředěný
na co nejlepší plnění svých
úkolů. Když takto žijete několik
let, přání a snaha být nejlepší
se stane součástí vaší
životní ilozo ie.

Ukázka z Ročenky
mladého muže

Mladý muž se musel umět sám o sebe postarat.
A nejen o sebe. Baťa měl zásadu, že jeho spolupracovník musí být schopen postarat se o manželku,
o děti i o jejich dobrou životní úroveň. Nepřipadalo v úvahu, aby vdaná žena pracovala. I k tomu
vedla škola, od začátku studia si veškeré náklady
každý hradil sám – ubytování, stravu, ošacení,
studium i všechny ostatní potřeby. Proto také
vychovatelé neradi viděli, když mladý muž dostal
od rodiny nějaký balík na přilepšenou. Protože
u Bati byly všechny plány a rozpočty včetně platů
v týdenním cyklu, byli jsme k němu vedeni i my,
měli jsme týdenní osobní rozpočty, které vychovatel a kapitán kontrolovali. Všichni jsme měli dokonalý přehled o své inanční situaci, životních nákladech, hodnotě věcí i své situaci. Měli jsme
každý své osobní konto, na které jsme povinně
spořili. Uspořená částka nám byla úročena jako
každému zaměstnanci deseti procenty. Cílem
bylo, aby každý muž po ukončení studia a návratu

ze základní vojenské služby měl uspořeno
100 000 Kč. U žen se jednalo o předpoklad úspor
ve výši 50 000 Kč. V případě uzavření manželství
měli novomanželé na kontě 150 000 Kč a byli tak
schopni pokrýt roční náklady na běžný život. Bohužel, praktických výsledků jsme se nedočkali
kvůli mezinárodní situaci a vypuknutí války.

Poslední dopis
Byl to úžasný start do života, byli jsme vychováni
tak, že se člověk celý život cítil jako na startu. To
znamená, že je neustále soustředěný na co nejlepší plnění svých úkolů. Když takto žijete několik
let, naučíte se fungovat, jako byste byl neustále
hodnocen, stane se vaším zvykem, že chcete mít
neustále co nejlepší výsledky. Přání a snaha být
nejlepší se stane součástí vaší životní ilozo ie.
Její základ je v propojení a vzájemném ovlivňování jednotlivých zásad. Na jednu velmi praktickou

se dnes už skoro zapomnělo – že obchodní dopis
má být sestaven a argumentován tak, že je v dané
věci dopisem posledním. Jiná, že nikdo nic nemá
dostat zadarmo, zůstala aspoň v povědomí. Je to
hlavní Baťova zásada, věřil, že vydělaná koruna
má daleko vyšší hodnotu než koruna darovaná.
Problém dneška je možná i v tom, že učíme děti
šetřit z darovaných peněz. Obdarovaný člověk se
začne spoléhat na dary a nikoliv na sebe. Žádné
dary, žádné subvence. V tomto duchu jsme byli
u Baťů vychováni. Tomáš Baťa – zakladatel je
nositelem mnoha uznávaných přívlastků. Jeden
snad trochu převyšuje: Byl vychovatelem, který
vychoval tisíce spolupracovníků. Sám se o tom
zmiňuje, když říká, že továrna je jen halda kamení, ale on vychoval lidi, kteří ji postavili a úspěšně
v ní pracují. Chtěl spolupracovníky zdravé, vzdělané, sebevědomé a zámožné. Kdo ve irmě pracoval, kdo ve irmě obstál, zůstal baťovcem a je
na to po celý život hrdý.
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Valerie Saara
Martina Crlová,
Nadace Tomáše Bati

VZDYCHACÍ
TYPY NEPŘIJÍMAT

S Gabrielou Končitíkovou, projektovou manažerkou Nadace Tomáše Bati, která se věnuje
studiu a aplikování Systému řízení Baťa do současného podnikatelského prostředí,
o Baťově personalistice, která byla při budování irmy jedním ze základních kamenů.
Co se vám vybaví jako první, když se řekne
obuvník Tomáš Baťa?
Že vnímat Baťu jako obuvníka je málo. Ano, pro
mnohé zůstává i dodnes ševcem, který dokázal
řemeslo pozvednout na průmysl, to je však pouze jedna část jeho podnikatelského umu. Mnohem podstatnější informací zůstává fakt, že již
jako velmi mladý pochopil skutečnost, že není
schopen vybudovat fungující podnikání bez dalších lidí, kteří budou hrdi na svoji práci. Tomáš
Baťa často hovořil o zapálenosti srdce a v souvislosti s touto myšlenkou se mu podařilo pozvednout dělnickou pracovní pozici na úroveň úřednické. Ve irmě Baťa si byli lidé rovni.
V tom tkví úspěch jeho podnikatelské
ilozo ie?
Tomáš Baťa řekl: „Nevybudoval jsem podnik, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval podnik.“
Tím v třicátých letech vysvětlil podstatu podnikatelského úspěchu irmy Baťa. Zároveň také
dodával, že doufá, že na světě neexistuje člověk,
který by za zlínským podnikatelským úspěchem
hledal pouze stroje, budovy a způsob výroby.
Konkrétně řekl: „Doufám, že není na světě již nikdo, kdo by si myslel, že za úspěchem naší irmy
stojí tyto baráky a stroje v nich, vše by bylo bezcenné, pokud by nebylo plně využito a přetvořeno
československým člověkem.“ Úspěch Tomáše Bati
byl také jednoznačně podmíněn lidmi, kterými
se obklopoval, hodnotami, které vyznával on sám
a které postupně uplatňoval i ve irmě, tak se
začala tvořit iremní kultura Baťa. Jedním z prvků této kultury bylo, že ve irmě Baťa se nepoužívalo oslovení zaměstnanec, ale spolupracovník.
Mělo to svůj smysl, nebylo to jen formální.
Hovoříte o schopnosti Tomáše Bati vytvářet
základ iremní kultury postavené na lidech,
můžete to přiblížit?
Základem je zachovat si schopnost podívat se
na irmu i sebe sama očima svého spolupracov-

níka. Neočekávat tedy, že jsou lidé ochotni pracovat jinak, než by byl majitel irmy v jejich postavení. Tomáš Baťa toto dovedl. Laicky řečeno,
není správné přistupovat k lidem, se kterými
společně tvoříte cokoliv, s myšlenkou pouze
vlastních zájmů.
Základní myšlenka pro každého vedoucího pracovníka nebo majitele irmy zní: „Nikdy od svých
spolupracovníků nemůžeš očekávat více, než jsi
ochotný udělat pro irmu ty sám.“ Lidé, kteří s Tomášem Baťou pracovali, věděli, že on bude ten,
kdo bude bránit irmu a své spolupracovníky
v první linii.
Jak lze dnes využít odkaz Baťa při tvoření
iremní kultury?
Stát se pro druhé vzorem a uznávat jejich hodnotu. Z člověka musí být cítit energie, a aby mohl
energii vyzařovat, musí ji někde získávat. Baťovská ideologie iremní kultury je převážně o úctě

Žijeme v době, kde slyšíme,
že pokud chceme být
úspěšní, musíme trávit celý
život tvrdou prací. Práce
přesčas je v rámci ilozo ie
Baťa pouhou neschopností
efektivně využívat čas.
a rovnováze. Na to v dnešní době neskutečně
zapomínáme. Žijeme v době, kde slyšíme, že pokud chceme být úspěšní, musíme trávit celý život
tvrdou prací. Práce přesčas je v rámci ilozo ie
Baťa pouhou neschopností efektivně využívat
čas. Například v rámci baťovin, což je takový můj
osobní termín pro Baťovy zásady, existuje pravidlo, že na pozici zaměstnance lze pracovat přes-

čas maximálně tři až šest týdnů. A pokud irma
nevyřeší problém, aby odstranila nutnost práce
přesčas, začne ztrácet tvůrčí energii člověka,
takzvaně mu práce začne přerůstat přes hlavu
a přestane jej těšit.
Baťa řešil i otázku tvůrčí energie lidí?
Dnes používáme slovo kreativita, Baťa mluvil
o tvůrčím duchu. Je to základem baťovin – jedná
se o schopnost irmy vytvořit takové podmínky,
ve kterých lidé chtějí tvořit a jejich nápady jsou
minimálně vyslyšeny, když ne rovnou realizovány. A pozor, nejedná se jen o vybrané pracovní
pozice, toto pravidlo platilo pro všechny. Baťa
má krásnou myšlenku: „Pokud se irma stane
hluchou k myšlenkám svých spolupracovníků,
ztratí jejich tvůrčího ducha. Bez tvůrčího ducha
je podnik pouhou byrokracií.“ V rámci baťovin
se nezaměřujete jen na získání práce a výsledků
práce od lidí, chcete získat jejich srdce, zapálenost, angažovanost. Hledáte způsoby, jak je zainteresovat. Baťoviny jsou postaveny na delegování pravomocí a odpovědnosti na co možné
nejnižší úrovně vedení ve irmě. Jak říkal Baťa,
k rozvoji podniku nepotřebujete získat pouze
ruce dělníků, potřebujete zejména jejich mozek
a nejvíce však jejich srdce. Zapálené srdce dokáže překonat nechuť rukou i mozku.
V dnešní době je ovšem v mnoha irmách poměrně náročné zachovat si tvůrčího ducha…
Řešením je volný čas. Lidé potřebují volný čas.
K tomu, aby byl pracovní výkon kvalitní, efektivní a neustále se rozvíjející, potřebujete vědět,
kdy se zastavit. Jinak začnete časem svou práci
nenávidět, ačkoliv na začátku ji milujete. U Baťů
vám volný čas téměř ordinovali.
Zásadou je, nikdy neubírat lidem z jejich volného
času, aby vždy měli čas se mentálně odpoutat
od irmy a regenerovat, a tak si zachovat tvořivého ducha, který chce se v práci rozvíjet a ne takového, který musí. Baťa sám říkal: „Žádná velká
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díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali
lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění
musí náš podnik nabízet.“
Jaké podmínky máte na mysli?
Individuální. Paušalizování podmínek péče o lidi
ve irmě totiž nemá smysl, taková péče neplní
většinou svůj účel, protože každý člověk má individuální potřeby. Základní pravidlo baťovin je, že
aby byla jakákoliv péče o lidi účelná, musí vycházet z dokonalé znalosti lidí. Jedna zásada má
však všeobecný charakter, je to takzvaný princip
8-8-8, což znamená, že irma je schopna nastavit
procesy tak, aby lidé osm hodin denně pracovali,
osm hodin se rozvíjeli, tvořili vztahy a věnovali
se osobnímu životu a osm hodin se opravdu kva-

jeho energie. Baťa chtěl tvořit ducha irmy a to
je možné jen s lidmi, kteří chtějí.
Kde takové lidi najít?
Dnes trpíme syndromem, že si myslíme, že každý chce a potřebuje dosáhnout pracovního
úspěchu, což ale vůbec není pravda. Baťoviny
staví na úplně jiných základech. Sám Tomáš
Baťa řekl: „Náš systém řízení je vhodný pouze
pro 30 procent lidí.“ Z těchto 30 procent je předpoklad, že jen 15 procent lidí hoří pro svoji práci. Úkolem je vytvořit takový systém, který
těchto 15 procent rozvíjí a zároveň neopomíná,
ale neustále postupně a pomalu rozvíjí i 80 procent lidí ve irmě, pro které je práce jen součást
života, nikoliv jeho poslání a velmi silně hlídá
to, aby procento lidí, kteří svoji práci nesnášejí,

D

louhodobě se věnuje studiu Baťovy
soustavy řízení a jejímu aktuálnímu využití.
Je autorkou deseti knih na téma odkazu
Baťa. V rámci své lektorské činnosti přednáší
jednotlivá témata z Baťovy soustavy řízení.
Studuje doktorský studijní program na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci své
disertační práce vytváří model pro aplikaci
zásad firemní kultury rozvíjených firmou
Baťa a.s. do roku 1945 do současného podnikatelského prostředí. V současné době
pracuje jako projektová manažerka pro Nadaci Tomáše Bati. Inspirativní myšlenky Tomáše Bati sdílí v rámci projektu Inspirace
Baťa. Od roku 2017 se věnuje šíření baťovských myšlenek skrze Akademii Baťa.

Baťa skutečně řešil i kvalitu spánku svých
spolupracovníků?
Jistě, princip 8-8-8 je možné aplikovat pouze
tehdy, když se opravdu můžete plně osm hodin
koncentrovat na práci. Baťova irma chtěla
na osm hodin celého člověka, ne pouze zbytky

Jak takový osobář fungoval?
Byl to člověk, který tvořil mentální spojení mezi
irmou a konkrétním spolupracovníkem. Mapování atmosféry, případné včasné odhalování
jakýchkoliv problémů, ať už osobních či pracovních, bylo nedílnou součástí práce osobáře. Týdenní rozložení práce bylo individuální a měnilo
se, je však možné říci, že tři dny v týdnu pracoval na dílně či jiném oddělení, kde pozici jako
osobář vykonával, jako dělník a dva dny v týdnu
pro ostatní dělníky, kterým byl osobářem, zařizoval, co bylo třeba, a předával informace
na evidenční osobní oddělení. Jeho pozice nebyla nijak tajena, aby nevznikl dojem, že by
na spolupracovníky zjišťoval a donášel, každý
věděl, kdo je jeho osobář a že mu může být velmi nápomocný.
O jak velkou skupinu lidí se mohl starat?
Podstatná byla skutečnost, že osobář musel
být vždy součástí pracovního kolektivu, staral
se maximálně o 25 až 30 osob, které dokonale
znal, jako své přátele. Po celou dobu mimo
jiné sledoval, jak se lidé chovají v pracovním
prostředí i mimo, jak se staví k práci, jaké mají
vzájemné vztahy na pracovišti i mimo. Jedině
dokonalá znalost každého člověka, jeho zájmů, priorit a životních cílů, byla předpokladem pro to, aby irma mohla nabízet lidem to,
po čem opravdu toužili, co je rozvíjelo a posouvalo jak v profesním, tak hlavně v osobnostním životě.

Ing. Mgr. Gabriela
Končitíková, MBA
litně vyspali. Firma by se tedy měla zajímat i o to,
zda jsou její lidé vzděláni v oblasti zdravého životního stylu, spánku, kvality a pravidelnosti
stravování. To vše není jen jejich osobní otázka,
týká se i irmy.

úhlu pohledu bychom na osobáře nahlíželi jako
na iremního kouče. Naplňoval Baťovu představu
o tom, že pro efektivní fungování dílny je stejně
důležitá tvůrčí pracovní atmosféra, jako kvalitní
vybavení a systémové řešení práce.

nebylo vyšší než zbývajících 5 procent. Tahle
opatření vedou k tomu, aby se udržovala tvůrčí
pracovní atmosféra.
Jak ale tohle všechno rozpoznat?
To je velmi zajímavá část personální politiky
ve irmě Baťa, kde se během let vyvinula pozice
takzvaného osobáře. Na začátek je potřeba říci,
že irma striktně rozdělovala personální činnost
na administrativní, kterou považovala pouze
za statistickou a evidenční a personální činnost
ve smyslu péče o spolupracovníky. Z dnešního

Co byste tedy, s Baťou, poradila dnešním
irmám? Kde a jak začít?
Velmi pečlivě vybírejte, s kým spolupracujete
a dávejte si pozor, koho do své irmy pustíte,
opravdu jen 30 procent lidí je ochotných růst
a ti jsou správnou volbou. Zbavte se pocitu, že
z každého bude skvělý pracovník, nebude.
A malá konkrétní rada z personalistiky Baťa –
soustřeďte se na takové maličkosti, jako je lidské vzdychání. Například už při přijímacím pohovoru se u Bati věnovala pozornost sledování
reakcí na běžné otázky typu: Jak se dnes máte?
Jak se vám dnes k nám cestovalo? Dotazovatel
se soustředil i na to, kolikrát člověk vzdychne.
Pokud začal uchazeč svou odpověď stylem
„ach“ či jiným synonymem povzdechu, tak většinou nebyl přijat s poznámkou: „Nepřijímat –
vzdychací typ.“ Zásada zněla: Takové lidi nepustit do irmy, protože stačí jeden takový člověk
do týmu a během týdne rozvzdychá celý tým
a vše bude problém.
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VILA TOMÁŠE BATI
Dnešní sídlo Nadace Tomáše Bati je více než historickým místem uprostřed Zlína,
kde žil továrník Tomáš Baťa. V prostorách vily dodnes silně cítíte energii Tomáše
Bati, je to místo, kde bezpochyby panuje genius loci.
Valerie Saara

onomono photography a archiv Nadace Tomáše Bati

V

ila byla jeho domovem dvacet let. Místem,
kam se vracel unaven po celodenní práci
a odkud velmi časně ráno odjížděl, protože většinou nemohl ani dospat, aby mohl být
zpět v továrně mezi spolupracovníky a tvořit.

Odraz osobnosti
Do vily mohl přijít kdokoliv. Potkávali se v ní zástupci elity, vizionáři, umělci, tvůrci, politici, vědci,
továrníci a také úplně prostí lidé, kteří přišli Baťu
požádat o pomoc nebo radu. Vila přivítala každého, bez rozdílu postavení či národnosti. Tak jako
byl Tomáš Baťa otevřen komukoliv, kdo projevil
vnitřní energii touhy po změně či tvoření, byl stejně otevřen i jeho domov. Vila zůstala zvláštním
místem, ve kterém se propojuje dynamika osobnosti Tomáše Bati se zvláštním klidem, tichem
a pokorou, která mu byla také vlastní.
„Stavba byla dokončena v roce 1912 a již při jejím
projektování bylo zcela jasné, že odrážela osobnostní změnu, kterou Tomáš Baťa procházel –
úspěch podnikatele se neměří velikostí a honosností domu, ale schopností platit spravedlivé
mzdy spolupracovníkům. Na tehdejší postavení
Tomáše Bati ve společnosti a poměry, nebyla vila
nijak okázalá, měla splňovat hlavně funkčnost
a útulnost,“ říká Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati.
Vzhled domu a jeho okolí formovali architekti
a stavitelé věhlasných jmen: Jan Kotěra, František
L. Gahura, Vladimír Kar ík, František J. Thomayer.
Interiér byl dekorován celou řadou architektonických a výtvarně-řemeslných skvostů, které se
podařilo zachovat. Vila sloužila jako domov manželů Baťových a jejich jediného syna Tomáše juniora, zároveň však bývala i přechodným domovem pro přátele, širší rodinu i významné návštěvníky Zlína. Byla místem setkávání i prožitku příjemných rodinných a společenských chvil.

Baťa stále živý
V roce 1945 byla vila znárodněna a během následujícího období se stala Domem pionýrů
a později Domem dětí a mládeže. Až v roce 1996

„B

aťovu vilu si můžete pronajmout nejen pro firemní, ale
i pro soukromé účely. Můžete zde mít firemní schůzku, školení
či podepisovat důležité dokumenty. Můžete se zde také vdát
nebo oženit. Každý si zde tak najde to své, podle individuálních potřeb. Při konání větších akcí nabízíme propojení více
sálů, získáte tak jedinečné prostory.“
Ing. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati

Školení, semináře i svatby
byla v restituci navrácena Tomáši Baťovi juniorovi. Ten se rozhodl vilu rekonstruovat do původního stavu, založil vlastní nadaci a vilu jí
věnoval k užívání. „Rekonstrukce vily byla opravdu rozsáhlá a náročná vzhledem k tomu, o jak
jedinečný památkově chráněný prostor se jedná.
Z původního vybavení vily se zachovalo pouze to,
co bylo pevně spojeno s vilou samotnou, jako jsou
mramorová a dřevěná obložení, podlahy, krb,
okenní vitráže a další. Ostatní inventář byl během
let rozkraden nebo zničen,“ popisuje ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev.
Pietním způsobem bylo zrekonstruováno historické přízemí vily, které sestává z rozsáhlého
obývacího prostoru, jídelny, knihovny, zimní
zahrady a také proslulé kanceláře Tomáše Bati.
V současné době jsou tyto prostory využívány
k různým společenským akcím.
„Kromě toho, že je možnost vilu pronajmout ke společenským účelům, nabízí nadace také zážitkově
vzdělávací programy pro irmy. Ve vile můžete zažít
tzv. Den s Baťou. Vilou i Zlínem vás provede přímo
ředitel Pavel Velev. Ke každé irmě přistupujeme
individuálním způsobem a vzhledem k tomu, že
Gabriela Končitíková svými znalostmi pokrývá
široké spektrum jednotlivých baťovských témat,
vytváříme přednáškový program přímo na míru
potřebám každého klienta,“ dodává Viktor Riško,
marketingový manažer Nadace Tomáše Bati.
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BAŤŮV ODKAZ EVROPĚ
Akademičtí pracovníci, podnikatelé i zástupci veřejné správy z celé republiky
se 18. září 2019 sešli ve Zlíně, kde diskutovali nad odkazem jednoho z nejúspěšnějších
podnikatelů světa pro dnešní svět a podnikání. Konferenci Baťův odkaz Evropě
již popáté uspořádala Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity
Tomáše Bati společně s Nadací Tomáše Bati.
Petr Simon

T

archiv Nadace Tomáše Bati a Univerzity Tomáše Bati

ato výjimečná konference, která se koná
pouze jednou za pět let a je tedy ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření
živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení
názorů, zkušeností a dobrých praktik, má dlouhou tradici a pokaždé je zaměřena na téma, které ve společnosti aktuálně rezonuje. Letošní
setkání vytyčilo téma Lidé – výzva pro budoucnost podnikání, které spojovalo vystoupení více
než padesátky osobností na plenárním zasedání
i v sedmi sekcích. „Věřím, že konference byla inspirativní, motivační a podařilo se na půdě univerzity spojit svět podnikání, vzdělávání i veřejného života. V tomto spojení je možné najít nová,
či alespoň lepší řešení otázek spojených s tím nejcennějším, co máme – lidmi, hledáním a rozvíjením jejich talentu,“ řekla závěrem konference její

organizátorka, profesorka Drahomíra Pavelková
z Fakulty managementu a ekonomiky.
Role moderátora plenární sekce se ujal emeritní
rektor Petr Sáha, který zpovídal významné
osobnosti podnikatelského a akademického
světa. Mezi řečníky byli například jednatel Continental Barum Libor Láznička, ekonom a profesor univerzit v New Yorku a ve Zlíně Milan Zelený, bývalý viceguvernér České národní banky
Mojmír Hampl, nejznámější český krizový manažer Václav Novák a další známé osobnosti.
Konference nebyla pouze o znalostech a výměně
zkušeností. Obohatil ji také rozmanitý doprovodný program – koučovací zóny, historické
výstavy, práce s virtuální realitou i dobová módní přehlídka s kavárnou Marie Baťové na večerním setkání v Baťově vile.

Nejen podnikatelské myšlenky Tomáše Bati, ale také
jeho celoživotní ilozo ie nepřestávají fascinovat svou
nadčasovostí. Ve své představě o ideálním městě
dokázal Baťa propojit podnikání, školství, zdravotnictví, sociální oblast i veřejnou správu. A lidé, jejich
znalosti, dovednosti, postoje, způsoby vzdělávání
a sdílení poznatků v podmínkách měnícího se světa
byly jako klíč pro úspěšné fungování jakéhokoliv
podniku v centru Baťovy pozornosti. Zájem o konferenci byl značný, což potvrdila i Gabriela Končitíková,
programová koordinátorka Nadace Tomáše Bati
ve Zlíně: „V současné době velmi sílí zájem odborníků,
manažerů a majitelů irem o odkaz Baťa. Uvědomují si
totiž skutečnost, že Baťa dělal něco jinak. Není to už
pouhý zájem o to, jak Baťa budoval systém a řídil lidi,
ale jak lidi rozvíjel a nechal tvořit. A právě tyto myšlenky a postupy irmám poskytujeme.“
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Nejistotě
v budoucnosti
můžeme předejít
jediným způsobem,
a to jistotou ve
vlastních lidech. Žádná
velká díla nevznikla,
protože někdo něco
musel, ale protože chtěl.
Přeji si, aby v našem
podniku pracovali lidé,
kteří chtějí. Podmínky
k takovému chtění musí
náš podnik nabízet.

Ptáte se mne, jak jsem vybudoval
k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem
závod, vybudoval jsem člověka a ten
vybudoval závod.
23
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VYRÁBÍME SKLÁDAČKU

PRO DOSPĚLÉ
Firma KOMA MODULAR získala v roce 2015 prestižní ocenění Firma roku Zlínského kraje.
O dva roky později byl její majitel Stanislav Martinec ve stejném regionu České republiky
oceněn i titulem Podnikatel roku. O jeho cestě jsme si povídali ve Vizovicích. V centrále
irmy, která je, jak jinak, postavena z modulů a která byla součástí českého pavilonu
v italském Miláně v rámci výstavy EXPO 2015.
Martin Minha

archiv Koma

Zkuste pro nezasvěcené představit váš obor.
Modularita je celkem přirozená záležitost. Je
pro mě s podivem, že se v dnešní době digitalizace stále staví z cihel a z betonu a nepoužívají
se alternativní metody stavění. Tím je právě
modularita, které se často říká offside building.
Základ je v tom, že se díky takzvané modularizaci 90 procent stavby připraví ve výrobě a jen
přibližně 10 procent se montuje na místě.
Na druhou stranu, u klasické stavařiny je to
spíš naopak. V předpřípravné fázi se udělají
například jen okna nebo výztuže, jinak jde
o dlouhý proces na místě. Modularita je dnes
na takové úrovni, že se z modulů sestavují budovy na deset, dvanáct pater. Všechno se dá
propracovat. My už ve výsledku řešíme jen
konektory a spoje.
Firma byla založena v roce 1992. Proč
jste se tenkrát rozhodl podnikat právě
v tomto oboru?
Před revolucí jsem pracoval jako šéf moštárny
ve Slušovicích. Tenkrát šlo o velmi progresivní
podnik. Jenže jsem v sobě jako mladý kluk nosil idealistické myšlenky. V revolučních dnech
jsem vystoupil a ze dne na den jsem byl ihned
převelen do jiného závodu vyrábějící maringotky na kolech. Ta doba byla hodně neutěšená. Vystudoval jsem logistiku a tenkrát jsem
kolem sebe vnímal klasické stavební buňky.
Ty mě ale nebavily. Když se po revoluci naskytla možnost cestovat a já v zahraničí viděl, jaké
možnosti moduly nabízí, začal jsem je rozvíjet
i u nás. Spočítal jsem, že jsme od té doby postavili více než 60 tisíc modulů, ze kterých by se
dalo postavit město se 70 tisíci obyvateli. My
dnes 80 procent modulů vyvážíme do zahraničí. Troufnu si říct, že se dokážeme srovnat s evropskými irmami.

V České republice máte nějakou přímou
konkurenci?
Je tu konkurence, ale množství se snižuje. Dříve
se tu modulací zabývalo 40 irem, teď je nás
přibližně patnáct. Jsme pyšní na to, že jsme
z hlediska prodeje nejsilnější jak v České republice, tak na Slovensku.
Všechno vyrábíte opravdu tady
ve Vizovicích?
Ano. Denně vyrobíme až dvanáct kusů. Záleží
na složitosti konkrétního modelu. Mezi hlavní
exportní země patří v současnosti Německo,
Švýcarsko, Belgie a Holandsko. Dodáváme
i do Skandinávie, poslední dobou hodně
i do Francie. Stali jsme se součástí velkých developerských projektů pojatých modulárním způsobem. Nedávno jsme právě ve Francii dostavěli
například hotel. Výhodou modularity je rychlost
provedení. Příprava je sice delší, ale samotná
realizace je velmi rychlá. Navíc můžeme vyrábět
i v zimě, bez ohledu na počasí. Ve fabrice vyrobíme, na místě postavíme a vracíme se zpět
do tepla. Je to jako Lego pro dospělé.
Kdo je nejčastější cílový zákazník?
Když jsme začínali, byly to stavební irmy. Jakmile se ale začala zvedat úroveň modularity, začaly
se tyto systémy používat na realizaci nemocnic,
škol, školek nebo kanceláří. Naše projekty často
vyhrávají výběrová řízení. Leckdy je to i tím, že
se města na poslední chvíli rozhodnou, že by
chtěla postavit školu nebo školku. Klasickým
stavebním způsobem by to trvalo měsíce, možná
roky. My jsme ale schopni to díky opakovaným
řešením celé vyrobit na lince během několika
týdnů. Na základy to náročné není. Často jde
spíš o přípravu, schválení nebo stavební povolení. Někdy je to stavěné i na riziko ještě před tím,

než se inálně schválí stavební povolení. Když se
tak stane, samotná realizace je už velmi rychlá.
Dalo by se říct, že jedna skupina zákazníků jsou
města a druhá velké korporace. Těm vyrábíme
takzvané létající stěhovatelné kanceláře. Moduly
dnes už i pronajímáme. Aktuálně máme v České
republice a na Slovensku více než 1 500 kusů
k pronájmu. Trend sdílení roste i v našem oboru.
Po ekonomické krizi v roce 2008 se objevili developeři, kteří zjistili, že by bylo ideální, pokud
by se mohly budovy rozdělat a přemístit na jiné
místo. A to je přesně to, co my děláme.
Modularita je často prezentována jako velmi
úsporná. V čem přesně?
Nejprve je potřeba říct, že není o moc levnější.
Tou hlavní úsporou u modulu je už zmíněný čas.
Pokud má budova něčemu sloužit a vy si ji pronajmete, tak vám samozřejmě mnohem dříve
přinese zisk. Velmi důležitý je ale ekologický
bonus. My při výrobě třídíme odpad stejně jako
v každé jiné průmyslové irmě. Na druhou stranu, na stavbách se všechen odpad hází do jednoho kontejneru. To je obrovský problém. Největší
procento odpadu na světě tvoří údajně stavební
suť. Je velmi nebezpečná. Jsou v ní beton, vápno,
různé chemikálie. My umíme moduly rozdělat
zpět na jednotlivé kusy materiálu a ty buď znovu
použít, nebo recyklovat. Výrazně šetříme prostředí. Díky výměně modulů jsme schopni například ze školky udělat školu, z ní pak studentské
koleje a z kolejí třeba domov důchodců. Šetří to
obrovské prostředky. Na výstavě EXPO 2015
postavilo Slovensko pavilon za 4 miliony eur,
Německo dokonce za 40 milionů. Jakmile výstava skončila, srovnal jeden bagrista za necelý
týden oba pavilony se zemí. My jsme ten náš
rozložili a přesunuli jsme ho k administrativním
účelům sem do Vizovic.
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Necháváte se inspirovat v zahraničí?
Ano. První inspirace byla Baťou, který sám
používal pro stavby modul 6,15 krát 6,15 metru. Přinesl si to z Ameriky. Tenkrát šlo o trvalé
stavby, které ještě modularitou nedokázal
rozpohybovat tak jako my dnes. Inspirace
v zahraničí byla i při sestavování samotné
linky. Objel jsem pět automobilek a když jsem
viděl, jakým způsobem dělají auta, aplikoval
jsem konkrétní principy i do výroby modulů.
A v neposlední řadě se inspiruji i u zemí modularitě zaslíbených. Jde hlavně o Austrálii,
Japonsko a Spojené státy.
Vím, že hodně zastáváte baťovské principy.
Předáváte je i svým zaměstnancům?
Určitě. Kdesi padla otázka, jak by Baťa žil
v dnešní době digitalizace. Podle mě by měl ty
nejlepší věci. Používal by umělou inteligenci
a měl by ten nejrychlejší internet na světě. Něco
podobného se snažím šířit i u nás. Baťovské postupy mi hodně pomáhají v rozhodování o klíčo-

vých věcech. Je neuvěřitelné, co za jeden život
dokázal. Jaký měl globální dosah. Takový český
a snad ani jiný světový podnikatel prostě neexistuje. Na druhou stranu je potřeba říct, že to
uvnitř jeho fabrik bylo hodně drsné. A to se moc
neví. Byla velká luktuace lidí. Lidé nebyli schopni vydržet to vysoké tempo, neustálé tlaky
na inovace a na termíny. Docházelo k velkým
ostrým střetům vedení, které si muselo vyjasňovat, jakým směrem se irma vydá dál. Baťa
v tomto směru hodně tlačil na pilu. A to je někdy
dost náročné. Je to ale obrovská inspirace. Stále
žiji v baťovském půldomku, i přesto, že bych měl
už asi dávno bydlet v modulární stavbě. Věřím,
že i samotné baťovské domky budou jednou
modulární. Že k tomu dospějeme.
Mám to chápat tak, že ačkoliv ctíte baťovské
principy, jste vůči vašim zaměstnancům
citlivější?
To musí posoudit oni, nicméně často slýchávám,
že je u nás iremní kultura nastavena dobře.

Mám hodně silné lidi. Na manažerských pozicích
je luktuace téměř nulová. Mám krásný pocit
z toho, jak tu lidé vyrostli. Jde o jednu z baťovských zásad, která se u nás převedla do reality.
„Nebuduj podnik, buduj lidi! To oni ti podnik vybudují,“ a to se tu, myslím, stalo.
Čekal jste, že se irma rozroste do světových
rozměrů?
Nevím, kde se to stalo, ale už od patnácti let
jsem měl sen vést podobný podnik. Tak to
bylo. Jakmile se otevřely hranice, nechal jsem
se inspirovat. Nikdy jsem si nedával inanční
cíle. Nikdy pro mě nebyl obrat hlavní prioritou. Inovovali jsme přirozeně, podle počtu
přibývajících zakázek. Mým hlavním cílem je
budovat lidi, dělat něco zajímavého a mít
z toho dobrý pocit. Naše poslání zní: „Obohatit
svět a pomáhat lidem“. Často lidem dáváme
střechu nad hlavou. To, že budeme třeba jako
teď připravovat letiště do Senegalu, by mě
opravdu nikdy nenapadlo.

Mám krásný pocit z toho,
jak tu lidé vyrostli. Jde o jednu
z baťovských zásad, která
se u nás převedla do reality.
„Nebuduj podnik, buduj lidi!
To oni ti ten podnik vybudují,“
a to se tu, myslím, stalo.
25
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FASCINACE ŽELEZEM
Jednou z významných a úspěšných zlínských irem je kovárna VIVA, kterou spoluzaložil
před lety Čestmír Vančura. V davu nepřehlédnutelný muž kováře připomíná už svým
vzezřením. A přiznává, že patří k těm lidem, které podobné provozy, v nichž se setkává
oheň a železo, prostě fascinují.
Petr Karban

archiv VIVA

Kováře připomínáte od pohledu. Jste kovář
řemeslem? Dědictvím po otci či dědovi?
V rodině jsme kovárnu neměli, aspoň co mi paměť sahá, ale nijak daleko do hloubky jsem nepátral. Výheň na statku, tu jsme v jedné větvi
rodiny měli. V minulosti bylo zvykem mít na každém větším statku pro drobnou potřebu vlastní
výheň. S mírnou nadsázkou lze ale říct, že každý
z nás má v sobě geny starých kovářů. Jsme určitě
jedno z nejstarších kontinuálně zachovaných
řemesel, nakonec začalo existovat někdy dva
a půl tisíce let před Kristem.

A dokážete vzít perlík u výhně a kovadliny
do ruky?
U nás uvidíte jen historickou dílnu, občas děláme den otevřených dveří, sem tam si to zkusím.
Kontakt kladiva s kovadlinou prostřednictvím
žhavého kovu je zvláštní, mění se v průběhu
kování a chladnutí železa a není možná pro každého, ale nejenom mě to přitahuje. V dnešním provozu průmyslové kovárny je to už všechno o strojním tváření. U nás tváříme na linkách
s kovacími lisy až čtyři tisíce tun. Kovadliny se
používají v ručním, často v uměleckém kování.

Pije se ještě v kovárnách osmička?
Kdepak, už pětadvacet let ne.
Stojany s vodou…
S iontovými nápoji…
Kováři prý byli v minulosti velmi vážení…
Pořád jsou. Kdysi to byla hodně privilegovaná
vrstva, i dobyvatelé nových území je často ušetřili,
byli nepostradatelní. Ještě tisíc let zpátky bylo
kovářství vlastně univerzálním řemeslem, teprve
později se z něho vydělili nejdříve zámečníci,
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později zbrojíři, pasíři a další řemesla. Stáli u zrodu takzvaného bratrstva, z něhož se později vyvinuly cechy, první profesní sdružení. Do doby, než
se z nich staly „lobbistické“ spolky, velmi přispěly
k rozvoji mnoha řemesel a průmyslové výroby,
vytvářely první standardy kvality, vychovávaly
novou generaci pro uchování a rozvoj znalostí.
Vaše kovárna se zrodila kdy?
Koncem roku 1992. Měli jsme nejdříve v úmyslu privatizovat slévárnu, kde jsem pracoval.
Většina z nás hledala nové živobytí, lákaly nás
nové možnosti. S vlastním privatizačním projektem, který jsme s kolegy připravili, jsme neuspěli. Tak jsme se dvěma kolegy odkoupili malou výrobní dílnu a začali pracovat na její
přeměně v komerční kovárnu.
Dnes ale patříte, jestli se nemýlím, do rodiny
Moravia Steel…
Ano. Bylo mojí ambicí vybudovat v oboru zápustkových výkovků z oceli kovárnu evropských parametrů se vším všudy a podřídili jsme tomu i vlastnickou strukturu a partnerství s Moravií Steel mi
dávalo smysl. V ČR jsme dnes v našem segmentu
největší, v Evropě nám alespoň do jejího středu
ještě něco schází, ale jsme na dobré cestě.
Váš profesní příběh, pokud vím, má také inspiraci v Baťovi. Což asi na Zlínsku není nic
divného…
Ale já jsem se potkal s Baťou až mnohem později, zdaleka ne na začátku, jak by se předpokládalo. Jako správný Zlíňan jsem náplava, Baťa byl
pro mě švec a po popravdě mě to kdysi ani nijak
moc neoslovovalo. A přitom jsem se potkal
s mnoha lidmi, kteří Baťu pamatovali, dokonce
můj tchán byl kdysi v Baťově fabrice nejmladší
mistr v jeho strojírnách. Netušil jsem, že Baťa
ve Zlíně měl – a stalo se to později jeho konkurenční výhodou – asi čtyřicet procent výroby
ve strojírenství. Vyvíjel a vyráběl si především
stroje a výrobní linky, které přinášely jeho irmě
prospěch. Později se sortiment rozšířil i do dalších oborů, od kol až po letadla.
Jde vám to asi docela dobře, pět stovek zaměstnanců svědčí o tom, že jste z té jedné dílny před skoro třiceti lety poněkud vyrostli…
Ale pořád nevidím ten váš průsečík s Baťou.
Ten přišel až asi po deseti, patnácti letech.
V době, kdy jsem si snad mohl myslet, že už tak
trochu vím, o čem to podnikání je. On byl skutečně jedinečný. Ne nadarmo se říká, že jeho
systém byl jediný utopistický systém, který
v praxi opravdu fungoval.
Čím vám imponoval?
Schopností podnikat, brzy i v globálním měřítku. Uměl správně rozpoznat správné věci, neje-

nom v oblasti výroby. Obrovsky a správně investoval do moderního vzdělání svých lidí
i ve městě. Kreativita, inovace, efektivita byly
v Baťových závodech zdomácnělou věcí, jen se
jim tak neříkalo. Stejně nadčasová byla jeho starost o lidi, byť pracovat u Bati znamenalo opravdu vyrovnat se s vysokými nároky. Procházelo
se k němu mnoha síty a nebylo to vůbec snadné,
mnoho lidí neobstálo. Ti, co obstáli, o ty bylo
velmi dobře postaráno. Měl spoustu mladých
lidí, mladých rodin. Pomáhal s péčí o děti, o rozpočty, poskytoval jim nevídaný servis, dvakrát

Svět průmyslu a vědy
je nesmírně zajímavý. Dnes
obsahem i inančně. My jsme
asi na trhu práce obstáli
v obou směrech. Atraktivita
práce v průmyslu stoupá,
zažívá určitou renesanci.
denně pošta, konzum blízko, maminkám doprava potravin domů, třikrát týdně čistírna. Bydlení
mělo vysoký standard, vždyť ve stejné době, kdy
v Baťových domcích byly plně vybavené koupelny, v Praze se stavěly domy s jedním záchodem
a se studenou vodou na pavlači.
Co z Bati, z vašeho pohledu, ve vaší irmě
třeba, je přenositelné?
Asi to hodně závisí na naturelu každého z nás,
na osobních dispozicích, ale mnoho se toho dá
použít i dnes. Už jenom vztah k práci, k irmě,
k lidem, ke společnosti, ke vzdělání…
Jaké máte plány? Jste největší, daří se…
Moravia Steel má plány i všechny dispozice posilovat naši pozici, a tím i svou. Tedy dál podnikat, rozvíjet se.
A vy osobně?
Chtěl bych využít svých zkušeností a věnovat se
dál i oblasti výzkumu a vývoje především tam,
kde si myslím, že jsme dobří, v naší výrobě,
v dalším zpracování výkovků. Věnujeme se také
hodně humanizaci práce…
Všichni mluví o robotizaci, vy o humanizaci?
My říkáme totéž, jen jinými slovy a vidíme zároveň i jiný cíl. Roboti jsou pro nás dalším výrobním prostředkem. Usilujeme o práci pro lidi příjemnější, o to, aby jich bylo méně potřeba
na fyzicky nejtěžší a nejmonotónnější práci, aby
rostla naše produktivita a využití nových investic a klesal nám počet spolupracovníků na odpo-

ledních a nočních směnách, aby se práce přesouvala více do lepších podmínek apod. Naším
hlavním zákazníkem je automotive a ten má
takové tři základní postuláty: vše v perfektní
kvalitě, ve správném čase a v nejlepší ceně. S tím
se nedá dlouhodobě jinak bojovat, než že dokážete dlouhodobě využít všechno, co je na trhu
k dispozici a dáte to dohromady tím nejlepším
možným způsobem. Nové technologie mají obrovské možnosti, ale kromě efektivity potřebujeme i spolehlivost. Naše provozy jsou investičně
náročné, vyžadují, aby byly provozovány sedm
dní v týdnu, na tři nebo čtyři směny. Každý, kdo
si to zkusil, ví, že už dvě směny nejsou snadné.
Navíc mladí mají rodiny, starší zase už nemají
fyzické schopnosti. Robotizace je příležitost.
Angažujete se ale i na univerzitě…
Jsem členem vědecké rady UTB ve Zlíně, ale
dlouhodobě spolupracujeme i s vysokými školami a školami obecně. Poslední projekt, na kterém se podílíme, začíná 1. třídou.
Jak vnímáte současný kovářský dorost? Hodně se mluví o tom, že technické obory jsou
naprosto nedostatkové, všichni chtějí být
manažery...
Svět průmyslu a vědy je nesmírně zajímavý.
Dnes obsahem i inančně. My jsme asi na trhu
práce obstáli v obou směrech. Atraktivita řemesel stoupá, průmysl zažívá jakousi renesanci.
Potřebujeme nechat vydělat i lidem, kteří jsou
šikovní a chtějí, i když nemají potřebné vzdělání.
Skutečně?
Myslím, že ano, řada dříve módních povolání
ustupuje. Vy byste chtěl být manažer čehokoliv,
s nejasným posláním? Myslím, že naše práce je
stejně zajímavá, ne-li zajímavější. A navíc vidíte
výsledek své práce.
Takže vidíte budoucnost pozitivně? Dnes se
hodně mluví o energiích, o životním
prostředí…
Železo, respektive ocel, stojí za naším dnešním
blahobytem. Tisíce let ji používáme, v posledních
stovkách a desítkách let jsou to miliardy tun a planetu to nijak fatálně nepoznamenalo. A pokud
někde ano, je za tím naše chamtivost, ne vlastnost
toho materiálu. Umíme ji recyklovat, ze starého
vyrobit nové a staré železo se dokáže i samo vrátit
do přírody. Je to vlastně štěstím lidstva, že náš
vývoj doprovázelo železo, být to jiný materiál,
dopadlo by to to nejspíše tragicky. Jsme a budeme
energeticky náročnými provozy, tam je pořád
prostor ke změnám k lepšímu. Problém je v tom,
že podobně třeba u vody jsme si zvykli na jejich
nízkou cenu. Dokud existuje možnost získat vodu
levně, zdráháme se za ni platit více, což by umožnilo včas realizovat úsporná opatření.
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RADUJME SE
ZE SAMOTNÉ

CESTY

Když vstoupíte do zlínského sídla irmy Promens, na první pohled vás zaujme
masivní žlutý plastový přední kryt nákladního auta Volvo Hauler, který je zavěšen
nad recepcí. Ředitel společnosti Robert Zatloukal pomáhal irmu v devadesátých
letech budovat z malého výzkumného týmu. Dnes je irma pro některé nadnárodní
společnosti významným vývojovým dodavatelem plastových dílů a sestav.
Martin Minha

Jakub Hněvkovský

Vaše irma vznikla v roce 1991, ale podle
časové osy společnosti jste jejím ředitelem
až od roku 1994. Jak tomu mám rozumět?
V rámci týmu bývalého Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně jsem
byl se zakladateli irmy v kontaktu už od roku
1988. Bezprostředně po revoluci pak v Česku
převládl názor, že výzkumné ústavy není potřeba
podporovat. Výzkumné týmy tak začaly přemýšlet
nad svou další cestou. S jedním takovým týmem
pod vedením pana Jaromíra Váji, který se věnoval
technologii reakčního vstřikování, jsem začal spolupracovat. Tito pracovníci založili v roce 1991
společnost RIM-Tech, kde jsem se rok po jejím
založení stal spoluvlastníkem a jedním z jednatelů. Pro další rozvoj irmy bylo pak potřeba přeměnit skupinu nadšených lidí na podnik se standardy pro automobilový průmysl. Dostal jsem důvěru
a v roce 1994 jsem se stal ředitelem.

dobře, bylo inanční i časové zapojení společníků pro většinu z nás tak vysoké, až nás přivedlo
k myšlence irmu prodat. Novým vlastníkem se
tak v roce 2005 stala irma Polimoon Group,
která měla svou Components automotive divizi.
Díky konsolidaci na trhu plastových obalů, která
probíhala prostřednictvím akvizic, pak skupinu
Polimoon koupila společnost Promens Group.
Tu následně v roce 2014 společnost RPC Group
a tu letos zase skupina Berry, která má v portfoliu 300 podniků a téměř 30 tisíc zaměstnanců.
U nás v Promens Zlín je dnes 320 zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že se tady ve Zlíně zabýváme
výhradně automobilovým průmyslem, jsme
v rámci celé skupiny takovým malým samostatným ostrůvkem. Máme vlastní Sales i RD. Očekává se od nás růst tržeb a pro itabilita. Zbytek je
na nás. Proto se pro mě jako ředitele otevírá
možnost pracovat například na iremní kultuře.

Kolik lidí stálo na začátku irmy a jak se společnost postupně rozrůstala?
Na začátku bylo několik výzkumníků pod vedením pana Jaromíra Váji. Zejména díky jeho nadšení jsme krok za krokem budovali irmu, která
se stala spolehlivým TIER1 dodavatelem pro
automobilový průmysl. Našimi zákazníky byly
například irmy Karosa (dnes Iveco), Škoda VW,
Volvo CE, John Deere. Přestože irma fungovala

S jakým cílem jste tenkrát nastupoval na pozici ředitele společnosti?
Chtěl jsem z nadšené skupiny velmi šikovných
výzkumníků vytvořit irmu odpovídající potřebám dodavatele v automobilovém průmyslu.
Kdo je váš typický cílový zákazník?
Především výrobci autobusů, náklaďáků,
kombajnů. Roční sériovost je spíše v řádu

tisíců než desetitisíců. Cílíme tam, kde se
současně potkává požadavek na komplexnost. To znamená na customizaci, lexibilitu,
přesnost dodávek, a hlavně vývoj a technickou podporu. Náš dnešní typický zákazník je
například Iveco Vysoké Mýto, švédské Volvo
Construction, Rostselmash z Rostova
na Donu nebo Zetor Brno. V praxi se pak
jedná o výrobky či sestavy, jako jsou palubní
desky, blatníky, kapoty.
Všechno se to vyrábí tady ve Zlíně?
Ano. Marketingové, obchodní, vývojové i výrobní kapacity máme ve Zlíně. Logistiku přizpůsobujeme potřebám zákazníka. K výrobě patří
nejen reaktivní vstřikování a vakuové tvarování,
ale i lakování a montáže.
Jak se za těch téměř 30 let změnila kvalita
plastu jako takového?
Změnily se zejména požadavky na design a bezpečnost u inálních výrobků. To se pak odráží
na požadavcích na materiál a jeho zpracování.
U kombajnů nebo traktorů se dnes přejímají
zvyklosti, které známe z osobních automobilů.
Znamená to, že jakmile jako řidič sednete za volant autobusu, kombajnu, traktoru či náklaďáku
někde v lomu, měl byste cítit podobný komfort
jako v osobním voze.
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S velikou pokorou se dnes
k Baťovi vracím. Je to pro
mě fenomén, který o sto let
předběhl svou dobu. Ačkoliv
za sebou neměl žádné
poznatky ani výzkumy
z neurovědy a jiných
měkkých dovedností,
dokázal neuvěřitelné věci.
Často přemýšlím, jak své
nápady dostával.

Péče o planetu je hodně aktuální téma.
Troufnu si říct, že je dnes plast pro někoho
skoro sprosté slovo. Jak u vás probíhá výroba
z hlediska ekologie?
Celá skupina má svůj program udržitelnosti.
Zejména je potřeba, aby díl už v návrhu pracoval
i se záměrem minimalizovat následný odpad.
Další výhoda je, že jsme velkou část odpadu
z výroby schopni podrtit a použít ho znovu pro
výrobu vstupního materiálu. Ideální stav je, pokud z naší irmy žádný odpad neodchází.
Jaké jsou vaše hlavní cíle a priority se společností Promens?
Od shareholders k stakeholders. To pro mě znamená udržitelnost výsledků a vztahů. Chceme
naplnit představy vlastníka, zákazníků i pracovníků irmy.
Trochu v tom cítím baťovskou zásadu „Nebuduj podnik, buduj lidi.“ Nechal jste se inspirovat baťovským systémem řízení?
Přiznám se, že jsem na principy Tomáše Bati narazil už kolem roku 1996. Byla to doba, kdy naše
irma doslova bojovala o přežití. Jeho myšlenky
mě oslovily, ale tenkrát jsem je ještě nestudoval
do hloubky. Až dnes se s pokorou k Baťovi vracím.
Je to pro mě fenomén, který o sto let předběhl
svou dobu. Ačkoliv za sebou neměl žádné poznat-

ky ani výzkumy z neurovědy a jiných měkkých
dovedností, dokázal neuvěřitelné věci. Často přemýšlím, jak své nápady dostával. Poslední čtyři
roky se zabývám iremní kulturou pro konkurenceschopnost podniku. V podstatě jde o to chtít
po lidech náročnější cíle a jejich plnění dosahovat
radostnějším způsobem. Hodně mě pro budování
iremní kultury inspiroval program společnosti
Franklin Covey, přestože je náročný na implementaci. K tomu všemu jsem přidal koučovací dovednosti. Tak jsem se například stal prvním česko-slovenským interním lektorem programu
s názvem 7 návyků efektivních lidí. Lektorem,
který školí lidi ve irmě, kterou sám vede. Díky
tomu jsem opět narazil na Baťu. „Rozvíjej sebe, pak
rozvíjej druhé,“ nebo „Rozvíjej lidi a přes lidi rozvíjej podnik.“ Když se podívám na podobná baťovská
hesla, tak to jsou přesně věci, které se my dnes
pracně učíme. Pro mě je inspirátor v tom, že dělal
velké věci v době, kdy pro ně neměl vůbec žádnou
oporu. A to je úžasné.

těchto otců zakladatelů je potřeba dát iremní
kultuře nějakou systémovou podobu, která
umožní rozvoj v nových podmínkách. Důkazem
toho, že se to daří, je letos postavení nové fabriky za 16 milionů eur. Podařilo se to prosadit
díky tomu, že měl její vlastník velkou důvěru
v náš tým. Osobně si myslím, že k nám už lidé
nechodí jen kvůli penězům, ale že nás berou
i jako irmu, ve které mají možnost osobního
rozvoje. Takto získané dovednosti pak mohou
uplatnit jak v pracovním, tak soukromém životě.
Firmě to mimo jiné přináší nižší luktuaci, větší
zapojení pracovníků do řešení náročných úkolů,
kratší dobu schůzek a z nich lepší výstupy
a v neposlední řadě i pozitivní prostředí, ve kterém se negativistům nedaří. Protože ale ve vztazích s lidmi pomalu znamená rychle, má to své
tempo. Osobně si myslím, že jsme tak na třetině
cesty toho, kde bych si dnes naplňování našeho
konceptu trvalého zlepšování učícího se podniku představoval.

Zkuste být konkrétní. Vnímáte vliv vašeho
koučinku třeba na chodbách vaší
společnosti?
V naší irmě byla iremní kultura vždy silnou
stránkou. Už pan Vája, zakladatel irmy a tehdejší šéf výzkumné skupiny, dokázal lidi vždycky
nadchnout. Uvědomil jsem si, že po odchodu

Teď jste mi trochu nahrál. Co motivuje
ke každodenní práci vás osobně?
Uvědomil jsem si, že dělat ředitele mě baví právě proto, že mohu rozvíjet lidi. Zjistil jsem, že
když investujete do těch, co se rozvíjet chtějí, tak
se to pozitivně odráží ve iremních výsledcích
a vztazích současně. Zkrátka se lépe žije.
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ZAPÁLIT MŮŽE

JEN TEN, KDO SÁM HOŘÍ

Od roku 2016 vede Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Z povídání s ním je zřejmé, že s ní má velké plány. „Řídím se baťovskou zásadou, že vše,
co dělám, musí mít punc mezinárodního charakteru a kvality,“ říká děkan David Tuček.
Martin Minha

Jadran Šetlík

Jak se stalo to, že teď sedíme v kanceláři děkana FaME na UTB ve Zlíně?
Je pravda, že jsem měl možnost pracovat ve vedení univerzity ještě před pozicí děkana. Na této
fakultě jsem nějaký čas řídil Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Působil
jsem i jako prorektor pro celoživotní vzdělávání
a spolupráci s praxí. I toto období mi bylo jistou
průpravou na děkanát a měl jsem během něj
možnost setkat se i s paní Soňou Baťovou, snachou zakladatele Tomáše Bati. Vždy mi sama
říkala, že jde o velmi důležitou práci. V diskuzích
to brala hodně zodpovědně, a to stejné chtěla
i po nás. Nakonec jsem v rámci volby děkana
uspěl a nastoupil na čtyřletou dráhu.
S jakými ambicemi jste na děkanát nastupoval a jaké konkrétní plány se vám už podařilo splnit?
Na národní úrovni jsou pro nás klíčové akreditace. Náš byznys stojí na klíčových, řídicích
a podpůrných procesech. Jednou z klíčových
oblastí je vzdělávání v české i anglické formě.
I my na univerzitě musíme připravovat produkty pro mezinárodní trh. Jde o jednu ze základních baťovských zásad. Nám se na FaME
za poslední dva roky podařilo akreditovat
všech 19 akreditací bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Nosnou část z nich i v angličtině. Na desetileté období se nám podařilo dosáhnout na akreditace
pro habilitační a profesorské řízení. A to je
v současnosti ta největší meta, které je univerzita v oblasti vzdělávání schopna. V ekonomických oborech jsme mimo jiné dosáhli i institucionální akreditace. To znamená, že si můžeme
akreditace nových ekonomických programů
de inovat a schvalovat sami. Vše samozřejmě
podléhá kontrolám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

A zahraniční ambice?
Chceme se rozšiřovat. Je jasné, že z dlouhodobého hlediska nemůžeme být klíčoví poskytovatelé
vzdělání například pro západní svět. Ovšem,
máme s nimi dobré vztahy a využíváme případové studie třeba z Harvard Business School z amerického Bostonu. Naše nejbližší meta je aktuálně
velký vzdělávací projekt v Kurdistánu. Jde o autonomní stát Iráku. Očekáváme prezenci 80 až
90 kurdských studentů v bakalářském programu
Economics and Management. Zatím půjde o studium v celoživotní formě, ale v současné době
akreditujeme i prezenční studium tohoto programu. Znamenalo by to, že by studenti svá studia začali v Kurdistánu, ale dokončili by je u nás

ve Zlíně. V rámci doktorského programu spolupracujeme například i s Vietnamem. Máme tam
asi 15 zahraničních studentů-samoplátců, což
pro fakultu znamená nejen splnění cíle, ale zároveň i přínos externích inancí.
Pomáhá vám při oslovování potenciálních
zahraničních partnerů i vaše zlínské, respektive baťovské renomé?
Když někam cestujeme a řekneme, že jsme ze
Zlína, tak si to lidé hned spojí s Baťa Shoe Company. Navíc automaticky očekávají, že něco z baťovských principů máte v sobě. Nejen při jednáních s irmami ze vzdělávacího trhu je to skvělá
reklama. Jde o pozitivní stigma, které vám oteví-
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rá dveře. V regionu na to lidé hodně slyší. Pomáhá nám to bodovat jak na trhu vědeckovýzkumných činností, tak u mezinárodních projektů.
Například v Portugalsku nebo ve Francii berou
Baťu také za svého. Je to velký fenomén.
Co všechno obnáší práce děkana?
Musím říct, že je to práce velmi zajímavá a velmi
pestrá. Její dominantní složkou je práce s lidmi.
Ono by se to dalo čekat, ale člověk si to zpočátku
neuvědomí. Je totiž zahalen operativou, je zodpovědný za nastavení správné vize a strategie.
Navíc, nemalou část tvoří papírová práce. Jako
statutární osoba většinou po večerech podepisuji, a tím i schvaluji veškeré klíčové dokumenty,
kterých je relativně dost. Jde především o schvalování stipendií a nových směrnic. I proto jsem
měl zpočátku pocit, že pracuji hlavně s papíry.
Pak jsem si ale uvědomil, že i ty nakonec končí
u studentů, spolupracovníků a partnerů. Základem je zalíbení v komunikaci s jinými lidmi. Myslím si, že pokud to tak na této pozici někdo necítí, pak je to problém. Děkan může být skvělý
vědec nebo může být bezchybný v dokumentaci,
ale pokud neumí pracovat s lidmi, začnou se projevovat slabiny. Strašně důležité je také neztratit
kontakt s denní realitou. I proto si stále nechávám své přednášky. Učím dva předměty v češtině
a oba i v angličtině. V tom vidím další paralelu
s Baťou. On také znal naprosto perfektně celý
proces od nákupu usně přes šití až po prodej.
Líbí se mi, že jste věrný oboru, který jste sám
vystudoval…
Původně jsem studoval technologii a management
na Vysokém učení technickém. Už tam se mi zalíbily manažerské předměty, které tento studijní
program kombinoval v oboru gumárenské a plastikářské technologie. Následoval doktorát na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Vždy mě lákalo
podnikání. Později jsem založil prosperující irmu,
která se zabývala digitálním zpracováním dat.
Docenturu jsem dělal na Univerzitě Tomáše Bati,
která už v té době měla šestiletou historii. V čase,
kdy jsem se stal děkanem, jsem ale irmu převedl
na společníka. Jsem toho názoru, že dvě věci najednou se dobře dělat nedají.
Nemrzí vás to svým způsobem?
Nemrzí. Byla to skvělá zkušenost. Asi jako každému podnikateli mi to do života dalo několik
dobrých životních rad. Je to dobrá škola vyzkoušet si na vlastní kůži to, o čem tady na fakultě přednášíme. Stát na vlastních nohách, být
zodpovědný za sebe, ale i své pracovníky. Zažít
si, že to, co si na trhu nevybojujete, zkrátka nevyfakturujete. Vytvořilo to dobré zázemí dělat
manažersky jakoukoliv jinou funkci. Posunulo
mě to v jednání s lidmi. To všechno mám teď
možnost zúročit.

Předáváte vaše konkrétní prožité zkušenosti
z podnikání ve vašich přednáškách
i studentům?
Určitě je ideální, když může pedagog sdělit svou
vlastní zkušenost. Ať už z irem nebo z vlastního
podnikání. I proto máme na fakultě i řadu externistů, kteří sami prezentují to, co sami zrealizovali. Prožitá skutečnost je ta nejsilnější. Často
studenty lákám na případové studie od prestižních pedagogů. Kupříkladu i my máme možnost
potkávat se s profesorem Porterem z Harvard
University. Je to guru marketingu a managementu, z jehož školy a knih jsem čerpal i já a mí vrs-

Obecně byly u ekonomických oborů za poslední
roky zjištěny propady, někde dokonce v řádu desítek procent. My jsme je ale nepocítili. Stále si držíme stejný počet studentů, což je přibližně 2 000 až
2 200. Snížil se nám ale přetlak při přijímání. Ještě
před patnácti lety jsme přijímali každého sedmého uchazeče. Dnes bereme asi každého druhého.
Přihlášek máme tedy méně. My ale nevolíme cestu snížení počtu přijímaných studentů. Studenty
proselektuje samo studium. Díky statistikám vývoje počtu narozených v ČR a počtu maturantů
vztahujících se k jejich roku narození, a tím i vývoje velikosti kohorty uchazečů za dosavadní ob-

„Podnikání mi do života dalo několik dobrých životních rad.
Je to dobrá škola vyzkoušet si na vlastní kůži to, o čem teď
přednáším. Stát na vlastních nohách, být zodpovědný za sebe,
ale i své pracovníky. Zažít si, že to, co si na trhu nevybojujete,
zkrátka nevyfakturujete. Vytvořilo to dobré zázemí dělat
manažersky jakoukoliv jinou funkci. Posunulo mě to v jednání
s lidmi. To všechno teď mohu na pozici děkana zúročit.“
tevníci při svých studiích a je tomu tak dodnes
i u našich žáků. Díky projektům máme možnost
navštěvovat úspěšné zahraniční irmy jako japonskou Toyotu nebo americkou Harley Davidson. Dnešní možnosti jsou obrovské. Jak pro management univerzity, tak pro naše pracovníky
i pro studenty.
Jak probíhá spolupráce a vzájemná inspirace
v rámci tuzemských univerzit?
Výhodou Univerzity Tomáše Bati je, že ve Zlínském kraji nemá přímou konkurenci. Máme
dobré vztahy jak s Olomoucí a Brnem, tak
i s Prahou nebo Plzní. Z hlediska získávání studentů nejsme konkurenti, naopak se v řadě věcí
doplňujeme. S ostatními univerzitami si pomáháme například otevřením možnosti spolupráce
v zahraničí. Často prezentujeme věci společně
za celou Českou republiku. Ve spolupráci je síla
i úspěch. Naším velkým úspěchem v mezinárodním žebříčku kvality vysokých škol v oblasti
Business and Economics pro rok 2020, který
v listopadu vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, je umístění naší
univerzity v celosvětovém srovnání na příčce
401.–500. v oborech Business and Management
a Accounting and Finance. Obhájili jsme tak loňské hodnocení nejlepší pozice z českých vysokých škol v těchto oborech.
Jaký je aktuálně zájem o Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše
Bati?

dobí, je jasné, že počty středoškolských studentů
s dobrými studijními výsledky rok od roku klesaly. A to platilo i u nás. Projevuje se to i v nižším
podílu studentů, kteří studium ve výsledku dokončí. Výhled ale dle tvaru demogra ické křivky
slibuje v tomto ohledu alespoň dílčí zvýšení, byť
jen na několikaleté období. U ekonomických oborů je konkurence obecně nejtvrdší. Kromě snad
dvou soukromých vysokých škol jsou v České
republice všechny ekonomické. Letos se to projevilo tím, že některé fakulty bez výsledků a stabilních týmů nezískaly akreditace. Ztratily tak možnost přijímat studenty.
Vzhledem k historii univerzity i celého Zlína… Apelujete na váš profesorský sbor, aby
se držel baťovských principů?
Stále tu máme předměty pro podporu podnikání, které se baťovskému systému řízení věnují.
Striktně tu pak apelujeme na výuku cizích jazyků. Díky Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně nabízíme studentům výuku od angličtiny
až po čínštinu. Není to ale tak, že bychom chtěli
zlepšit pro il studentů odříkáváním baťovských
pouček. To stejné platí i u zaměstnanců. Podle
mě je důležité připomínat Baťu v rovině inspirátora. Organizujeme tu například konferenci s názvem Baťův odkaz Evropě. Vystupují na ní lidé,
kteří se Baťou inspirovali ve svých podnikatelských projektech, a i díky nim jsou teď úspěšní.
Takoví lidé mohou nakonec inspirovat zase naše
studenty. A o tom to je. Nejprve je třeba zahořet
a pak můžeme zapalovat ty další.
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JSME TU PRO

ŽIVOT

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie IVF Zlín pomohla od roku 2000 na svět
více než 5 000 dětem. Za 19 let si u tuzemských i zahraničních klientů vybudovala pověst
rodinné kliniky s nadstandardním přístupem. V čem tkví její úspěch a jak moc jí pomáhá
Baťův systém řízení? I o tom jsme si povídali s jejím zakladatelem, ředitelem a lékařem
MUDr. Davidem Rumpíkem, Ph.D.
Martin Minha

Jadran Šetlík a archiv IVF Zlín

Kde a kdy vznikl nápad otevřít si vlastní kliniku reprodukční medicíny?
Když jsem v roce 1994 nastoupil po absolvování
Lékařské fakulty na Masarykově univerzitě na gynekologickou a porodnickou kliniku v Brně
na Obilním trhu, zařadil mě můj tehdejší přednosta, profesor MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., na oddělení asistované reprodukce. Od prvního dne jsem
byl programem léčby neplodnosti uchvácen. Fascinoval mě počátek zázraku života. Pomáhat spermiím a vajíčkům ke vzájemnému spojení, asistovat při následném vývoji embrya a po jeho
přenesení do dělohy čekat na potvrzení gravidity
a radovat se společně s párem, který se dlouho
neúspěšně snažil o početí dítěte, mě nabíjelo
energií a naplňovalo poslání mé lékařské profese.
Během svého působení na brněnské klinice jsem
se seznámil s mojí manželkou, která tam také
pracovala jako gynekolog a porodník. Když
na konci devadesátých let začala vznikat privátní
centra asistované reprodukce v Praze a Brně, začal jsem intenzivně uvažovat o naší vlastní klinice.
V roce 2000 vznikly nové kraje a naskytla se tak
ideální doba pro otevření nových pracovišť. Vytipoval jsem několik regionů. Vůbec nejvíc nás ale
uchvátil nový Zlínský kraj, ve kterém jsme obdivovali jeho podnikatelskou historii. Centrum asistované reprodukce tam tenkrát chybělo, rozhodli
jsme se tedy požádat o výběrové řízení na kliniku
IVF. S pomocí bývalého primáře zlínské porodnice
MUDr. Františka Zábranského, CSc., jsme vytvořili
projekt, který přesvědčil nový krajský úřad ve Zlíně, Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny. Výběrové řízení jsme vyhráli a v roce 2001
jsme spustili ostrý provoz.

Budova kliniky s názvem Tomášov je jen kousek od centra Zlína, na dohled od světoznámého Památníku Tomáše Bati. Je z ní krásný
výhled na celé město. Je to však také místo
plné klidu s nádherným parkem a lesem
v sousedství. Byla tato kombinace tím hlavním lákadlem k jejímu pronájmu?
Přesně to nás zaujalo. Hledali jsme dlouho
vhodné místo a měli jsme tenkrát štěstí, že byly
v této budově volné prostory. Privátní nemocnice Atlas tu provozovala interní oddělení a měla
jedno patro nevyužité. Prostory nám zrekonstruovali a my rozjeli provoz. Pacienti přibývali
a my začali pronajímat další a další prostory.
Spravili jsme i druhé podlaží a vzhledem k našim narůstajícím potřebám jsme v roce 2007
celou nemocnici koupili. Za plného provozu
začala rozsáhlá rekonstrukce. Z původního
interního oddělení jsme vybudovali čtyřhvězdičkový hotel. Jedno podlaží jsme pronajali společnosti Vaše laboratoře, která provozuje lékařské laboratoře v oboru biochemie, imunologie,
hematologie, cytogenetika a mikrobiologie.
Máme tak vše pod jednou střechou. Zkumavka
s krevním vzorkem nemusí opustit naši budovu
a výsledek vyšetření máme obratem. Hotel je
určený hlavně pro pacienty, kteří k nám jezdí
z větší dálky. Vzhledem k tomu, že máme
50 procent klientů ze zahraničí, je pro ně možnost přespání přímo u nás velkou výhodou.
Postavili jsme unikátní zařízení s vlastní lékárnou, restaurací, wellness centrem a tělocvičnou.
Na jednom místě se tak děje vše od počátku
až po inále, kdy předáme těhotnou paní zpět
do péče jejímu gynekologovi.

Pokud se nepletu, autorem budovy je Jan
Antonín Baťa...
Ano. Celý objekt má krásnou historii. Architektem byl Vladimír Kar ík, jeden z dvorních architektů rodiny Baťů. Budova byla původně postavena za účelem školicího střediska pro vysoký
management. Sloužila pro vzdělávání „top“ manažerů. Studentská kolej Tomášov byla slavnostně otevřena 28. srpna 1938, kdy byli přijímáni
vybraní studenti z Baťovy školy práce. Šlo
o prestižní ústav. Přísným výběrem prošli jen ti
nejlepší z absolventů baťovského vzdělávacího
systému. V každém ročníku bylo maximálně
40 studentů. Škola byla přirovnávána k anglickým internátním školám a vyžadovala dodržování přísných pravidel. Dopoledne se chodilo
do práce, odpoledne do školy. Vyučovaly se tu
nejen ekonomické obory, ale i světové jazyky,
literatura, sport, etiketa, rétorika. Jediným volným dnem byla neděle. Mladí muži „Tomášované“ měli jednotný slavnostní oděv. Nosili černý
žaket, tmavé proužkované kalhoty, bílé rukavičky a černý cylindr. Často tu přednášeli významné
osobnosti, mimo jiné i spisovatel Jan Drda nebo
továrník pan Pirelli. Byla to nádherná doba, ale
bohužel skončila druhou světovou válkou.
Jak vás konkrétně inspirovala generace
Baťů?
Pro někoho jsou hesla z Baťovského systému
řízení jen budovatelská tvrzení. Ale když se nad
tím zamyslíte, tak by si je měla každá irma i každý jednotlivec vzít za své. Například Baťovi
hoši, kteří pracovali přímo v této budově, měli
své desatero. Hesla jako „Jedině v práci věřit bu-
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deš,“ nebo „Neutrácíš čas nadarmo,“ možná zní
jako z dob komunistických časů, ale mně to přijde krásné. Jsem si jistý, že kdybychom se tím
všichni řídili, byli bychom ještě dál. Na rodině
Baťů se mi líbilo i to, že prostě neutráceli. Vůbec
si nežili bohatým životem. Tak se podle mě pozná irma, kterou někdo vede zodpovědně. Baťovi z irmy neodčerpávali velké zisky, ale věnovali
to zpravidla všechno zpět do investic a oprav.
A tak to děláme i my v naší rodinné irmě. Veškeré zisky jsme od začátku investovali zpět například do opravy budovy, do nákupu nových
přístrojů, do rozvoje celé naší společnosti.
A vždy se to vyplatilo. Máme i podobný systém
řízení. Baťovské systémy jsou logické, ale málokdo je dodržuje. Kliniku máme rozdělenou
na jednotlivé úseky provozu. Každý nadřízený je
zodpovědný za vedení své části. Má své podřízené a má svůj rozpočet. Já mu nezasahuji do nákupu nových zařízení, nebo do toho, jaké odměny zaměstnanec konkrétního úseku dostane.
Princip Baťovského řízení je relativně jednoduchý, ale vyžaduje přísnost vůči sobě. Často vidím
ve vedení velkých irem majitele, kteří chtějí
rozhodovat i o tom, jaký druh papíru se zrovna
koupí do tiskárny. Podle mě je ale nesmírně důležité správně delegovat zodpovědnosti a pravomoci a kontrolovat pouze výsledek.
V minulých letech jste často svou práci nazýval spíš pomáháním než podnikáním. Platí to
i přes ten rychlý růst vašeho zařízení?
Jeden z důvodů, proč jsem chtěl mít svou vlastní
kliniku, bylo dělat to po svém. Zakládám si
na rodinném přístupu, snažím se o rodinnou
atmosféru. Chci se pobavit s každým pacientem.

obor má oproti jiným tu výhodu, že vidíme výsledek. To je moment, kdy nám pacienti přijedou
ukázat miminko. To je přece krásná zpětná vazba. Máme velké štěstí, že naším pozitivním výsledkem jsou nové děti. Proto to vnímám pořád
jako pomoc pacientům, samozřejmě s důrazem
na to, aby irma prosperovala. Musím hlídat,
abychom měli na výplaty lékařům a sestřičkám,
na provoz budovy, na nákup nových přístrojů.
Ale medicína, a především kontakt s pacientem,
je pro nás to nejdůležitější. Ve vile Tomáše Bati
organizujeme každý rok setkání s dětmi, kterým
jsme pomohli na svět. Každoročně tam přijde
přibližně 2 000 lidí. Rodiče, prarodiče, děti. Jde
o krásný zážitek a dnes už i prestižní akci, kterou pravidelně otevírá primátor s hejtmanem
a o které se mluví v celém zlínském regionu.
Na klinice zastáváte funkci majitele, ředitele
a lékaře. Jak dělíte svůj pracovní čas?
Jsem i předsedou Sekce asistované reprodukce
České gynekologické a porodnické společnosti
České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně. Znamená to, že musím trávit spoustu
času i v Praze. Musel jsem si tedy pečlivě zorganizovat svoji práci. Hodně času mi bralo i moje
postgraduální studium. Aktuálně se dva dny
v týdnu věnuji ambulanci a zbytek týdne řeším
provozní věci. Především funkce manažera kliniky je pro mě velmi důležitá. Každý den se snažíme, aby byli naši klienti i zaměstnanci spokojení.
Když jsme začínali, bylo nás pět. Já, manželka,
profesor Ladislav Pilka, náš první přednosta,
embryolog a sestřička. Dnes máme celkově přes
sto zaměstnaných kolegů, což už je hodně velký
kolektiv, který vyžaduje systematické řízení.

Náš život je jediným předmětem na tomto světě,
který nemůžeme považovati za své soukromé vlastnictví,
neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vzniku. Byl nám jen
propůjčen s povinností odevzdati jej potomstvu
rozmnožený a zdokonalený.
Tomáš Baťa
Chci, aby klient věděl, co všechno naše služba
obnáší, že se o něj tým lékařů a sester z Tomášova postará a že dostane tu maximální možnou
péči. Tuto ilozo ii se snažíme předávat celému
našemu kolektivu doktorů, embryologů a sestřiček. Stejné myšlenky vštěpujeme i personálu
našeho hotelu a naší restaurace. Všichni tady
vědí, že naším základním principem je individuální vztah mezi zaměstnanci a pacientem.
A v tom je to nádherné. Že podnikáme v medicíně, ale nevytrácí se z toho lidská stránka. Náš

Jaká je dnes ve vašem oboru konkurence?
Když jsme kliniku otevírali, bylo v deseti krajích
České republiky patnáct podobných zařízení.
V současné době je klinik asistované reprodukce
u nás asi padesát. Dnes je náš obor hodně vnímán
jako byznys. Podobně jako plastická chirurgie
a estetická medicína. Není však možné, aby se
snaha o obchod v medicíně vymkla kontrole. Když
irma začne navenek působit jako obchodník,
začnou to vnímat i pacienti. Je potřeba neustále
dbát na potřeby pacienta a na kvalitu poskytova-

né péče. Zlínský kraj patří v České republice k jednomu z nejmenších a my jsme v něm jediní. Za téměř dvacet let naší historie se nám podařilo
vybudovat opravdu skvělou pověst. Jezdí za námi
pacienti z celé České republiky, zemí Evropské
unie i z ostatních států celého světa.
Buďte konkrétní. Z jakých jiných zemí vás
klienti nejčastěji navštěvují?
Spektrum je opravdu velmi široké. Jsou to všechny okolní státy, ale dlouhou dobu spolupracujeme například s Kazachstánem. Naše partnerství
vzniklo na jedné ze zahraničních akcí, kde jsme
byli přímo osloveni. Netrvalo dlouho a přijela
k nám skupina přímo od kazašského prezidenta.
Přivítali jsme lékaře, porodníky z Astany (dnes
Nur-Sultanu – pozn. red.) i rektorku nejstarší kazašské univerzity. Poté nás pozvali do Karagandy
na konferenci, které se zúčastnilo přes 600 lidí.
Začali jsme tam přednášet, a tak vznikla naše
dlouhodobá spolupráce. Každý měsíc přivítáme
i početnou skupinu z Francie. Máme pacienty
z Moskvy nebo z Kyjeva. Pomohli jsme na svět
dvojčátkům Američanky, která si v Ohiu otevřela
agenturu, ve které pomáhá s neplodností. I díky
ní máme pacientky z USA. Teď se snažíme o raritu. Díky klientce z Austrálie začínáme spolupráci
s druhým koncem světa. Zapomenout nemohu
ani na klienty z Maďarska a Rumunska, pro které
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potřebují medicínskou pomoc. Ruku v ruce s tím
jdou i problémy mužů. Čím jsou starší, tím se
i spermiogram může zhoršovat. Podílí se na tom
takzvané civilizační faktory, jako jsou třeba kvalita
vody, kvalita stravy, kouření a samozřejmě stres.
Škodlivý je i telekomunikační smog, o kterém se
moc nemluví. Je nutné si uvědomit, že je kolem
nás spousta radiotelekomunikačních signálů a mikrovln. To jsou všechno faktory, které samotné
sice nemají zásadní vliv, ale když se sečtou, tak
z nich spermie ani vajíčka určitě nejásají. Je více
než jasné, že by se měly daleko lépe na pustém
ostrově s čistou vodou, vzduchem a stravou bez
éček. Na místě, kde bychom mohli spát do té doby,
než se sami vzbudíme a kde bychom mohli dělat
cokoliv bychom chtěli. Bez počítačů a notebooků,
nevyřízených emailů a zpráv, bez neustálých telefonátů a bez médií s negativními, katastro ickými
zprávami.

je dojezdová vzdálenost do Zlína ještě přijatelná
a kterých nám každoročně přibývá.
Jak ta spolupráce se zahraničními klienty
probíhá?
Máme propracovaný systém koordinátorek. Jsou
to dámy, které hovoří jazyky konkrétních zemí.
S pacientkou všechno proberou a zařídí vyšetření,
která bude náš lékař potřebovat. Klientka tak
ještě ve své zemi podstoupí například hysteroskopii, laparoskopické výkony nebo potřebná diagnostická vyšetření. Pokud je pacientka z daleka,
může některá komunikace probíhat například
přes Skype. V opačném případě přijede na konzultaci osobně i s manželem. Část léčiv si může
klientka aplikovat ještě v místě bydliště. Finále
pak probíhá tady. Jde o odběr vajíček, spermií,
mimotělní oplodnění, kultivaci embryí a embryotransfer. Zpravidla jsou u nás pacientky dva týdny.
Poté odjíždí domů, absolvují těhotenský test a zůstávají s námi v kontaktu. A pak už jsou jen dvě
možnosti. V ideálním případě je pacientka těhotná a my jí poblahopřejeme. Pokud se první pokus
nepovede, přijede klientka zpět za námi, kde proběhne transfer zamražených embryí. Po jejich
rozmrazení se pacientce zavedou do dělohy.
Problematika neplodnosti je velké téma už
několik let. Je to opravdu každým rokem horší?

Počet neplodných bohužel opravdu každoročně stoupá. Statisticky jde o 20 až 25 procent
párů, které se snaží o miminko a bez pomoci
lékaře neotěhotní. Neznamená to ale, že by
všechny takové páry potřebovali umělé oplodnění. Nicméně, většina z nich potřebuje alespoň drobný zásah. Většinou jde o úpravu životosprávy, omezení stresu, vysazení cigaret,
hormonální stimulace pacientky nebo například léčbu partnera.
Jakými faktory je to způsobené?
Ten nejvýraznější je oddalování prvního miminka.
Už před třemi lety jsme dosáhli velkého, smutného rekordu, kdy se průměrný věk rodičky přehoupl přes 30 let. Je to nejhorší výsledek od dob Marie Terezie. Česká republika však není žádná
rarita. Jde o typické chování euroamerické civilizace. Bohužel jde o fenomén a o takový stupeň
vývoje, ve kterém společnost sama nutí mladé
ženy k tomu, aby děti ještě neměly. Slečny dnes
mohou poznávat svět nebo mají možnost pracovat na lukrativních pozicích. V takovém případě
ale irmy nejsou nakloněné k tomu, aby žena hned
otěhotněla. A to je hodně smutné. Jakmile je ženě
třicet let, pravděpodobnost otěhotnění se každým
rokem výrazně snižuje. Většina našich pacientek
je ve věku mezi 35. a 40. rokem. A to už jsou ženy,
u kterých není vždy všechno v pořádku, a které již

Z vašich slov je patrné, že máte kliniku založenou na důvěře celého týmu. Podle čeho
vybíráte své zaměstnance?
Náš výběr je postaven na důvěře mezi pracovníky. Lidi vybíráme velmi pečlivě, i když to v dnešní době není vůbec jednoduché. Lékařů je relativně málo. Smutný je i fakt, že na medicínu se
hlásí čím dál méně studentů. Lékařský obor evidentně ztrácí na atraktivitě. Konkrétně gynekologie je v dnešní době vnímána hodně nebezpečně. Porodníci se pohybují v prostředí, kde může
jakákoliv chyba vést k žalobám, stížnostem nebo
k trestně právnímu stíhání. Absolventi medicíny
mají z tohoto oboru takový respekt, že do něj
nechtějí nastoupit.
Když si vzpomenete na rok 2001, kdy jste
kliniku otevírali a porovnáte to se současností… Čekal jste, že se vám povede vybudovat zařízení, které má pozitivní ohlas
i za hranicemi České republiky?
Nedávno jsme byli s manželkou na Václavském
náměstí oslavit třicet let od sametové revoluce.
To jsem byl v druhém ročníku na medicíně. Čas
plyne opravdu velmi rychle. Upřímně, mít takhle
velkou kliniku byl můj sen. Netušil jsem ale, kolik práce a úsilí to bude stát. Prvních deset let to
byla tvrdá práce. Zpočátku jsme tu byli od rána
do večera každý den. V roce 2005 se nám narodily děti a od té doby se snažíme zklidnit a čas
dělit mezi naši kliniku a rodinu. Firmě se ale
snažíme dávat maximum. Náš obor se vyvíjí
neskutečně rychle. Nakupujeme nové přístroje,
zavádíme nové metodiky a do toho se hlavně
snažíme udržet rodinnou atmosféru, kterou naši
klienti oceňují. Měl jsem období, kdy jsem chtěl
otevírat nové pracoviště v České republice i v zahraničí, ale přehodnotil jsem to. V současné
době chci hlavně pracovat na zkvalitnění provozu naší kliniky ve Zlíně.
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STANDARDEM BUDE

CHYTRÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Když v roce 1990 Karel Losenický, mechanizátor někdejšího hustopečského družstva,
zakládal jako jeden z prvních podnikatelů v Hustopečích družstevní podnik Agrotec,
těžko mohl tušit, kam to všechno povede. Dnes je Agrotec akciovou společností
s miliardovými obraty a působností ve třech zemích. Od roku 1991 působí v této
společnosti na různých pozicích Martin Rada. Od roku 2007 na pozici CEO.
Petr Karban
archiv Agrotec

Od roku 2006 patříte do rodiny Agrofertu…
Co vám to přineslo?
Další možný rozvoj. Základy, na kterých byl
AGROTEC vybudován, jsou stále pevné. Proto
vstup do skupiny Agrofert znamenal možnost
využití synergie skupiny tam, kde už Agrofert
působil. Získali jsme dostupnější zdroje, dosáhli
jsme na nové podmínky. Výsledkem bylo, že
jsme vstoupili na Slovensko a od roku 2013
působíme i v Maďarsku. Dnes je AGROTEC
Group vlastně skupina sedmi irem, které
se vzájemně doplňují.
Základ vašeho portfolia tvoří zemědělské
stroje…
Je to více než šedesát procent, určitě klíčová
linie. Doplňují ji lehké užitkové a nákladní vozy,
osobní vozy a stavební stroje. Zastupujeme asi
pětadvacet významných světových značek plus
některé z našeho pohledu doplňkové, které dotvářejí ucelený sortiment pro zákazníky.
Proč nezastupujete české výrobce?
Trh českých výrobců byl historicky rozdělen,
mnozí obchodují přímo, a tady v Hustopečích
měla tradici spolupráce se zahraničními výrobci. Pokud jde o core byznys, je to skutečně
zahraniční spolupráce. Špičku mezi našimi
partnery představuje CNH Industrial, se značkami New Holland, Case IH, Steyr, Iveco a Case
CE. V traktorech patříme k největším distributorům ve střední Evropě a jsme největším distributorem značky Iveco na českém i slovenském trhu. Jsme také v TOP skupině

distributorů osobních vozidel a naším cílem je
patřit ke klíčovým hráčům na trhu. S českými
výrobci samozřejmě spolupracujeme také, a to
zejména v sortimentu závěsné a přívěsné
techniky. Zastupujeme značky ZDT, Opal Agri,
Molčík a mnoho dalších. Z českých výrobců
určitě nemohu opomenout dlouhodobou a stabilní spolupráci se značkou ŠKODA v oblasti
osobních vozů.
Když sjíždím z dálnice na Hustopeče, vašich
traktorů si nelze nevšimnout. Předpokládám, že vaše portfolio je ale mnohem širší…
Nabízíme v podstatě všechno, abychom dokázali zákazníky obsloužit komplexně. Možná
nedokážeme některé malé detaily, ale potřebné
stroje v rámci mechanizace umíme téměř
všechny. Snažíme se mít matici nastavenou tak,
abychom uspokojili malé i velké farmáře. Traktory nabízíme v rozsahu od dvaceti tří do šesti
set dvaceti koní. Umíme také sortiment pro
pícniny, sklizňové stroje, zpracování půdy, setí
a tak dále.
Vinařství také? Všude kolem samá vinice…
Samozřejmě, malé traktory do vinic včetně příslušenství, ale i sklízeče hroznů. Vinaři dnes
těžko hledají lidi na sběr hroznů. Mnozí z nich se
dlouho bránili využívání sklízečů hroznů a mechanizovanému sběru, ale dnes jsou to tak so istikované stroje, že člověka umí nahradit.
Podle čísel to vypadá, že se českému zemědělství daří…

Daří. České zemědělství je velmi vyspělé a produktivní. Kdo to dělá férově, určitě dnes může
farmařením pro itovat, nehledě na to, že existuje
systém podpory a dotací, který vyrovnává třeba
slabou úrodu. Někteří se vrhli na rostlinnou
výrobu, správní farmáři ale kombinují rostlinnou i živočišnou výrobu.
S kterými problémy je třeba se vyrovnávat
v našem zemědělství?
V poslední době je velkým problémem nedostatek vody a eroze půdy. Aktuálně mnoho farmářů
musí bojovat s přemnožením hrabošů. Dlouhodobě naše zemědělství také čelí dotovaným dovozům produktů ze zahraničí.
Letošní AGRITECHNICA v Hannoveru představila autonomní mnohoúčelové stroje. Odborníci se diví, laici žasnou. Skoro to vypadá,
že zemědělství je víc 4.0 než průmysl…
Technologie šly ohromně dopředu. Senzory, mapování, chytré technologie, to jsou dnes jednoznačně trendy. Stroje na poli nejenže díky satelitům a mapám vědí na centimetr, kde na poli
jsou, ale dokáží analyzovat půdu i vegetaci. Rozpoznají, kde mají hnojit víc a kde méně, kde orat
hlouběji, co je plevel a co plodina, kombajny
snímají výnosy z určitého prostoru a ukáží vám
výnosovou mapu. To dovoluje úplně novou podobu práce na poli. Chytré zemědělství. Jen
na aplikaci hnojiva umíme dnes ušetřit i tisíce
korun na hektar. V rámci našeho zemědělství je
tato technika na počátku, ale vnímáme rostoucí
zájem o nové technologie u našich farmářů.
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Technologie šly ohromně dopředu.
Senzory, mapování, chytré technologie,
to jsou dnes jednoznačně trendy. Stroje
na poli nejenže díky satelitům a mapám
vědí na centimetr, kde na poli jsou, ale
dokáží analyzovat půdu i vegetaci.
Rozpoznají, kde mají hnojit víc a kde
méně, kde orat hlouběji, co je plevel
a co plodina, kombajny snímají výnosy
z určitého prostoru a ukáží vám
výnosovou mapu. To dovoluje úplně
novou podobu práce na poli.
Chytré zemědělství.
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Takže agronom nechodí po poli?
Určitě chodí, nicméně nové chytré technologie
pomáhají agronomům, usnadňují jim práci a snižují počet potřebných lidí pro obsluhu strojů. Ty
spolu mohou komunikovat a při sklizni se tak
na poli koordinovaně pohybuje několik strojů.
Lze využít i autonomních traktorů, jelikož
na poli je to legislativně jednodušší a autonomní
technologie mají v zemědělství zelenou. Stroje
mohou pracovat ve dne v noci, na obsluhu stačí
pouze jeden člověk. A nemusí ani být na poli –
může práci kontrolovat z kanceláře, nebo z dohledového centra.
Budoucnost je prostě na poli…
Zemědělství zajišťuje obživu, a tak určitě je
a bude oborem budoucnosti. S rostoucím počtem obyvatelstva této země bude neustále vyvíjen tlak na zvyšování produkce potravin. Nové
technologie naplňování tohoto trendu umožňují,
ale farmář je často tvor konzervativní, který
potřebuje čas k rozhodnutí pro investici do těchto technologií. Co už se pomalu prosazuje
i u nás, jsou výnosové mapy a mapy hnojení.
To všechno přináší postupná zlepšení. Dnes už
umíme aplikovat hnojení pouze na plodiny
v místech, kde je to potřeba. Herbicidy umíme
dávkovat pouze na plevel a novinkou je také
elektroherbicid. Tady je možné dosáhnout úspor
na vstupech, ale významně to přispívá i k ochraně životního prostředí a okolní přírody. Chránit
přírodu je pro nás všechny velmi důležité. To je
také důvod naší nabídky řešení ve vzájemném
propojení nových technologií a ochrany přírody.
Elektroherbicidy jsou co?
Kdo nechce chemii, může plevel likvidovat elektrickým proudem. Absolutní novinka. Cílená
selektivní likvidace plevele, absolutně ohleduplná k přírodě. Neškodná.
Jsou takové technologie dostupné i malým
farmářům?
Téma malých a velkých se u nás hodně diskutuje,
ale velikost není to zásadní téma. Zásadní téma
je dobrý farmář versus špatný farmář, ne malý
versus velký. Kolektivizace nám postavila výchozí podmínky nějak a s tím pracujeme. Východní
Německo nebo Slovensko mají podobně velké
farmy. Pravdou je, že osmdesát procent potravinové produkce v Česku zajišťuje dvacet procent
farmářů, což jsou ti velcí, kteří to mají jako hlavní byznys. Ale je nesmírně důležité, že tu jsou
malí lokální farmáři, kteří udržují venkov a doplňují celý systém zemědělství včetně lokální produkce typických plodin pro daný region. Důležitá
je symbióza mezi nimi a následné zpracování.
Mířil jsem k tomu, jestli pro malé máte
speciální programy…

My velikost nerozlišujeme. Programy podpory
pro malé i mladé farmáře tu jsou. My ale nemáme prvotní zájem prodat stroj, my máme zájem
nabídnout řešení. Na míru.
Něco jako zemědělský inženýring?
Ano, nazýváme to Farm Solution. Technologie,
které pomůžou farmářům hospodařit. Každý má
svá speci ika, své plodiny, své podmínky. Nabízíme řešení pro dobré výnosy a zároveň pro
ochranu přírody.
Uplatňuje se ve vašem byznysu sharing?
V naší zemi zatím moc ne. V Německu a Rakousku svým způsobem ano. Existují spolupracující
družstva, která nakoupí a sdílejí techniku. U nás
najdeme spíše irmy, které mají techniku a nabízejí zemědělcům služby. Hlavně se ale farmy
snaží kupovat stroje samy.
Nabídnout inancování na míru je ve vašem
byznysu asi také nutné…
Ano, je. Patří do našeho sortimentu nabízených
služeb. Podstatné je také naučit farmáře nové
technologie používat, jelikož ty jsou už tak so istikované, že není jednoduché využít všech jejich
možností. Ostatně, známe to s chytrými telefony
nebo s běžným softwarem. Obyčejný textový
editor má tolik možností, které devadesát procent uživatelů ani nezná. Naše zákaznická
a technická podpora v současnosti patří do standardního balíčku poskytovaných služeb a je nutnou součástí moderního obchodu.
Koupit si drahý chytrý stroj a používat ho
jako hloupý, nedává smysl…
Ono to není tak, že byste jako farmář musel
na strojích dělat nějaké extra speciální technické
operace. Ale přece jen je potřeba naučit se využívat jejich současný technologický potenciál.
Vezměte jen to, že se dnes velmi prosazuje ield
management a v blízké budoucnosti to již bude
architektura vlastního učení. Traktor přejede
po poli tam a zpátky, vy mu zadáte jednotlivé
kroky nebo úkony a on si je dokáže zapamatovat
a zopakovat. Takže obsluha dozoruje stroj a on
pracuje. Tedy, pokud už nemáte autonomní
traktor.

závislá právě na rozsahu přídavných technologií,
na tom, co všechno má, či nemá takový stroj
umět.
Když jste ho dosud neprodali, kdy čekáte,
že ho prodáte?
Ten horizont je relativně krátký, počítal bych ho
na blízké roky. Chytré zemědělství už je dnes
v podstatě standard.
Vaše kariéra v oboru je skoro tak dlouhá
jako existence irmy. Je něco, co vás za těch
bezmála třicet let překvapilo?
Nejvíc asi právě to, jak rychle do zemědělství
pronikají technologie. Ve strojírenství to všichni
bereme, tam to vnímáme jako samozřejmost.
Ale jak se prosazují technologie v konzervativním segmentu zemědělství, je i pro mne nečekané. Třeba telematika a prediktivní opravy.
Mění to váš byznys?
Mění, teď zrovna se snažíme vybudovat dohledové centrum a mít stroje pod kontrolou. Vzdálený servis. Ohromně to zlevní a zrychlí opravy
při zvýšení mobility strojů.
Není to krok k tomu, abyste začali stroje
pronajímat?
I to děláme a nevylučuji, že do budoucna budou
pronájmy růst, nicméně zatím v drtivé většině
převládají prodeje. A naše jediná cesta k růstu,
rozvoji a přidané hodnotě, je služba, protože
my nic nevyrábíme. Nemůžeme ovlivnit, jak
produkt vypadá, ale můžeme ovlivnit spokojenost zákazníka, péči o něj, servis. Naším posláním je pomáhat a řešit problémy, přičemž moderní precizní zemědělství nám k tomu dává
nové příležitosti. Provozujeme vlastní přenosové sítě RTK, po kterých putují data. K tomu
máme aplikace, které dokáží data zpracovat
a farmáři přesně řeknou, co potřebuje vědět
a jak by se měl zachovat.

Už jste českému farmáři nějaký autonomní
traktor nebo kombajn prodali?
To zatím ne, ale i u nás se tyto technologie dostávají do povědomí farmářů. Prezentovali jsme
ho na zemědělském veletrhu TechAgro v Brně,
ale prozatím ani my tímto strojem
nedisponujeme.

O zemědělských strojích a vlastně zemědělství obecně mluvíte s nadšením, ale nejste
zemědělec, že ne?
Kdepak, původně jsem vystudoval VUT Brno,
konstrukci spalovacích motorů, ale nikdy jsem
to vlastně nedělal. Motory obecně mám rád –
však téměř veškerá technika, kterou prodáváme,
je vybavena motorem. Mým velkým koníčkem
jsou závodní auta, a proto organizujeme v Hustopečích rally, kterou sám také jezdím. Deset let
jsem závodil s Alfou Romeo 147. V roce 2017
jsem koupil tovární Fiat Abarth 124 rally a nyní
se učím jezdit s novým autem.

Ptám se kvůli cenovým rozdílům…
To je těžké takhle speci ikovat. Takové případy
se zatím řeší velmi individuálně, protože cena je

Které je lepší?
To se nedá říct, s Alfou jsem toho odjezdil
hodně a zúčastnil se mnoha krásných

38

036-039B_AGROTEC_8.indd 38

04.12.19 2:44

BE THE BEST

a úspěšných závodů. Je ale pravda, že zpátky
přesednout už nechci. Nové auto je posun
vpřed a velká výzva pro mě i mého spolujezdce Jardu Jugase.
Relaxujete v kanceláři mezi
závody, nebo při závodech mezi poradami?
Při závodech. To je pro mě čištění hlavy. Fungování závodního týmu i organizace závodu je pro
mě velkou inspirací v rámci vzájemné důvěry
i organizace činností v limitovaném čase.
Důležité pro mě je pochopení od mé rodiny.
Tady nacházím vždy energii i zklidnění
a je pro měě velmi
l cenná.
á Pravdou
d
i v mém případě je
e, že za úspěje,
chy muže stojí vždy
vžd
dy silná žena
s velkým pochopením a podporou – to v mé ženěě nacházím
v každém okamžiku.
okamžik
ku. Jsem jí
za to vděčný a mám
m ji moc rád,
tak jako celou moj
ji rodinu.
moji

Co z Bati jste si vzal nejvíc k srdci?
Určitě jeho principy, fungování vůči zákazníkům, zaměstnancům i budování irmy. Ta mě
pořád ohromně baví, jsem tady dlouho, přesto mám stále každé ráno chuť jít do své kanceláře a snažit se aplikovat právě Baťovy
principy. Snažím se chovat tak, jako by to byla
moje irma, i když vím, že není. Snažím se
k tomu vést kolegy. Snažím se o otevřenou
atmosféru, o důvěru, o využití potenciálu
týmu, který irmu tvoří. Je nás dnes víc než

tisícovka ve třech zemích střední Evropy.
Ta tisícovka lidí, to je skutečná hodnota irmy,
ne ty budovy, auta a vybavení, nebo traktory
na dvoře. Skutečnou hodnotu irmy tvoří právě lidé a vztahy mezi nimi. Jejich každodenní
obětavá práce pro zákazníky a spolupráce
mezi sebou jsou základními pilíři úspěchu
celé naší skupiny a jsem velice rád, že mohu
být součástí tohoto týmu. Vážím si toho. Takto můžeme společně naplňovat naši vizi. Společně silnější.

Také jste známý svým
svým vztahem
k Baťovi…
Ano, mám Baťu a jeho přístup
k podnikání i k životu rád. Plánuji tady ve firmě nějaké aktivity s baťovskou tematikou
a s profesorem Milanem Zeleným, se kterým jsme se poznali
před lety na konferenci o Baťovi. Je pro mě mentorem a nabíjí
mne pozitivní energií. V lednu
letošního roku jsme na ČZU
společně s Nadací ZET profesora Milana Zeleného pořádali
konferenci o integrovaném zemědělském prostředí a rádi
bychom ve spolupráci pokračovali. Baťové jsou
pro mě velkou inspirací v jejich odkaze
pro tuto zemi,
pro naše
podnikání.
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K ČEMU JE DOBRÝ

ARCHITEKT PRODEJE
Zdeňka Bílka můžete potkat na nejrůznějších workshopech a přednáškách. Patří mezi
respektované české manažery, mluví za něj takřka třicet let na různých pozicích
ve společnosti Sika a také jeho aktivity v rámci České manažerské asociace. Jeho
pohled na obchod stojí za povšimnutí.
Petr Karban

Kristýna Pražáková

Znám vás jako dlouholetého manažera, znám
vaše působení a přednášky v rámci České
manažerské asociace, ale v životě bych nečekal, že vás potkám na místě, které je zasvěceno kosmickým technologiím.
Vidíte, a já byl tak trochu u zrodu. Protože
jsem v loňském roce pořádal pod hlavičkou
asociace Forum vesmír, což byla velmi zajímavá akce, se spoustou nesmírně inspirativních
lidí. Když skončila, přišli za mnou dva mladí
lidé, jedním z nich byl Petr Kapoun. A že umějí
vymýšlet, a dokonce i realizovat, ale nemají
prostor ani schopnosti organizovat a sdružovat. Tehdy jsem ovšem ještě na plný úvazek
patřil do rodiny Sika, ale zmínil jsem se, že
od března 2019 jsem regulérní důchodce
a že se případné spolupráci nebráním, že stejně přemýšlím, co dál. Tak jsme se potom ještě
sešli a začali společně vymýšlet coworkingové
centrum. Pak se vlastně nic nedělo, bral jsem
to tak, že jsme přemýšleli jako už mnohokrát.
Až letos v únoru zazvonil telefon, volal Petr
Kapoun, že pro mne mají kancelář a že mne
od března čekají v tom našem centru. To mne
trochu zaskočilo, protože jsem mezitím skoro
zapomněl, o co jde. Nicméně jsem se zorientoval a požádal o konkrétní nabídku. Během pár
dnů dorazila, taková zprvu běžná, kancelář,
parkování, čekala se ode mne i pomoc s obchodními dovednostmi, prostě standard. Až
na poslední dva řádky. Na tom předposledním
stálo: Budete se podílet na projektu teleportu.
A na posledním pak: Stanete se nesmrtelným,
něco po vás zůstane.
To vás přesvědčilo?
Jasně, protože jsem pochopil, že je to zcela nestandardní nabídka. Už to, že něco, o čem jsme
mluvili jako o možnosti, se během jedenácti

měsíců uskutečnilo, mě přesvědčilo, že to pánové myslí vážně. A možnost být nesmrtelným? Ta
je přece lákavá…
Je to mimořádný a vizionářský projekt,
souhlasím.
Je. Během dvou měsíců se tu mimochodem zrealizovalo něco, o čem se pět let mluvilo, totiž školka pro děti, s anglickou výukou. Tenhle tým
nemá byrokratické brzdy. Nemluví se tu jen tak,
ale skutečně dělá.
Vaše role v něm?
Smím předávat zkušenosti, které si troufám říct,
že nějaké mám. Petr mi naslouchá a co se rozhodne přijmout a akceptovat, přijme.
Model v zahraničí běžný, seniorní manažeři
a podnikatelé se stávají mentory těch mladších a začínajících…
Myslím, že už je to pozorovatelné i tady, že nastupující generace vnímá, že tady jsou lidé, kteří
nejen mají zkušenosti, ale jsou ochotni a schopni
se o ně podělit. Začínají nás vnímat jako zdroj,
který je takřka zadarmo a který je možno využít
pro další rozvoj.
Přesto nevěřím, že jste se na plný úvazek
usadil v Petrově technologickém hnízdě.
Na plný úvazek ne. Jsem ještě stále vázán jako
interní lektor ve irmě Sika. A odtamtud vzešla
i jedna nesmírně zajímavá možnost. Vzdělávací
a školicí či tréninkové procesy tam řídí Infoteam, což je mezinárodní sdružení asi třiceti
seniorních manažerů, se sídlem ve švýcarském
městě Zug. A Infoteam mne oslovil s nabídkou
spolupráce. Z Česka jsem jediný, jinak jsou mými
kolegy lidé z celého světa. Unikátní je, že všichni
navzájem sdílíme své zkušenosti, každý s kaž-

dým může konzultovat. Což je výhodné v tom,
že společně obsáhneme skutečně širokou škálu
segmentů podnikání. A výsledkem je unikátní,
kontinuálně vylepšovaná metoda. Možná spíš
program, který můžeme na míru aplikovat doslova v kterékoliv irmě.
Co je jeho cílem?
Všichni jsme byli také obchodníci, takže i náš
program je zaměřen na obchod, na zlepšování
obchodních výsledků. Ideální je pro irmy, které procházejí významnými změnami a pro ty,
které se v silně konkurenčním prostředí potřebují odlišit. Analyzujeme konkrétní situaci
konkrétní irmy a pak aplikujeme ty části programu, které pomohou lépe a efektivněji využít příležitosti. Přicházíme s komplexním pohledem zvenčí a přecházíme do systémové
práce s celou irmou, od manažerů až po výkonné obchodníky v první linii a jejich interní
partnery. Říkáme si architekti prodeje, nebo
lépe a výstižněji, prodejního procesu. V podstatě to obvykle znamená být blíž k zákazníkovi. To je totiž asi nejčastější chyba, že interní
procesy jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly
irmě, ale ony musejí především vyhovovat
zákazníkovi. Unikátní je to celé ještě v jedné
věci – umím zlepšení změřit a garantovat, že
ho dosáhneme. Pokud se tedy dohodneme
na postupu. Na konci je švýcarský certi ikát
a ten má také pořád zvuk.
Dají se v obecné rovině pojmenovat ty nejpotřebnější změny? Kde mají české irmy největší dluh?
Nevím, jestli to lze úplně zobecnit, ale cítím,
že se zapomíná na jednu podstatnou věc. Obchodník, ten, kdo je v přímém kontaktu se zákazníkem, musí vytvořit prostředí důvěry. Což
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Obchodník, ten,
kdo je v přímém kontaktu
se zákazníkem, musí
vytvořit prostředí důvěry.
Což znamená především
vše slíbené dodržet. To
si ještě irmy uvědomují.
Ale ono to také znamená
znát zákazníkovy skutečné
potřeby. A tady cítím
problém.

znamená především vše slíbené dodržet. To si
ještě irmy uvědomují. Ale ono to také znamená
znát zákazníkovy skutečné potřeby. A tady já
cítím problém. Obchodníci zpravidla vědí, co
zákazník chce, ale nevědí, co potřebuje. Často
to nemusí vědět ani on sám. A obchodníci nejsou
dostatečně trpěliví, nejsou připraveni provést
ho těmi zásadními systémovými otázkami a zjistit jeho skutečné potřeby. A když nezjistíte potřeby, nemůžete je samozřejmě uspokojit. Pak
tedy přicházíte o zákazníka. Což ve světě, kde
největší sílu má doporučení, je fatální.
Vy věříte, že doporučení je víc než reklama?
To jste dnes možná jeden z mála, když se tak
dívám kolem…
Ano, reklamy je velká spousta, jsme zavaleni
slogany a hesly a poučkami, ale doporučení funguje. A je zadarmo, i když je za ním spousta práce a v prvé řadě kvalitní služby a produkty.
Problém je, že obchod zaměřený na okamžitý
výsledek má za cíl prodat teď, ne vyvolat
spokojenost a pozvat k několika nákupům
potom…
Ano, doba je taková, teď je důležitější. A to je
můj úkol, vytáhnout na povrch znovu povědomí,
že když budeme fungovat tak, aby nás zákazník
měl rád, uděláme obchod teď i potom.

Není to ale obyčejný selský rozum?
Je. Ale když nebudete komunikovat, ztrácíte ho.
Když jste nucen mluvit a jednat, musíte selský
rozum používat. Pokud to neděláte, píšete jen
maily a vyplňujete tabulky, pokud jen dodržujete nějaké procesy, ztrácíte ho. Rozmohl se přístup: Co neměřím, to neřídím. Víte, digitalizace
je nutná, ale pozor na jednu věc, jako buldozer
zahrnuje osobní vztahy a narušuje odpovědnost
za vlastní rozhodnutí. Obchod není jen o číslech.
Vlastně irma není jen o číslech. Vztahy jsou nesmírně důležité, což si irmy asi uvědomují. Začínají se objevovat manažeři štěstí.

které se vlastně ozvaly samy. A mám pocit,
že mám před sebou další závod. Což mne baví,
protože rád závodím a rád vítězím.

Proboha…
Ano, má pomoci k tomu, aby zaměstnanci s nadšením plnili své pracovní úkoly. Ví všechno o lidech, organizuje teambuildingy, eventy. To je
realita posledních pěti let. A irmy se tím chlubí,
jak je to úžasné.

Workshopy a přednášky, které pořádáte, nejsou ten pravý závod?
Nejsou. Ale jsou ohromně zajímavé, teď mám
i interaktivní, kde na rozdíl od jiných workshopů
musí všichni telefon zapnout, ne vypnout. V jeho
průběhu si potvrzujeme mých sedm tezí a účastníci mohou konfrontovat své názory s názory
skupiny, všechno se objevuje na obrazovce. Okamžitá zpětná vazba je důležitá. Kromě toho se
na těch sedmi tezích dá postavit sedm klíčových
slov, která složena dohromady tvoří motivační
větu. Vtip je v tom, že to není žádné obecné
moudro, ale věta, kterou si vytvořil ten který
konkrétní tým sám pro sebe. Je to jejich názor,
je pro ně srozumitelný. Funguje to.

Nemá to být jedna z hlavních schopností lídra?
Rozhodně. Já jsem ze staré školy, vztahový manažer. Ale pokud to nejde jinak, díky za to, že se
aspoň někdo stará o vztahy.
Viditelně vás obchod baví…
Baví. Jsem sice znovu tak trochu v začátcích,
ale mám rozpracováno několik projektů z irem,

Berete to jako závod?
Vysvětlím. Mám takovou teorii. Se svými zkušenostmi, na sklonku regulérní pracovní kariéry,
jsem v podobné situaci jako kůň po náročném
dostihu. On pak vyklusává, protože úplně z minuty na minutu se zastavit nemůže. Vyklusává a je
otázka, co bude následovat, jestli se uklidí do stáje, nebo se začne připravovat na další velký závod.
Já mám pocit, že mě může čekat ještě další závod.
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BUDOUCNOST
Z HNÍZDA

ŠÍLENCŮ

Petr Kapoun se v Brně pustil do něčeho, co je běžnému českému smrtelníkovi pořád ještě
vzdálenější než amazonský prales, totiž do kosmického průmyslu. A nejen, že se pustil,
on uspěl. Jeho vize však míří ještě dál. K technologiím, které tu nejsou. Stvořil proto
hnízdo, v němž hodlá líhnout budoucnost.
Petr Karban

Kristýna Pražáková

Sídlíte v novém kampusu Vysokého učení
technického, jste zapojeni do evropského
kosmického programu… Vy jste zdejší
absolvent?
Kdepak, já jsem ekonom, což je vlastně ještě
lepší. Firem v kosmickém průmyslu není moc
nejen v Česku, ale ani v Evropě. Řekněme, že je
to dvě stě třicet tisíc lidí. Pravda, každým rokem
to roste skoro o sto procent, ale zatím je to málo.
Důležité je, že většinu těch irem vedou vývojáři.
Smekám před nimi, ale oni, protože vědí, vidí
ve všem problém. A já jsem odkýval všechno,
co jsem mohl, protože jsem netušil, do čeho
se ženu. A pak už nezbylo, než to udělat.
Jak to tak napadne kluka z Brna, postavit
byznys na družicích?
Ten nápad ale není nijak ojedinělý. Mě vždycky
fascinovaly technologie. Měl jsem jeden vlastní
projekt, malý začínající start up, a vlastně díky
shodě okolností jsem se zapojili do kosmického
programu. Abych to upřesnil, jsme jako irma
součástí italského holdingu, protože v kosmickém průmyslu vás k ničemu nepustí, pokud nemáte historii. A historii nemůžete mít, dokud
vás k něčemu nepustí. Je to poměrně uzavřená
skupina. Takže jediná možnost, jak se tam dostat, je spojit se s někým, kdo už je zapojen.
A my jsme se přes jednu spolupracující irmu
dostali právě k těm Italům, kteří měli malinkou
irmičku o pětadvacet lidech a know-how, ale
chyběla jim struktura, systém. Na to jsem si
troufal já, tak jsme to probrali a dali se dohromady. Dnes jsme větší než naše matka. Ono to
asi zní banálně, ale tak to bylo, řekli jsme si,
co chceme a zkusili jsme to.
Jen tak mimochodem…
No, byl to docela boj, protože zvláště na projektech jsou italská a česká kultura absolutně nesourodé. Navíc, my jsme si sice na úrovni vlastníků řekli, že si budeme předávat zkušenosti

a know-how, ale to ještě neznamená, že totéž
chtějí i vaši zaměstnanci. Ale zvládli jsme to
a dnes jsme naprosto autonomní. A jsme pro
holding takovým zlatým vejcem.
Co je tedy váš core byznys? Já vím skutečně
jen to, že souvisí s družicemi…
Původně jsme začali vyrábět spoustu menších
součástek pro různé projekty. Zlom přišel tak
nějak sám, s vývojem technologií. Před patnácti
lety satelit, který monitoroval Zemi, vážil klidně
i dvě a půl tuny a vypadal jako SUV. Dnes totéž
vměstnáte do krabice velikosti pračky, hmotnost
je desetkrát menší, což je výhoda, protože rakety
mají určitou nosnost. My konkrétně děláme pro
rakety Vega, které mají nosnost dvě tuny. Takže
zatímco před lety vynesla raketa jeden satelit,
dnes jich může zvládnout několik. Jen si toho

Družice má neuvěřitelné,
vlastně neomezené možnosti.
Může monitorovat, cokoliv si
vzpomenete. A vtip je v tom,
že existují i docela malinké
družice, takzvané cubesaty,
které nabízejí takové
možnosti docela běžné
privátní sféře.
nikdo nevšímal. A my jsme společně s naší matkou přišli s řešením. Navrhli jsme dispenzer, což
je v podstatě stožár, na který lze navěšet až šestnáct satelitů. Ten nápad jsme představili Evropské kosmické agentuře a oni řekli, že by to chtěli.
Protože jsme vlastně šestkrát zlevnili dostupnost
vesmíru. A ještě nám pomohlo, že s tím byla spojena velká příležitost pro Českou republiku.

Tomu asi úplně nerozumím…
Každý stát, který se podílí nějakým způsobem
na vývoji rakety, má možnost mít na jejím plášti svou vlajku. Ale nejen to, zároveň ta země
rozhoduje i o tom, kolik bude letů, kdy raketa
poletí, koho vezme na palubu. Jsme jedna ze
sedmi zemí v tom vrcholovém boardu. To už
byl politický magnet tak velký, že jsme jako
malá neznámá irma dostali i podporu Ministerstva dopravy, pod které kosmický program
spadá. Prostě stálo za to to risknout, byť si
myslím, že ve skutečnosti nám nikdo moc nevěřil. Ale dnes je zřejmé, že během tří let
na odvodech a na daních státu vrátíme, co
do vývoje investoval. Někde je spočítáno, že
v Česku každé euro vložené do kosmického
vývoje vrací šest euro do naší ekonomiky. Podpora vývoje tedy není žádná charita.
To je o družice takový zájem?
Je a bude růst. Protože družice má neuvěřitelné, vlastně neomezené možnosti. Může
monitorovat, cokoliv si vzpomenete. A vtip je
v tom, že existují i docela malinké družice,
takzvané cubesaty, které nabízejí takové
možnosti docela běžné privátní sféře. Krabičky desetkrát deset centimetrů. Můžete si
poslat nahoru tuhle malou družici a hlídat si
pole, les nebo třeba jen dům se psem na zahradě. Velkým klientem kosmického programu začíná být třeba zemědělství. Družice
vám dokáže každé tři hodiny říct, jaká je kvalita půdy, jak je zavlažovaná, jak je hnojeno.
Když máte les, dokáže poznat, kde jsou ohniska požáru a s jakým rizikem, případně
třeba kolik stromů vám zmizelo. Vím, banalita, ale i stromy se kradou. Nebo si velká irma
může na tomto minimodelu vyzkoušet funkčnost něčeho, s čím počítá pro velký satelit.
A takových krabiček my umíme k těm hlavním satelitům na dispenzer navěšet ještě
devadesát šest.

42

042-044B_SAB_2.indd 42

04.12.19 11:19

BE THE BEST

To všechno jde i ze země. Není to levnější?
Jde, stacionárně nebo dronem, ale jen na jednom
místě. Ale družice to dokáže na mnoha místech
najednou.
Myslel jsem, že je kosmický průmysl
vyčleněn spíše vědeckým institucím, armádě…
Dnes ano, zatím je to skutečně spíše institucionální sport, vyhrazený především vládním a mezinárodním agenturám a vědeckým institucím.
Ale byznys sféra se zapojuje a během pěti, sedmi,
určitě deseti let to bude většinově byznysová
záležitost. V Americe se to děje už dnes, Google
má dvě stě vlastních satelitů, protože proč by
platil nějakému byrokratickému aparátu zbytečné poplatky za deset let starou technologii?
A byznys sektor vyvíjí i vlastní rakety.
To nepodléhá žádné regulaci? Mohu si poslat
do vesmíru, co chci?
Ne úplně, ale jsem přesvědčen, že právě regulace je to, co posílí a co bude v budoucnu vlastně
náplní mezinárodní kosmické agentury. Regulace, daně a vybrané vědecké programy.
Počítáte s vesmírnou daní?
Určitě. Protože vesmír je sice nekonečný, ale
také není zas až tak velký, jak by se zdálo. Navíc

tu vyvstávají otázky kolem vesmírného odpadu,
tedy starých družic, které dosloužily a je potřeba
je stahovat a likvidovat, to bude stát peníze.
Kosmický průmysl bezesporu poroste. Dnes
se věnujete železu, hardwaru. Nemáte ambice pustit se i do softwaru, aplikací?
Náš core jsou konstrukce. Mohli bychom dělat
i další věci, ale když chcete dělat něco pořádně,
není podle mého cestou se rozmělňovat. Chceme navrhovat a vyrábět konstrukce a chceme je
i montovat, proto máme vlastní čisté
laboratoře.
Smontujete konstrukci a pak ji převážíte
přes půl světa k raketě?
Ono je to ještě složitější. To zařízení potřebuje
samozřejmě i nějakou kabeláž, je potřeba to
oživit. Což už neděláme my, ale máme spolupracující irmu, které jsme postavili jejich laboratoře a když my konstrukci postavíme, oni přijdou
a všechno to oživí. Zmiňoval jsem cubesaty. Tam
jsme šli ještě dál. Evropa má odpalovou rampu
v severní části jižní Ameriky, na Francouzské
Guyaně. Poslední, co se do rakety dává, jsou satelity, protože se musí rychle oživit a raketa
musí odletět, aby vydržely baterie. Všichni zákazníci tak se svými družicemi dosud cestovali

O Hackathon je evidentní zájem,
jak ukazuje společná fotografie
účastníků ze září letošního roku.

na Francouzskou Guyanu. My jsme jim pro cubesaty tuhle službu nabídli v Brně, v srdci Evropy. Namontujeme, oživíme, otestujeme. A odešleme letecky k inální montáži do rakety. Takže
opět zlevňujeme službu a zvyšujeme komfort.
Poprvé v historii se satelity integrují na evropské půdě.
Takže ty ambice nekončí u konstrukcí…
Jsme systémová irma. Takže jako SAB Aerospace
softwarové ambice nemáme, zůstáváme věrni
konstrukcím. Teď pracujeme na vědeckém projektu sondy Plato, která má objevovat exoplanety. Jsme odpovědní za konstrukci servisního modulu, což je vlastně krabice, která nese všechnu
elektroniku a ovládání sondy. Když to přirovnám
k autu, zatím jsme dělali škodovky. Plato je formule jedna. To je naše ambice. Ale jako TechNest
máme ambice pustit se do čehokoliv, co je třeba
i šílené, ale má smysl se o to pokoušet. Máme
ambice posouvat svět technologií dál.
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Všichni zákazníci se svými družicemi dosud
cestovali na Francouzskou Guyanu, kde je
pro Evropu odpalová rampa. My jsme pro
cubesaty tuhle službu nabídli v Brně, v srdci
Evropy. Namontujeme, oživíme, otestujeme.
Poprvé v historii se satelity integrují
na evropské půdě.

Teď se ztrácím, znám SAB Aerospace a TechNest mě zmátl, už když jsem vás hledal.
Co mají ty dvě značky společného?
TechNest je taková moje vize, sen, který jsem si
nemohl nechat ujít. Vybudovat v kampusu brněnské Technické univerzity, na Technické ulici, v Technologickém parku technologické hnízdo. To se už
asi nikdy nikde nepodaří zopakovat. Kosmický
průmysl je totiž sektor, který může nabídnout skutečně nové technologie. Ale ty nemůžete vynutit,
těm musíte dát šanci vzniknout. Potřebujete kreativní prostředí, v němž budete moct sdílet a rozvíjet myšlenky. TechNest vlastně není irma, je to
skutečné hnízdo, coworkingový prostor. Prostě
jsme investovali do budovy, která poskytne prostředí a zázemí nejen nám, ale i jiným technologickým irmám. Vybíráme je tak, aby si nekonkurovaly, ale doplňovaly se. Takže od každé expertizy je tu
jen jedna irma, což nám umožňuje jedno – každý
si děláme svůj byznys, ale kromě toho můžeme
přijít s komplexním produktem, můžeme spolupracovat a vyvíjet technologie, které tu dosud nejsou.
Jsme naprosto otevření nápadům, vizím, pořádáme
vlastní akce, které podporují kreativitu a inovace.
Vystačíte s českými experty?
Česká republika má v kosmickém průmyslu
dlouhou tradici. Takže v zásadě vystačíme s českými a slovenskými. Máme tu dva lidi ze zahraničí, z Německa a z Itálie, ale ti studovali v Británii, kde je vysoká škola zaměřená pouze
na kosmický průmysl, můžete třeba studovat
zaměření na menší družice. Před dvěma lety
bych vám možná řekl, že lidé jsou problém. Ale
my se snažíme kosmický průmysl popularizovat,
je to jeden z našich cílů. A postranní efekt je, že
lidé dnes za námi přicházejí sami. Což se mi moc
líbí, záměrně to podporujeme. Mým snem je, aby
sem chodili třeba studenti s nápady, kterým
nikdo nevěří. Pojďme si o tom povídat a když
to bude mít smysl, pojďme to dělat.
Dveře šílencům otevřené?
Určitě. Já věřím, že můžeme uskutečnit sebevětší
šílenství, i teleport. Vypadá to bláznivě, ale já fakt

věřím, že to jednou bude realita. Zatím ale používáme i my normální výtahy a běžné dopravní prostředky. Nedávno přišli mladí kluci s nějakými
nápady, líbilo se mi to, vyspal jsem se a druhý den
jsem jim nabídl investici, kancelář a prostory
na rok zdarma, ať ukážou, co v nich je.
Investice do neznáma?
Ale to je přece jediná možná cesta ke skutečným inovacím. Když někdo přijde a řekne, že
za tři roky vykoumá to a to, už to není inovace,
to má všechno hotové a chce to jen realizovat.
To po nás chtěli, když jsme zkoušeli cestu evropských strukturálních fondů. Abychom řekli,
co za tři roky vymyslíme. Což neumíme. A současně jsem tušil, že dost dobře nejde hledat
investora, který by zaplatil za to, že zavřu pár
lidí do kanceláří a laboratoří a za tři roky se
půjdeme podívat, co vymysleli. Musel jsem to
udělat takhle. Mě prostě zajímají věci, které tu
nejsou. Proto máme vlastní školku, proto organizujeme vzdělávací programy, proto pořádáme
akce, na kterých se scházíme a prezentujeme
možnosti. Fungujeme částečně jako unikátní
inkubátor. Typicky Hackathon, to je náš nejoblíbenější formát, soutěž pro vysokoškoláky… přijdou zájemci, my je tady rozdělíme do týmů
po šesti až osmi studentech, na osmačtyřicet
hodin je zavřeme a dáme jim k dispozici veškerá data, která z kosmického prostoru umíme

dostat. Každá družice totiž může nabídnout
nepředstavitelné množství dat. Některá jsou
dostupná komerčně, program Copernicus některá nabízí zdarma, ale myslím, že zatím jen
málokdo ví, co všechno z nich lze dostat. Přitom
mohou sloužit zcela novým službám,
produktům.
Klasický data mining...
Ano, i to je příležitost, kterou formou soutěže
nabízíme. Přijďte a vydolujte nápad. Bývají různorodé, od těch k pobavení až po seriózní podnikatelské záměry. Ale jsou tu nápady, a to je hlavní.
Vaše hnízdo je vlastně takový komplexní
technologický inovační ekosystém…
Ano, a to byl záměr. Protože možné je všechno,
družice jsou schopné vidět deset metrů pod
úroveň země. A to mluvím o civilních. Co umí
armádní, ani nemá smysl domýšlet. Proto říkám,
že stačí nápad. Potřebná data určitě někde budou k dispozici. Chceme prostě posouvat věci
dopředu a věřím, že to dokážeme. Že po nás zůstane něco, co nás udělá nesmrtelnými. To je
i naše heslo: S námi se stanete nesmrtelní.
Pořád je tam někde malé ale…
Ale co když to nevyjde? Věřím, že vyjde. A kdyby
opravdu ne, tak tu aspoň bude docela hezký barák,
ve kterém pár irem dělá svůj poctivý byznys.
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ŘÁD VAVŘÍNU 2019
Za účasti více než 500 hostů, podnikatelů, senátorů, poslanců, ministrů a dalších osobností
veřejného života ve čtvrtek 14. listopadu na pražském Žo íně udělila Hospodářská komora
České republiky patnácti osobnostem své nejvyšší vyznamenání – Řád Vavřínu –
a připomenula současně výročí 30 let svobody a svobodného podnikání.
Petr Karban
Aleš Funke

U

dílení letošních ocenění Řád Vavřínu se
konalo pod záštitou a za účasti předsedy
Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery, předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Radka Vondráčka
a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka,
záštitu oceněným udělili i pražský primátor Zdeněk Hřib a místostarosta Prahy 1 Petr Hejma.

Mezi letošními oceněnými byl symbolicky in
memoriam i Václav Havel, kterému tak podnikatelé vyjádřili poděkování za nabytou svobodu
a možnost uplatnit své dovednosti v podnikání.
„Václav Havel pomohl otevřít dveře svobodnému
podnikání navzdory tomu, že neměl s podnikateli
vždy stejný názor. Symbolizuje hodnoty, s nimiž se
generace dnešních živnostníků a šéfů irem, kteří
se mnohdy sami aktivně podíleli na převratu
v naší zemi, ztotožňují. I díky Havlovi mohou dnes
předat své celoživotní dílo svým dětem, za to mu
přísluší velká úcta,“ poznamenal prezident Hos-

podářské komory Vladimír Dlouhý, který zdůraznil, že i této nástupnické generaci je potřeba připomínat, že bez Václava Havla by nežili v tak
otevřené a svobodné zemi, v jaké dnes žijí.
Senátor Jaroslav Kubera na závěr o iciální části
večera poznamenal, že se nám Čechům často
stává, že tam, kde máme být sebevědomí, jsme
zbytečně pokorní a kde máme být pokorní, jsme
příliš sebevědomí. „Přeji všem podnikatelům tu
správnou míru pokory a sebevědomí. A stát, který
nebude ani sám podnikat, ani překážet podnikání
jiných,“ řekl předseda Senátu.

O

cenění, jímž podnikatelé jednou ročně
vyjadřují uznání a respekt významným
osobnostem a podnikatelským subjektům
za jejich práci. Zohledňuje manažerské
úspěchy, celoživotní dílo, společenský dopad i mezinárodní přesah. Je udělováno
také osobnostem, které hrdě reprezentují
a významně podporují zemi, či osobnostem, jež vytvářejí nadčasové hodnoty.
Laureáty vybírala porota na základě nominací podnikatelské veřejnosti. Letos se
v porotě sešli ředitel Národního divadla
Jan Burian, sportovní ředitel Českého
olympijského výboru Martin Doktor, ředitel Národního ústavu duševního zdraví
Cyril Höschl, statutární ředitel a majitel
společnosti JUTA a.s. Jiří Hlavatý, jednatelka a majitelka společnosti TRUSTAV s.r.o.
Jana Nováková, ředitel a majitel Vápenky
Vitoul Ladislav Vitoul a rektor Univerzity
Karlovy Tomáš Zima.

Řád Vavřínu
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ŘÁD VAVŘÍNU
laureáti 2019

VÁCLAV BERKA, plzeňský sládek již ze třetí
generace – za celoživotní přínos v oblasti
tradičního českého řemesla
MILAN DOSTALÍK, generální ředitel společnosti TON – za významné manažerské
úspěchy
VÁCLAV HAVEL (in memoriam), bývalý prezident ČR, dramatik, disident – za celospolečenský přínos České republice a rozvoj občanské
společnosti
STEFAN HOPPE, generální ředitel Kaufland
Česká republika – za významné manažerské
úspěchy
RICHARD HORKÝ, jednatel společnosti TTS
energo – za významné podnikatelské úspěchy
JIŘÍ JEŽEK, paralympijský vítěz a mistr světa
v cyklistice – za výjimečné úspěchy v oblasti
sportu
OLDŘICH JIRSÁK, vědec a průkopník v oblasti nanotechnologií a jejich průmyslové
výroby – za celoživotní přínos v oblasti vědy
a výzkumu
BLANKA KALCSOVÁ, prezidentka společnosti MEDIS Group – za významné podnikatelské úspěchy
LIBOR KNAP, jednatel společnosti Proteco –
za významné podnikatelské úspěchy
LUBOMÍR KOVAŘÍK, předseda představenstva a prezident společnosti Česká zbrojovka
GROUP SE – za významné manažerské
úspěchy
MARTA KUBIŠOVÁ, zpěvačka a herečka –
za celoživotní dílo v oblasti kultury
PETRA KVITOVÁ, tenistka, vítězka Wimbledonu – za výjimečné úspěchy v oblasti sportu
ALESSANDRO PASQUALE, předseda správní
rady společnosti Karlovarské minerální vody –
za významné podnikatelské úspěchy
MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ, zakladatelka
firmy Avanti – za významné podnikatelské
úspěchy
EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, zakladatelka a předsedkyně představenstva společnosti Ryor –
za významné podnikatelské úspěchy
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ORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

H

lavními partnery galavečera jsou Česká pojišťovna, Korus, Prague Catering, Párty nábytek, Deluvis,
Agentura NKL Zámek Zbiroh a Národní turistický úřad
Dominikánské republiky.
Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.
Partnery akce se staly LASKI, Crowe Advartis Accounting, TESLA, VÁPENKA VITOUL, Česko-Moravský zemědělský fond, Léčebné lázně Mariánské Lázně, Prague
Safe Deposit, Přerost a Švorc Auto, FENIX GROUP, EAST
BOHEMIAN AIRPORT, HOKAMI CZ, TRUSTAV a ALUKOV.

Poděkování partnerům
51

048-051B_VAVRINY_3.indd 51

06.12.19 11:31

BE IN

ODOLNÁ RODINNÁ
FIRMA 2020
České rodinné irmy jsou základem ekonomické stability státu. Pro jejich důležitost se
tak ke 30. výročí od návratu svobodného podnikání v České republice rozhodla Asociace
rodinných irem ve spolupráci se svými partnery uspořádat zatím největší průzkum českých
rodinných irem – dotazník dostáváte spolu s tímto číslem našeho magazínu. Co stálo
u vzniku této myšlenky a jaký přínos pro rodinné irmy si od něho slibují, nám pověděl
Jan Pavelka, předseda rady Asociace rodinných irem.
Valerie Saara

archiv ARF

Jak vznikla myšlenka průzkumu rodinných
irem?
Rodinné irmy jsou dle nás opravdu nejen základem ekonomické stability státu, ale i regionů.
Jsme rádi, že se jim v poslední době začíná přidávat na důležitosti a jsou více slyšet. Nikdo
však reálně neví, jaký podíl na HDP státu mají,
co je trápí, kam směřují nebo jak jsou odolné.
Vzhledem k tomu, že rodinné irmy jsou esencí
naší Asociace rodinných irem, rozhodli jsme se
právě na toto zaměřit a pokusit se některé
z těchto ukazatelů změřit a získat tak data, díky
kterým budeme moci na tyto otázky odpovědět
a rodinné irmy ještě více a efektivněji podpořit.
Současně máme za to, že je nyní pro tento průzkum ta nejvhodnější doba. Jsme na vrcholu
ekonomické konjunktury. Všichni očekávají
dlouho predikované ochlazení nebo ekonomické
„zhoupnutí“. Máme za to, že právě před tímto
pohybem na trhu je dobré se na chvíli zastavit,
analyzovat své okolí a na změnu se řádně připravit. Zároveň s průzkumem přicházíme v poetické době 101. výročí samostatnosti našeho
státu a 30 let od sametové revoluce. Tedy od návratu možností a příležitostí svobodného podnikání. Domníváme se, že by bylo dobré se za těmito třiceti lety ohlédnout a změřit, jak dlouhou
dráhu rodinné irmy za tuto dobu uběhly.
Kdo je vlastně za rodinnou irmu považován?
Na tuto otázku není až tak jednoduchá odpověď.
Pocitově bychom mohli říct, že rodinnou irmou
je jakákoli irma, která se za rodinnou považuje.
Nicméně 13. května 2019 vláda České republiky
schválila svým usnesením de inici rodinného

podnikání, kterou zde uvádíme. Máme za to, že
bychom se této de inice měli držet minimálně
jako odrazového můstku. Náš průzkum však
není směřován pouze na irmy, které zcela splňují podmínky vládní de inice rodinné irmy.
Máme za to, že i irmy, které jsou například vybudovány a drženy dvěma kolegy z jiných rodin,
mohou být považovány za rodinné. Zjednodušeně řečeno náš dotazník míří na české irmy,
ve kterých je více než padesátiprocentní majetková účast držena v českých rukách, i když více
rodinami. Jde nám převážně o charakter a étos
těchto irem.
Co je myšleno odolnou irmou?
Rodinné irmy jsou z povahy věci zpravidla
pružnější díky svému rozhodování a konzervativnější z důvodu jistého „odporu“ k riziku. Z tohoto důvodu u nich například vidíme o hodně
menší míru zadlužení a čerpání externího inancování. A toto všechno se pokusíme změřit
v rámci průzkumu rodinných irem jako její
odolnost. Tedy schopnost čelit výkyvům a změnám na trhu, pružně reagovat na dnešní uspěchanou turbulentní dobu a přestát bouřku
na otevřeném tržním moři.
Co si od dotazníku slibujete, jaký je jeho
účel?
Dotazník je systematicky rozdělen na tři části,
a to (i) rodina, rodinné vazby, nástupnictví, rodinné hodnoty, (ii) irma, její řízení, připravenost na případné ekonomické změny v oblasti
a (iii) identi ikační údaje. V první části se zaměřujeme na provázání rodiny s rodinnou irmou,

otázky nástupnictví, předání rodinné irmy
a rodinných hodnot. Máme za to, že stabilita
v rodinných záležitostech jde ruku v ruce se
stabilitou irmy.
V druhé části se pak soustředíme na inanční
řízení, připravenost a stabilitu. Tedy na to, v čem
je rodinná irma silná, jaké jsou její přednosti,
ale i slabé stránky. Co jsou základní iremní hodnoty a jak lze zvýšit stabilitu a odolnost v rodinné irmě. Závěrečná část je pak spíše administrativní a identi ikační, i když neméně důležitá.
Pomáhá nám zasadit předchozí odpovědi
do reálií dané konkrétní irmy.
Všechny otázky pak budou pečlivě vyhodnoceny
dle předem stanovené metodiky a výsledkem
bude marker odolnosti rodinné irmy s možností zhodnocení úspěšných stránek dané irmy
a případně s návrhy na nápravu, zlepšení v oblastech, kde to bude potřeba.
Bude na dotazník něco navazovat?
Naším plánem a záměrem je co nejvíce účastníků průzkumu navštívit v případě jejich zájmu
osobně. Jednak, abychom se seznámili s rodinnou irmou a jejich podnikáním, současně také,
abychom přednesli a prodiskutovali nejen celkové výsledky průzkumu, ale zejména to, jak si
daná konkrétní irma v rámci průzkumu vede
a jak se umístila. Máme za to, že osobní přistup
je vhodný a žádoucí. Současně plánujeme o iciální vyhlášení celkových výsledků průzkumu
na dalším, již XII. setkání vlastníků rodinných
irem, a to společně s vydáním o iciální publikace shrnutí průzkumu a jeho výsledků. Osobně
očekáváme, že z průzkumu budeme čerpat
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13.

května 2019 vláda České republiky
bliky schválila svým usnesením
definici rodinného podnikání, která zní:
„Rodinným podnikem je rodinná obchodní
odní korporace nebo rodinná živnost.“
„Rodinnou obchodní korporací je obchodní
odní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň
poň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny
diny přímo, nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny
diny je členem statutárního orgánu této obchodní
korporace. Za rodinnou obchodní korporaci
oraci se považuje také obchodní korporace, ve které
většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch
rospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský
správce svěřenského fondu, pokud je současně
oučasně alespoň jeden člen této rodiny členem
statutárního orgánu fundace nebo svěřenský
enský správce svěřenského fondu.“
„Rodinná živnost je podnikání, na kterém
m se svou prací nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem
živnostenského nebo jiného obdobného
o oprávnění nebo je oprávněn
k podnikání z jiného důvodu.“
„Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného
nného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo
ebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do
o třetího stupně osoby
s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále
osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci.
ozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupujee ji při hlasování zákonný
zástupce, pokud je nezletilá, zastupuje jii opatrovník.“

Rodinná ϔirma

a na jeho výsledky navazovat několik dalších let.
Naším záměrem také je, aby se rodinné irmy,
které se budou průzkumu účastnit, společně
setkaly na plánovaném setkání respondentů
a mohli se co nejvíce zapojit do navazujících
akcí, prezentací a cílených workshopů i prostřednictvím volných vstupů na vzdělávací
akce Asociace rodinných irem dle jejich
výběru v roce 2020.
Kdo vám s dotazníkem pomáhá?
Velké díky patří všem našim partnerům. Zejména pak Katedře ekonomie a managementu Vysoké školy inanční a správní která nám velice pomohla při správné formulaci otázek dotazníku.
Dále pak samozřejmě vydavatelství COT media
nebo privátní bance Bank Gutmann poradenské
společnosti Crowe Česká republika, společnosti
DELOR INTERNATIONAL a advokátní kanceláři
Pavelka. V neposlední řadě pak i celému týmu
naší Asociace rodinných irem, bez kterého by
se dotazník zkrátka neuskutečnil.
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Tomáš Končický a Jan Prchal se v rámci privátního bankovnictví věnují především
českým rodinným irmám, kterým předávají stoleté zkušenosti špičkové rakouské
privátní banky Gutmann. Jedním z prvků, v zahraničí běžných a u nás teprve
objevovaných, je rodinná ústava.
Petr Karban

Jakub Hněvkovský

Působíte na českém trhu řadu let, vidíte
v segmentu rodinných irem nějaký vývoj?
TK: Nejviditelnější moment je určitě ten,
o němž se i nejvíce hovoří. Končí první éra zakladatelů irem, kterým je dnes pětašedesát,
sedmdesát let, a někteří velmi intenzivně, někteří méně intenzivně, přemýšlejí o tom, jak
své irmy předat dalším generacím. Možností
je celá řada, nejistot s tím spojených je ještě
více. Pro všechny majitele irem v Česku jde
o první takové rozhodnutí, chybějí zkušenosti
a tradice, takže je to vlastně zkouška, kterou
dělají sami na sobě. Což se odráží i v tom,
co nyní již můžeme pozorovat – množství irem
už rozhodnutí ve věci nástupnictví učinilo
a teď nastává fáze určité re lexe, zda to rozhodnutí bylo správné.
Když zmiňujete řadu možností, jsou některé
z nich správnější? Častější? Oblíbenější?
TK: Myslím, že většina majitelů touží předat
irmu dětem. Ale i tam je celá řada možností, což
se ostatně ukázalo v panelové diskuzi na vašem
setkání v Olomouci. Tuto otázku by tam každý
z panelistů řešil jinak. Jeden jako šlechtické
rody, tedy vše prvorozenému synovi, jeden rovným dílem mezi všechny děti, jiný zakládá svěřenský fond, čtvrtý děti pomine a majetek věnuje charitě. Které rozhodnutí je správné? Všechna,
pokud z nich všichni kolem mají dobrý pocit.
Pro každého je správné to jeho rozhodnutí, protože každý má k té otázce jiný vztah. Jedna věc je
rozhodnutí, druhá věc je provedení. A jestli bylo
skutečně i správně provedeno, to prověří čas.
A kde jsou nejčastější chyby? Příčiny špatných rozhodnutí…
TK: Bude to znít tvrdě, ale nejčastější příčiny
jsou obvykle v rodině. Zakladatelé zjišťují, že

jejich potomci, kteří irmu mají převzít nebo ji
již přebírají, ještě nejsou dostatečně připraveni.
Což je velmi bolestný okamžik, protože když
máte manažera, který na svou práci nestačí,
řeknete mu to obvykle velmi snadno. Říct to
vlastnímu dítěti je mnohem složitější.
JP: Jak uvedl pan Končický, rozhodnutí ve věci
nástupnictví už udělalo množství irem. To je
pravda. Nicméně vzhledem k tomu, kolik rodinných irem před tímto faktickým problémem
stojí, je to množství zatím velmi malé. I proto
vozíme na česká setkání zástupce úspěšných

Rodinná ústava je dokument,
který vzniká v debatách
v rodině a vzniká měsíce, někdy
i roky. Tím nejtěžším úkolem je
usadit rodinu ke stolu a naučit
ji otevřeně komunikovat,
pojmenovávat situace,
předvídat možné problémy
a nalézat k nim řešení.
rodinných irem z Evropy, v poslední době to
byla třeba rodina Swarowski či rodina Mayer-Rieckh, vlastnící značku Humanic. Přínos takových setkání, kde zástupci rodiny, která podniká
už několik generací, jsou ochotni mluvit nejen
o vítězstvích, ale i prohrách, je nedocenitelný.
Tahle generační zkušenost nám totiž chybí.
U nás se o prohrách zatím moc nemluví…
TK: O prohrách se mluví těžce, zvláště, jsou-li to
prohry v rámci rodiny…

JP: Ale lepší se to, což vidíme právě na našich
setkáních, kde se hovoří velmi otevřeně. Teorii
najdete v knížkách, ale živá praxe je jiná. Krásně to bylo vidět na dvou setkáních s Davidem
Borkem, což je osmdesátiletý pán, který celý
život dělá poradenství v oblasti family business, rodinným irmám. Velmi charismatický
pán s ohromnou zkušeností. Ten si nebere servítky, přesně pojmenuje, jak to v rodinách
funguje.
Zkusme konkrétně, kde jsou ty největší problémy, na co si dát pozor?
TK: Nejde to zjednodušit na dva tři vzorce, ale
vždy jsou to problémy vztahové, komunikační.
Málokdy je problém v byznysu jako takovém,
v tom jsou majitelé irem úspěšní a vědí, jak ho
dělat. Převládá model, kdy otec zakladatel vládne irmě, ale svá rozhodnutí není schopen v rámci rodiny vykomunikovat, především pak směrem k nastupující generaci. Ta potom často mívá
pocit, že je opomíjena. Z toho vznikají nedorozumění a problémy.
JP: A drtivá většina si pořád ještě neuvědomuje,
nebo možná nechce uvědomit, že ten byznysově
poslední okamžik jednou přijde. Drží irmu
silou vůle.
TK: Druhý problém, který už se objevuje, jsou
partneři potomků.
Použil jste před chvílí termín family business, dnes se razí spíše varianta business
family, která řeší to emoční napětí mezi generacemi. U nás jsme asi ještě v té počáteční
fázi, kdy zakladatelé touží po tom, aby potomci pokračovali v jejich irmách…
TK: Je to tak, čeští vlastníci se hůře než zahraniční smiřují s představou, že něco, co celý život
od nuly budovali, jejich děti prodají. Hůře přijí-
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mají, že ony by se chtěly věnovat něčemu jinému, protože oni to přece budovali pro ně.
JP: Proto je nesmírně důležité nastavit ne pouze
v podniku, ale právě v rodině, určitá pravidla.
A nastavit je dlouhodobě.
Rodinná ústava? Ale nezní to vlastně trochu
divně, že musíme do rodiny přizvat právníky,
abychom se dohodli?
JP: Nezní to divně, protože podnikání a rodina
jsou dva různé světy, které potřebujete sladit,
aby si neubližovaly. A právníci jsou až tím posledním krokem. Rodinná ústava není nic jiného
než formulovaná pravidla, na kterých se rodina
shodne. V tom je její síla. Nevznikne za týden,
nefunguje to tak, že přijde majitel a položí
na stůl nějaký kodex, který někde s někým sepsal. To nikdy nebude fungovat. Rodinná ústava
je dokument, který vzniká v debatách v rodině
a vzniká měsíce, někdy i roky. Tím nejtěžším
úkolem je usadit rodinu ke stolu a naučit ji otevřeně komunikovat, pojmenovávat situace,
předvídat možné problémy a nalézat k nim řešení. Není vůbec snadné mluvit naprosto otevřeně,
nenechávat si nic pro sebe. Cílem je najít pro
možné budoucí situace již dnes taková řešení,
aby se všichni cítili komfortně, spravedlivě a pokud možno šťastně. Pak teprve, když toto máte,
můžete přizvat právníky, kteří dají vašemu dokumentu právní formu, aby byl právně
vymahatelný.
TK: Právní vymahatelnost je důležitá, ale už
samotná dohoda jednotlivých členů rodiny je
velmi významná. Ona svým způsobem zavazuje.
V normálním světě to tak funguje, že když se
veřejně s někým na něčem dohodnete, tak to
platí.
JP: Ještě k důvodu, proč rodinná ústava. Použiji
příklad. Všichni známe poměr 30:13:3, což má
být procento irem, které přežijí přechod z první
na druhou, třetí a čtvrtou generaci. Číslo často
medializované. Problém je v tom, že nebere
v potaz exit, který sice vede k zániku jedné irmy, ale dovolí vyrůst irmám novým. Nebere
v potaz situaci, kdy exit je de facto pozitivním
řešením. Nástupci zakladatele nechtějí vyrábět
boty, ale budují veterinární kliniku. Jenže taková
situace je v rodině zpravidla velmi citlivou záležitostí. Dobře konstruovaná rodinná ústava ji
může řešit na generace dopředu.
Můžete do vzniku rodinné ústavy, pokud se
na něm podílíte, přinést vzory, prověřené
v zahraničí generacemi?
JP: Určitě. V tom je naše velká přednost, jsme
sami rodinná irma, která se stará o rodinné
irmy sto let a má v této oblasti bohaté
zkušenosti.
TK: Také je rozdíl, když si dáme schůzku s klientem my. Pokud je první, jsou často majitelé irem

S

pecializuje se na správu rodinného, respektive rodového majetku. Nezávislá ocenění potvrzují
bance opakovaně maximální kompetenci v poradenství a vedoucí postavení mezi rakouskými
privátními bankami. Ke klientům společnosti patří nadace, majetní privátní klienti a rodiny, stejně
jako institucionální klienti. V Praze banka otevřela svou pobočku v roce 2011.

Banka Gutmann
překvapeni, protože to není schůzka na hodinu,
ale minimálně na půl dne. Privátní bankovnictví
je vztahová záležitost, potřebujeme své klienty
důkladně znát. Neradíme jim pouze ve inančních otázkách, ale stáváme se jakýmisi rodinnými mentory, často řešíme otázku dětí, partnerství, zdraví…
JP: Aby ale nedošlo k mýlce, my se nesnažíme
vyřešit za klienty jejich problémy, i když někdy
děláme i to, ale hlavně přinášíme další zkušenosti, názory nebo pohledy.
Jsme generace vlastníků bez zkušeností
s transferem majetku, tudíž děláme ty pokusy sami na sobě. Druhá generace to už asi
bude mít jednodušší…
JP: Velmi záleží na tom, jak pečlivě je připraveno předání z první generace na druhou. Pokud
bylo provedeno tak, jak to jinde již prověřili
předchozí generace, pokud existuje rodinná
ústava, pokud se schází rodinná rada, pokud
spolu rodina skutečně diskutuje všechna pozitiva a negativa, jak je byznysový i rodinný život

přináší, mají to výrazně jednodušší. Je potřeba
si právě tenhle přesah uvědomit. Rodinná ústava není dokument pro teď, ona nastavuje prostředí a podmínky na mnoho generací dopředu,
de inuje obecné role a práva všech současných
i budoucích členů rodiny. A její síla je i v tom, že
mnohým problémům dokonce předchází. Musíte si totiž uvědomit, že rodina není pevný tvar,
ona se mění v čase, rozrůstá, mění charakter,
potřeby, priority. Rodinná ústava tvoří vlastně
ekosystém, v němž se to všechno děje. Považuji
ji v rodinách, které se věnují podnikání a mají již
stabilní, rozvíjející se irmu, za naprosto nepostradatelný prvek. A nečekejte až na okamžik,
kdy budete řešit nástupnictví. Udělejte si genogram vlastní rodiny tři generace, pět generací
nazpátek. Myslíte si, že svou vlastní rodinu znáte, ale jen v těch třech generacích najdete tolik
neznámých, že budete překvapeni. Zjistíte, že
třetinu rodiny vlastně neznáte. A přitom, kdyby
otec vašeho pradědečka měl irmu a předával ji
dětem, tak patrně dnes budete spolu se svými
příbuznými část té irmy vlastnit.
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PŘI PŘEDÁVÁNÍ FIRMY
SPOLU LIDÉ MUSÍ MLUVIT
Adam Mašek
archiv Ekvivalent
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Že jsou vztahy v rodinných irmách více přátelské a lidské než v korporátu? Možná.
Domnívat se však, že to platí vždy a všude, by bylo velmi naivní. Své o tom vědí i Jan Hevessy
s Ondřejem Karhanem. Na řešení sporů uvnitř rodinných podniků se zaměřují už šest let,
v posledním roce v rámci vlastní společnosti Ekvivalent.

V

znik společnosti byl logickým vyústěním
vyřešených případů, kterým se věnovali
v minulosti. „Před šesti lety jsem v rámci
naší vlastní rodinné irmy řešil akcionářský spor.
Dvě rodiny vlastníků se nedokázaly dohodnout
na strategii, jakou cestou se má společnost vydat.
Zároveň platilo, že ani jeden ze subjektů nechtěl
irmu, z pochopitelných důvodů, opustit. Kon likt
trval poměrně dlouhou dobu a začal irmě škodit.
Měli jsme dobrý produkt, spor však významně
narušoval fungování celého výrobního procesu.
Situaci navíc komplikovalo postupné zapojení
právníků obou stran do kon liktu, kteří nahlíželi
na celý problém jen z pohledu zájmů svých klientů, nikoli z pohledu irmy jako takové,“ popisuje
Jan Hevessy první setkání s vlastnickými spory v rodinném podnikání.
Klíčovým faktorem, který celý spor ještě
více zkomplikoval, byl tehdejší generální
ředitel irmy. „Ten se totiž snažil, díky znalosti společnosti a jejího chodu, využít konliktu mezi vlastníky, a irmu zjednodušeně řečeno odkoupit pro sebe. Za výhodnou
cenu. V této situaci jsem měl možnost
do společnosti vstoupit jako krizový
manažer a začal jsem se situací zabývat. Po několika měsících intenzivního
zkoumání celé situace podniku, otevřených a věcných diskuzích se všemi
zainteresovanými stranami sporu
a analýze celé irmy, jsme dokázali
situaci uspokojivým způsobem vyřešit. Jedna z rodin z irmy odešla s tím,
že byla vyplacena, druhá zůstala
a mohla pokračovat v podnikání. Byl
to nesmírně důležitý moment, díky
kterému se společnost posunula dál
a začala plnit své další rozvojové záměry místo toho, aby stagnovala kvůli
vlastnickým sporům,“ říká Jan Hevessy.

Mládí versus zkušenost
O celém sporu posléze napsal Jan Hevessy
článek do odborného časopisu. Přečetl si ho
nejmenovaný majitel irmy, který byl ve velmi podobné situaci. „Zavolal mi a podrobněji
vylíčil své problémy. V zásadě šlo o to, že zdědil
padesátiprocentní podíl irmy po svém otci, spoluzakladateli, jenž zemřel. Druhou polovinu akcií
držel otcův společník, se kterým se však nový majitel nedokázal shodnout. Původní spolumajitel,

zvyklý vše řídit sám, neměl pocit, že by měl s novým
společníkem vůbec něco řešit, nepovažoval jej
za relevantního partnera. A nový akcionář zase
neměl dost informací pro lepší formulaci svých
požadavků. Po nějaké době se kon likt vyvinul
v právní boj,“ popisuje Jan Hevessy. Jenže postupem času se začaly šířit spekulace o prodeji irmy,
což se pro její kondici ukázalo natolik fatální, že to
vyděsilo i původního majitele, protože nyní už šlo
o samotnou hodnotu společnosti. Dědic na straně
zesnulého otce tuto situaci dobře rozklíčoval
a chtěl vše vyřešit obchodní dohodou s původním
majitelem. „A v této chvíli jsme do hry vstoupili my,“
říkají Jan Hevessy s Ondřejem Karhanem.
Z pohledu Ondřeje Karhana, spoluzakladatele
irmy Ekvivalent, je v podobných kon liktech vždy
klíčový jeden faktor – chvíle, kdy se z právního
sporu stane spor obchodní. V tom je totiž ohromný rozdíl. „Když se spor odehrává pouze v právní
rovině, dlouho se nemusí fakticky dít nic. Firma je
ve stadiu stagnace a patu, který sice nikomu nevyhovuje, ale dokud nemá ekonomické důsledky, znesvářené strany nemají tendenci ho řešit.“

Spor nepomůže nikomu
Pokud je irma ve vlastnickém sporu, vytváří to
velmi negativní atmosféru i na straně obchodních partnerů. Ti si totiž mohou v obchodním
rejstříku velice jednoduše přečíst zápis z jednání představenstva, ze kterého se dozví, že je irma mocensky roztříštěna. „Což je značně znervózní a někteří z nich tak odcházejí. Nebo nad tím
minimálně přemýšlejí. Pořád se tu tedy bavíme
o nějakém narušení efektivnosti a chodu irmy,
která ztrácí kapitál a dostává ji to do nepříjemné
pozice. I samotní zaměstnanci takovou situaci
vnímají a může je to negativně ovlivnit. My takovým irmám pomáháme spor vyřešit co nejdříve
s minimálními ztrátami a se snahou uspokojit obě
válčící strany. V tomto případě byl nalezen přijatelný kompromis pro obě strany zhruba po půlroce. Dědic prodal původnímu spoluzakladateli svůj
iremní podíl a irma tak nadále úspěšně funguje
pod jediným majitelem,“ říká Ondřej Karhan.

Rodiče, děti, akcionáři
Generační kon likt může být zdrojem problémů,
který rodinným irmám už z jejich podstaty hrozí více než ostatním typům společností. Když
po roce 1989 začali lidé podnikat, vzniklo mno-

ho rodinných irem na podobné bázi – založili je
dva přátelé, měli ji rozdělenu přesně napůl. Každý z nich se zabýval svou oblastí činnosti, jeden
třeba výrobou, druhý například obchodem. Své
působnosti měli přesně dané, fungovalo jim to
a vzájemně se doplňovali. Pak ovšem může přijít
nenadálá situace, nemoc nebo smrt jednoho
z nich. A podíl ve irmě připadne dětem, které
druhý majitel zná už odmala.
„Představy o tom, jak zacházet se svým majetkem,
se mohou v případě původních a nových majitelů
lišit. Rozdílné názory mohou být dobrým motorem pro další rozvoj irmy, zároveň však také výrazným rizikem, které může přinést i její krach,“
říká Ondřej Karhan a dodává: „V ideální variantě
obě strany dokážou o svých představách a plánech dobře komunikovat, vydiskutují další strategii rozvoje irmy, protože jsou si vzájemně vědomi, co mohou irmě dát. Nástupníci mají
inovativní pohled, chtějí změny, které považují
za dobré pro budoucnost podniku, původní spoluvlastník má absolutní přehled o tom, jak irma
momentálně funguje, ví o detailech, rizicích,
je zárukou pro obchodní partnery.“
„Problém nastane, pokud si kterákoli ze dvou
stran neuvědomí, že mají společný cíl – fungující
irmu, a domnívá se, že jen její přístup k dosažení
této mety je správný. Jde o typické stereotypy.
Mladí si mohou myslet, že původní majitel je brzdou a přitom si neuvědomují, že jeho cenné zkušenosti jsou pro irmu velmi důležité. Původní majitel může pro změnu přistoupit k situaci tak, že
mladé k ničemu nepustí, protože on ví vše nejlíp
a mladí nemají do řízení podniku co mluvit, protože o ní nic nevědí,“ vysvětluje Jan Hevessy.
Tyto případy se bohužel stávají a jsou lidsky
i obchodně velmi složité. Tam, kde by měl převažovat racionální přístup, nastupují emoce, chybí
elementární důvěra a schopnost se domluvit.
A to ohrožuje samotnou podstatu irmy.
„Na nás pak je, abychom obě strany dostali ke stolu a dokázali vyjednat dohodu, která by byla
oboustranně akceptovatelná. Nejpodstatnější je
překonat onu vzájemnou nevraživost a neochotu
se vůbec o čemkoliv bavit. Je důležité spolumajitele lidsky poznat a zcela pochopit jejich záměry
a motivy. Teprve pak se lze hnout z místa. Je to
často emocionálně velmi náročné, ale je to práce
s lidmi, která nás baví. A když na konci vidíte spokojenost na obou stranách a víte, že irma je v pořádku, je to velká odměna,“ shodují se Ondřej
Karhan a Jan Hevessy.
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ROZHOVOR,

KTERÝ SE ZVRTL

Původně měla být ústředním motivem rozhovoru s Luďkem Bártou, jednatelem
české pobočky rakouské společnosti Wienerberger, předního světového výrobce
pálených cihel a střešních tašek, cihla a její renesance. Trochu se to zvrtlo.
Wienerberger totiž není jen výrobce cihel.
Petr Karban

Jakub Hněvkovský a archiv Wienerberger

Váš podnik letos slaví 200 let od svého založení, to už je hezká tradice…
A zavazuje. Zajímavé je, že Wienerberger je
sice rakouská irma, ale souvisí s Moravou
a českými zeměmi víc, než by se zdálo. Zakladatel irmy Alois Miesbach pochází z jižní Moravy, přestěhoval se začátkem devatenáctého
století do Vídně a tam nedlouho poté koupil
na kopci Wienerberg jižně od Vídně první cihelnu. Odtud i první jméno irmy, Wienerberger Ziegelindustrie. Alois byl nejen první maji-

tel, ale také první inovátor. To on propagoval
a zavedl výrobu ve vypalovacích pecích, což
v té době byla novinka. Věrni jeho odkazu se
snažíme s novinkami přicházet dodnes. V jeden čas v jeho cihelně údajně pracovalo několik tisíc lidí, což vypadá jako ohromné číslo, ale
když si představíte, že každá cihla se mačkala
do dřevěné formy ručně, tak asi ty počty nelžou. A aby se kruh uzavřel, ponejvíce tam pracovali lidé z Čech, Moravy a Slovenska. A měli
velký podíl na tom, že z Vidně vyrostlo moder-

ní velkoměsto. Dnes by mohl být Alois
Miesbach hrdý, jsme největším světovým
výrobcem pálených cihel i střešní krytiny
a předním inovátorem v oboru. Tak věřím,
že jeho odkaz neseme dál.
Ještě ona historická cihelna funguje?
Dnes už ne, na jejím místě Wienerberger realizoval developerský projekt a dnes je tam sídlo
irmy. Adresa je Wienerberger AG, Wienerberg
City, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien.
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Už jste slavili?
Slavili, pozvali jsme klienty na divadelní představení Hra, která se zvrtla do Divadla Bez zábradlí, protože manželé Heřmánkovi jsou hrdými vlastníky domu z našeho Porothermu
a máme velmi hezké a dlouholeté vztahy.

P

rogram Wienerberger e4 nabízí kvalitní řešení za rozumnou cenu, se zárukou kvality. Dům, který splňuje vysoké
požadavky ekologické, ekonomické,
energetické i estetické a je připravený
na budoucnost. U Prahy společnost
Wienerberger staví vzorový dům e4,
na kterém se podílejí i významní partneři. V tomto domě jsou také natáčena
videa, která ukazují postupy a také výhody moderních řešení Wienerberger –
ke zhlédnutí na adrese www.e4dum.cz.

To je hezká provokace, slavit to, co se povedlo, hrou, která se zvrtne…
Takové úsměvné varování, komedie o tom, co
všechno se může pokazit… Přišlo téměř tři sta
nejbližších partnerů a skvěle se bavili.
Jak se začala psát česká historie? Mimochodem, čekal bych vás v cihelně na okraji města, ne v historickém centru…
Tady bylo dříve sídlo podniku Jihočeské cihelny,
takže jsme vlastně doma. Do Česka přišel Wienerberger krátce po listopadových změnách roku
1989, nejprve 1992 do Cihelny Novosedly, později
právě do Jihočeských cihelen. Bylo to vcelku logické, máme tradici, máme surovinu, máme fortel
a šikovné lidi. Takže dnes provozujeme tady
v Česku sedm cihelen, strojařskou irmu pro cihláře, ve třech závodech vyrábíme pálenou střešní
krytinu Tondach. Od roku 2015 jsme začali s integrací společnosti Tondach a letos v květnu jsme
dokončili fúzi. S rodinou Novotných provozujeme
společnost Silike, výrobu žáromateriálů.
A váš osobní příběh?
Já jsem původem Tepličák, pracoval jsem šest let
ve sklárně, cítil jsem se ztracený ve velké irmě,
měl jsem pocit, že chci být víc v centru dění. Tak
jsem šel přes několik irem, stále menších
a menších, až jsem skončil v cihelně Hostomice.
Tam mě to začalo bavit, mohl jsem si osahat
výrobu i obchod, byla to zajímavá škola a také
boj o přežití. Třikrát jsme přežili klinickou smrt,
natřikrát jsme se privatizovali, až jsme se nakonec stali součástí té velké vídeňské rodiny a já
jsem dostal nabídku přejít do Budějovic. A příští
rok to bude pětadvacet let.
Cihla, předpokládám, je pořád základ vaší
produkce. Asi se ale za těch dvě stě let trochu
změnila…
Pro nás je základ cihlářská hlína, Wienerberger
jako takový má rozkročení trochu širší, dělá také
betonové dlažby, povrchy, zahradní prvky, plastové i keramické roury… A jestli se změnila cihla? Výrazně, nejen v tom, že dnes už to není ruční práce, ale její vzhled, vlastnosti i kvalita jsou
úplně jinde. Dnes se na každý účel používá jiný
typ cihly, není to jako dřív, kdy byla jedna cihla
na všechno. Ostatně, pod značkou Porotherm
najdete několik produktových řad, nejnovější
jsou cihly plněné minerální vatou pro jednovrstvé zdění bez zateplení, se skvělými tepelně izolačními vlastnostmi, akustické cihly se zase po-

Wienerberger
e4 dům
starají o ticho a pohodu. Dnes díky inovacím
umíme dát cihlám zcela nové vlastnosti.
Je zájem o nové výrobky, nebo chce trh tradiční cihlu?
Zájem určitě je, každá třetí prodaná cihla patří
k těm vysoce inovativním výrobkům.
Všechny druhy cihel vyrábíte v Česku?
To zdaleka ne, máme třeba v nabídce nádherné
lícové cihly, které jsou nové, ale mají patinu, jako
by byly sto let staré, ty vyrábí naši kolegové
v Belgii a Holandsku.
Česká cihelna by je nezvládla?
Zvládla, kdyby měla jejich hlínu. Každá hlína je
jiná, výroba se přizpůsobuje surovině. Pro jejich
unikátní reliéf a patinu hraje roli jak složení
půdy, tak potřeba chránit fasády před prosoleným mořským vzduchem.

Je cihla konkurenceschopná v ceně
a rychlosti stavby?
Vzhledem k tomu, jak se dnes zdí, cihly jsou
broušené, kalibrované, s přesnými rozměry,
ukládají se na pěnu nebo tenkou vrstvu malty,
je rychlost výstavby jejich předností. Přesto
v projektové fázi máme i využití různých prefabrikovaných dílů, navázané na BIM řešení, abychom se ještě v rychlosti stavby posunuli.
A cena? Pokud nechcete levné, dočasné řešení
a počítáte s delší životností domu, je cihla naprosto konkurenceschopná, dokonce výhodnější.
Naše výrobky se hodí na pasivní domy, vyhovují
moderním trendům a nárokům. O tom chceme
přesvědčovat. Je totiž pravda, že kdo se s cihlou
nepotkal, možná ani netuší, co cihla dnes umí.
Samotná výroba cihel, krytiny vypadá jinak,
všechno je automatizované. A jinak skutečně
vypadají i naše produkty.

Je vůbec cihla dnes atraktivní? Nepřeválcují
ji nakonec dřevostavby a skeletové konstrukce s lehkým obvodovým pláštěm?
Záleží na tom, s jakým výhledem stavíte. Jestli
stavíte něco, co třeba za chvíli nebude potřeba,
nebo o čem víte, že může stát za deset let jinde,
cihlu určitě nezvolíte. Ale pokud stavíte dům
s výhledem na padesát, sto let, pak je cihla
z mého pohledu nepřekonatelná. Má několik
výhod, je dobře zpracovatelná, trvanlivá, dům
jednoduše zrekonstruujete.

Stavebnictví je ale z pohledu technologií považováno za jedno z nejméně automatizovaných odvětví ekonomiky. Na špici je automotive a překvapivě zemědělství.
Stavebnictví má z pohledu technologií jednu
nevýhodu, je to silně individuální segment, co
zákazník, to jiná představa. Každá stavba je jiná,
není to typizovaný výrobek, je to živý organismus. Uplatnění nových technologií je možné jen
do určité míry. To ale neznamená, že by stavebnictví na technologie rezignovalo. My třeba pracujeme na použití robota na stavbě.

Předpokládám, že vašimi hlavními zákazníky
jsou stavitelé bytových a rodinných domů…
Asi z poloviny, druhá půle je infrastruktura, občanská vybavenost, školy, nemocnice, penziony
pro seniory, úřady.

Jako že robot postaví zeď?
Dům. Z jednoho místa. Je to australský projekt,
na kterém se skupina Wienerberger podílí. Robot se jmenuje Hadrián a je to vlastně auto, které z jednoho místa postaví dům.
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Jestli stavíte něco, co třeba
za chvíli nebude potřeba,
nebo o čem víte, že může stát
za deset let jinde, cihlu určitě
nezvolíte. Ale pokud stavíte
dům s výhledem na padesát,
sto let, pak je cihla z mého
pohledu nepřekonatelná.
To zní jako sci- i…
Zatím to je ve fázi vývoje a testování. Robot má
v paměti topologii prostoru a digitální model
domu, ví co, jak a kam položit, hydraulickým ramenem položí cihlu, kam je třeba a přesně si dávkuje i maltu. Je to možná cesta, kudy se stavebnictví bude ubírat, protože nedostatek pracovních sil
není jen český problém. Například robot, který
umí stavět rovné dlouhé zdi, ten už existuje.
Takže jeden člověk na stavbě by v budoucnu
mohl stačit?
To je asi předčasná otázka, kolik lidí bude potřeba. Zatím je to skutečně koncept ve vývoji, ale je
to budoucnost. Moderní technologie se do samotné výstavby dostávají pomaleji, rychleji to
jde do projektování, což je právě BIM, na kterém
je postaven i Hadrián. Do toho my jdeme také,
podporujeme BIM i pro menší projektanty, pro
drobné individuální investory, pro hobby stavebníky, protože i jim to přinese úspory
a usnadnění při výstavbě a také při provozu,
údržbě, rekonstrukci budovy, ale vlastně po celý
život stavby i při demolici a recyklaci.
Jak se vy jako výrobce můžete angažovat
v BIM? To už je platforma inženýrské irmy?
Máme program Wienerberger e4 dům. Už nechceme být jenom výrobcem, jsme si vědomi, že to už
dnes na trhu nestačí. Takže vytváříme a nabízíme
společenství irem a přicházíme s řešením. Naší
vizí je: „Pomáháme lidem vytvářet vysněný domov“. Program Wienerberger e4 nabízí kvalitní
řešení za rozumnou cenu, se zárukou kvality…
Dům, který splňuje vysoké požadavky ekologické,
ekonomické, energetické i estetické. Máme výrobky, které odpovídají všem těm požadavkům, poskytujeme zdravé bydlení, řešíme i taková témata,
jako jsou hospodaření s vodou či využití větrných
turbín. Program e4 představuje zdravý cihlový
dům na míru pro každého investora. Je připravený na budoucnost. Naše vize je umět udělat nejen
soběstačný dům, ale třeba i soběstačné sídliště,
ve kterém se bude příjemně bydlet. U Prahy stavíme vzorový dům e4, na kterém všechny své kompetence ukazujeme. A nejen své, na projektu se

podílejí i naši významní průmysloví partneři, kteří přinášejí své produkty a dbají na kvalitu stavby.
V tomto domě také natáčíme videa, která ukazují
postupy a také výhody našich řešení.
Takže váš byznys už není o tom prodat
kamion cihel?
Určitě ne, my už se podílíme na řešení, na koncepčních celcích i konstrukčních detailech. Organizujeme pod hlavičkou Wienerberger Fórum
odborné semináře po celé ČR, i interaktivní
webináře. 9. ledna startujeme v Českých Budějovicích už 9. ročník Fóra. Má to i druhou stranu.
Stavbaři i my výrobci umíme nabídnout řadu
moderních postupů a produktů, druhá věc je ale
poptávka. Bylo by skvělé, kdyby byla stabilnější
a lépe odhadnutelná.
Vzhledem k číslům, která české stavebnictví
vykazuje, asi poptávka nebude příliš akcelerovat vývoj…
V novinách se píše, že se stavebnictví daří, ale
vlastně se staví málo.
Není to divné? Ceny bytů vyletěly nahoru,
všichni pláčí, že je bytů málo, ekonomice se

daří. A staví se mnohem méně, než by se
mohlo. Co je na vině? Ona proklínaná legislativa? Nedostatek kapacit?
To je několik faktorů dohromady. V roce 2008 se
stavělo asi 43 tisíc bytových jednotek, teď se
staví, přes to všechno, co zmiňujete, o třetinu
méně. Troufnu si říct, že prvotní příčina je už
v tom roce 2008. Zhoupli jsme se s inanční krizí, ale stát, namísto aby šel proti ekonomickému
cyklu a podpořil investice, přiškrtil je. Stavební
irmy se musely přizpůsobit, stejně jako výrobci
stavebních materiálů, aby přežily. To přineslo
snížení kapacit i počtu zaměstnanců. Velká poptávka po kvalitním bydlení, nedostatečná nabídka a neochota státu a měst řešit dostupnost
bydlení, spolu s eskalací vztahu k developerům,
kdy ať už obec nebo jednotlivci vnímají developera jako škůdce a využijí všech možných prostředků, aby mu projekt zatrhli.
Není v zahraničí dost příkladů, kdy veřejný
sektor naopak developerské projekty využívá k tomu, aby získal pro obec to, co obec
potřebuje? Proč to neumíme v Česku?
To je asi otázka na někoho jiného, na to já vám
odpovědět neumím. Je to škoda, základem řeše-
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budou hledat kvalitní zdravé bydlení a půjdou
tam, kde jim ho nabídnou. Budou to mladí lidé,
a možná půjdou i do zahraničí.

cenách nedostatečná. Z hlediska bydlení je to
totéž, jako kdyby neexistoval. Prostředky nemá,
programy jsou nefunkční.

Pro to nadprůměrné procento vlastního bydlení existuje vysvětlení?
Nemít vlastní dům, vlastní bydlení, je u nás považováno za určité selhání.

Je tu ještě program sociálního bydlení…
Ten měl řešit dotační program pouze pro ty sociálně vyloučené nebo sociálně ohrožené, či nepřizpůsobivé, ale nějak to usnulo. Asi to nebylo
dostatečně připraveno, nebo prodiskutováno
na všech úrovních. Ale i kdyby to byl funkční
program, neřeší bytovou výstavbu pro uspokojení poptávky možná po stovkách tisíc bytů, ať už
postavené pro vlastnické, družstevní nebo nájemní bydlení. Dostupné bydlení je téma, které
je pro občany, pro společnost důležité
a naléhavé.

Postav dům, zasaď strom?
Tak nějak. U nás je nájemní bydlení prostě hanlivé
slovo. A přitom vlastní bydlení je v několika ohledech nepraktické. Vlastní dům je obvykle překážkou mobility pracovní síly, nedovoluje vám,
ve většině případů, jít za lepšími možnostmi jinam, třeba na druhý konec republiky. Mně to došlo, když jsem podepisoval hypotéku. Je to velký
závazek a z Českých Budějovic je do Prahy podstatně dál než z Teplic. V zahraničí je trendem
urbanizace. Ptali se mě kolegové z Rakouska, jak
je to u nás. Dlouho jsem přemýšlel, čím to je?
U nás se totiž nestaví. Tedy ve městech. Má to širší
souvislosti. Protestuje se proti všemu, aktivisté
napadají kdeco. Jen v Praze je v povolovacím řízení zablokováno asi osmdesát tisíc bytů. Důsledek?

Je šance, že se to změní?
Je, pokud si uvědomí naše politická reprezentace napříč všemi stranami, že dostupné bydlení
není jen prázdná fráze, že má široké souvislosti.
Je důležité pro rozvoj ekonomiky. Nejen tím, že
rozpohybuje stavebnictví, ale zvýší mobilitu
pracovní síly, dovolí lidem jít za prací tam, kde
budou příležitosti. A mimochodem, bydlení má

Australský projekt, na kterém se jako skupina podílíme,
testuje Hadriána. Což je auto a robot v jednom – má v paměti
topologii prostoru a digitální model domu, ví co, jak a kam
položit a také to umí položit.
ní jsou vytvoření důvěry a otevřená spolupráce.
Víme hodně o bydlení a záleží nám na řešení
dostupnosti bydlení a podpoře výstavby. Proto
pořádáme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví kulaté stoly s odborníky na téma dostupného
bydlení. Podílíme se na práci Platformy pro bydlení při Ministerstvu pro místní rozvoj. Trh se
skutečně pohybuje v cyklech, je třeba myslet
na budoucnost, a pokud by přišlo ochlazení, byl
bych nerad, aby se opakoval rok 2008. Protože
když nám odejde za stavebnictví dalších padesát
či šedesát tisíc lidí, tak už opravdu nebude mít
kdo stavět a přes všechny změny legislativy
a přes nové technologie na tom budeme ještě
hůř než dnes. Možná jsme někde u bodu zvratu,
nebo na novém začátku. Bytová výstavba je poháněná soukromými prostředky. Města prodala
majetek a nové byty nestaví. Družstva majetek
spravují, ale neinvestují. Na nabídkové straně
nájemního bydlení se neděje nic. Ceny bytů šplhají nahoru a je celkem reálné, že značné procento lidí v dalších generacích nebude mít prostředky na vlastní byt, možná ho ani nebudou
chtít. U nás lidé preferují vlastnit byt, dům, to
procento vlastnictví je proti Evropě o hodně
vyšší. Ale v budoucnu se dá očekávat, že lidé

Praha neroste, rostou střední Čechy kolem Prahy,
v dojezdové hranici hodiny cesty do Prahy rostou
ceny nemovitostí. A ráno se všichni potkávají v zácpách na nedostavěných silnicích.
Má šanci vládní projekt dostupného bydlení?
Několikrát avizovaný, několikrát odložený…
Vláda rozdává drobné, ale významné prostředky
nemíří tím směrem, který by řešil podstatné,
zásadní věci. Bydlení spolu s reformou penzí
a zdravotnictví je jedno z těch důležitých témat.
S paní ministryní Dostálovou jsme v kontaktu
často, vnímá situaci podobně, nicméně situace
se nemění, v rozpočtu na nějakou opravdu účinnou podporu bydlení její resort nemá prostředky. Potřebujeme, aby koncepce bydlení, na které
Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje, získala
inanční zdroje a podporu všech politiků napříč
stranami a platila dalších deset, dvacet let.
Máme Státní fond rozvoje bydlení…
Fond ano, ale bez prostředků. Má jen to, co se
vrací splátkami úvěrů z minulosti, prostředky
nabízí formou půjček s nižšími úroky, ale objem
těch prostředků stačí pokrýt nízké desítky žádostí za rok a velikost půjčky je při dnešních

vliv i na porodnost. Když mladé rodiny nebudou
mít kde bydlet, budou odkládat založení rodiny.
Prostě budou řešit děti, až budou mít kde bydlet.
Vidíte regionální rozdíly?
To je zajímavý pohled, protože když se podíváte
na statistická čísla, zjistíte, že máme v republice
přes čtyři miliony bytů, to je i v evropském srovnání dost. Jen jsou jinde, než lidé chtějí žít, kde
jsou pracovní příležitosti. To je takový paradox.
A mladí chtějí bydlet v bytech dostupných městu, dobře vybavených. Takže část bytového fondu mimo rozvojová centra a na venkově zastarává a vlastně není využívána.
Zkuste optimistický závěr…
Věřím, že si ty souvislosti začneme všichni uvědomovat. Jak ty ekologické, ekonomické, energetické a estetické, tak ty sociální. Že moderní,
zdravé a dostupné bydlení vyřešíme, že bude
prioritou této i dalších vlád. Myslím, že většina
lidí ani netuší, jaké možnosti cihla dává. Většinou intuitivně cítí, že cihla je to správné řešení
pro zdravé bydlení. Vím, jak funguje podpora
výstavby a dostupnost bydlení v Rakousku. Přál
bych si, aby to šlo i v Česku.
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DOUBLE MUSIC
Absolutně černá žulová deska, dřevěné
nohy a úchyty kontrastují se stříbrnými
odstíny, což koupelnové skříňce dodává
klasický a zároveň elegantní styl,
rafinovanost tvarů i rovnováhu
proporcí.
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NA ZAČÁTKU BYLO
VELKÉ NADŠENÍ
Jak se vyvíjela česká ekonomika v posledních třiceti letech? Jaká byla a jaká je?
Jak ji vnímá svět? A kde je její budoucnost? O tom všem s Markem Loulou,
ředitelem korporátního bankovnictví ČSOB.
Petr Karban

Luboš Wišniewski

Připomínáme si třicet let svobody, třicet let
změn české společnosti. Jaké změny v pohledu na těch třicet let vidí bankéř?
Především došlo k velkému vyzrání irem, trhu.
Na začátku bylo velké nadšení, ale také velký
chaos a žádné zkušenosti. Na vyhladovělém trhu
byla silná poptávka a současně minimální či
spíše vůbec žádná konkurence. Dnes totéž prostředí vypadá úplně jinak, vidím značnou míru
stability, jistoty, sebevědomí…
Přibylo regulace a zvýšila se konkurence…
To je druhá strana téže mince.
Jak se změnily české irmy?
Vyspěly, adaptovaly se a daleko lépe dnes hledají
své místo ve světě. Zatímco zpočátku byla jejich
motorem nákladová výhoda, dnes úspěšné irmy
bodují výhodností svých produktů a řešení. Někdejší montovny přidaly vývoj a servis, čímž se
staly pevnou součástí výrobního řetězce.
Přesto, k tomu, abychom byli výrobci inálních produktů, ještě asi pár kroků zbývá.
Určitě, ale to bude zbývat asi vždy. Pokud máte
dobrou značku, inální výrobek a solidní místo
na trhu, jste pánem situace. To se povede pouze
některým. Nicméně už to, že jsou české irmy
nepostradatelnými prvky ve výrobní hierarchii,
je velký krok kupředu. A pro partnera už je složité se bez nich obejít, protože se přímo podílejí
na jeho úspěchu. Platí, že dnes se řada zahraničních irem bez české subdodávky skutečně
neobejde.
Jak se změnily samy banky?
Největší změnou byla jejich privatizace. V oné
překotné době před koncem minulého století,
v éře takzvaného bankovního socialismu, totiž
buď nepůjčovaly nic, nebo půjčovaly živelně
a nezodpovědně. Mnoha irmám se nedostávalo
kapitálu a v mnoha bankách se hromadilo množ-

ství špatných úvěrů. Stát hrozícím problémům
předešel, banky od dědictví minulosti očistil
a privatizoval. Banky dostaly s novými vlastníky
i zahraniční know-how a zkušenosti. Na zdravém základu si pak už samy nastavily stabilní
vnitřní systém. To vše byl jeden z důvodů, proč
jsme se v roce 2008 s krizí vypořádali rychle

Pro český export jistě existují
příležitosti i mimo Evropu,
ale není potřeba hledat je
pouze v exotických zemích.
Zajímavou příležitostí může
být trh ve Spojených státech,
které mají velmi propracovaný
systém dotací a pobídek
na rozvoj a vývoj, a to nejen
na federální úrovni, ale
i na úrovni jednotlivých států.
Existuje řada případů, kdy
americké pobídky jsou oproti
evropským i dvojnásobné.
a bezbolestně. České banky neměly špatné úvěry. A protože měly likviditu, nereagovaly tak
jako některé evropské, které měly mnoho špatných úvěrů a v podstatě odmítaly půjčovat. Některé s tím bojují dodnes. České banky jsou
zdravé a mají dlouhodobý zájem pouštět do ekonomiky inance. Když se totiž daří ekonomice,
daří se zpravidla i bankám.
Dnes se české ekonomice daří, ale v nových
podmínkách po roce 1989 prošla dramatic-

kým obdobím, kdy některé tradiční obory
takřka zanikly…
Některé nové se ale objevily. Ekonomika nemůže
stát jen na tradici, muselo dojít k renesanci, české irmy se musely přizpůsobit novým trhům.
V některých oborech jsme na tradici dokázali
navázat poměrně rychle, příkladem jsou automobilový průmysl a obecně strojírenství, v některých pomohl až vývoj. Například textilní průmysl, to byl tradiční český obor, který takřka
zanikl. Objevily se ovšem netkané textilie a najednou máme světového lídra. Společnost
PFNonwovens, která začínala jednou fabrikou
ve Znojmě, má dnes po celém světě několik závodů. Podobně globální značkou je Avast, světová špička antivirové ochrany. České irmy se
výrazně prosazují v nanotechnologiích, což je
úplně nový obor. Samostatnou kapitolou jsou
start-upy, zaměřené na služby. To je nový, paralelní svět k tradiční ekonomice. A ačkoliv jsme
jej objevili později než třeba Spojené státy nebo
vyspělá Evropa, vznikají i u nás velmi zajímavé
projekty.
Po roce 1989 se musely české irmy začít
orientovat na nové trhy. Jak hodnotíte proměnu českého exportu?
Pokud jde o spotřební a průmyslové zboží, byl to
pro většinu irem skutečně náraz, který nebylo
jednoduché zvládnout. Současnost ale ukazuje,
že řada z nich si i díky novým vlastníkům a jejich energii poradila. Adaptovaly se na západní
trhy a přežily, mnohé dokonce vyrostly. Pro řadu
irem, které na východních trzích zůstaly nebo
se na ně orientovaly, přišel ten náraz později, až
se sankcemi proti Rusku. I tehdy většinou dokázaly uspět na mnohem tvrdším evropském či
světovém trhu. Ve zkoušce adaptability české
irmy uspěly. Ještě v minulém režimu jsme ale
byli tradičním a silným hráčem na poli exportu
investičních celků. To je segment, kde nedošlo
ve větší míře k přeorientování na západní trhy.
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ariéru odstartoval v belgické KBC Bank, v roce 1999 přešel do ČSOB, kde měl na starosti nejprve rozvoj mezinárodní klientely a projekty v oblasti cash managementu pro
firmy. Poté byl ředitelem korporátní pobočky Brno a výkonným ředitelem divize pro
schvalování a řízení úvěrů, tři roky strávil i jako výkonný ředitel pro informační a komunikační technologie. Od roku 2008 vede Korporátní bankovnictví ČSOB.

Marek Loula

Kompetenci jsme si však zachovali a dodnes v ní
pokračujeme. Na Středním východě, v Africe,
Jižní Americe, Asii i v zemích bývalého Sovětského svazu stále platí české irmy za spolehlivé
partnery.
Drtivá většina současného exportu směřuje
do zemí Evropské unie. Je to zdravé? Mluví se
o závislosti na Německu, dnes už otevřeně
i o německé nákaze…
Jsme otevřená ekonomika a vždycky budeme
závislí na tom, co se děje venku, což přináší výhody i rizika. Samozřejmě, že i v tomto ohledu je
žádoucí diverzi ikace. Ale pokud bychom měli
snižovat svou závislost na Evropě a Německu,
tak určitě ne tím, že snížíme export do těchto
zemí, ale že zvýšíme export jinam. V praxi je to
ovšem složité, protože česká irma může být se
spotřebním a průmyslovým zbožím těžko úspěšná na světových trzích, aniž by byla úspěšná
v Evropské unii. Evropský trh je pro nás vstupenkou na trhy další.
Přesto, které trhy považujete za příležitost?
Rusko, Čínu, Afriku?
Jeden z největších českých exportních kontraktů
roku 2018, 450 českých autobusů, směřoval
na Pobřeží slonoviny. Podporou bylo, že tamní
vládě naše banka na tento nákup poskytla úvěr.
Všechny trhy, které jste zmínil, mají potenciál,
ale mají i rizika. Je dobře, že máme nástroje,
kterými stát pomáhá ta rizika mírnit. Míním tím
kupříkladu EGAP, jehož jsme jako banka dlouhodobým partnerem. Pro český export jistě existují
příležitosti i mimo Evropu, ale není potřeba hledat je pouze v exotických zemích. Zajímavou
příležitostí může být trh ve Spojených státech,
už proto, že na něj lze velmi dobře navazovat
ve Střední a Jižní Americe.
Není americký trh ještě tvrdší než ten
evropský?

V konkurenci možná ano. Na druhé straně evropské podmínky a regulace jsou často tvrdší
než ty ve Spojených státech. Navíc USA mají velmi propracovaný systém dotací a pobídek
na rozvoj a vývoj, a to nejen na federální úrovni,
ale i na úrovni jednotlivých států. Existuje řada
případů, kdy americké pobídky jsou oproti evropským i dvojnásobné. Vidím to jako
příležitost.
Neplatí, že dotace v principu spíš škodí,
než pomáhají?
V principu narušují tržní prostředí, ale v řadě
oblastí jsou prospěšné. Evropská ekonomika má
velké téma v politice dekarbonizace. Bez dotací
ale není reálné splnit závazky v horizontu, který
vlády deklarovaly.
Mnozí zmiňují rizika, ale není dekarbonizace
i příležitost? Byla publikována seriózní studie, z níž vyplývá, že v důsledku politiky dekarbonizace může významně vzrůst světové
HDP.
Jistě, že je to příležitost. Ale bez dotací a pobídek je návratnost takových opatření velmi problematická. Je jednoznačné, že ceny energií rostou a v dohledné době porostou. Takže cestou
jsou úspory energií.
Někteří podnikatelé i politici ovšem tvrdí, že
Evropa cestou razantních úspor ohrozí konkurenceschopnost vlastní ekonomiky, protože ostatní praktikují vlažnější přístup…

Hezký příklad toho, že je potřeba zvažovat
rizika i příležitosti. Proto jako banka podporujeme debatu na toto téma. Samozřejmě, že investice do úspor energií náklady irem zvyšují,
ale samotné úspory je snižují. Rozhodující je
právě návratnost investic. A to je přesně ten
bod, v němž stát může pomoci. Vždyť s pomocí
pobídky nebo dotace lze návratnost takové
investice zkrátit i na polovinu. A to už je
zajímavé.
Lžeme si do vlastní kapsy, když rádi říkáme,
že svět pořád oceňuje zlaté české ruce? Jak
nás vidí svět?
Nedávno jsem byl na zajímavé diskuzi k výročí
třiceti let založení časopisu Respekt a na podobnou otázku tam padla tvrdá odpověď: „On se sem
nikdo nedívá.“ V obecné rovině to bude pravda.
Platí ale i to, že pokud mají české irmy zahraniční investici, je takřka ve všech případech vnímána jako úspěšná.
A vnímá už svět české irmy a podnikatele
i jako investory?
Naše ekonomika je v dobré kondici. Svědčí
o tom i to, že jsme svědky jevu, který jsme dříve
neznali. Není to jev masový, ale je důkazem, že
jdeme správnou cestou. České irmy a jejich majitelé se v posledních několika letech stávají investory. Evropa to zavnímala rychle a s respektem. Zbytek světa si zvyká možná trochu
pomaleji a občas možná neskrývá překvapení,
ale zvyká si.
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UNIKÁTY Z HOLEŠOVIC
Petr Karban
Jakub Hněvkovský

V přední řadě zleva
kreativní duše
projektu Automobilist
Jan Rambousek,
zodpovědný za
vytváření produktů.
Uprostřed Pavel
Turek, vpravo pak Petr
Milerski – původně
famózní CGI grafik
je nyní zodpovědný
za celou operativu.

Pavel Turek je bezesporu nejznámějším a také nejúspěšnějším českým sportovním
manažerem, respektive uznávaným expertem na peněžní zhodnocení potenciálu sportovních
hvězd a sportovních akcí. Prokázal to sedmnácti lety v seriálu Grand Prix F1, prokázal to jako
obchodní ředitel série Red Bull Air Race, kterou postavil znovu na nohy a udělal z ní světovou
show. Jeho podpis nese i vloni představená novinka, seriál závodních katamaránů SailGP
a také jedinečný český projekt Automobilist, který má domov v nenápadné holešovické hale.
Jaké to bylo, v pětadvaceti, pro kluka z Ostravy, vést propagaci značky ve formuli jedna?
Hodně zajímavé, vždyť já viděl formuli jedna
poprvé asi rok předtím, to už jsem byl v centrále
Reemtsma v Hamburku. Německá televize RTL
tehdy závody začala vysílat, protože Michael
Schumacher se stal idolem.
Utkvěl vám v hlavě, ve vzpomínkách, nějaký
pocit? Jeden, který by převýšil ostatní?
Spíš vědomí kontinuálního pobytu, od té doby,
kdy jsem začínal, až vlastně dodnes, i když nejezdím na všechny závody, v prostředí motorsportu se pořád pohybuju. V posledních letech
zvládám pět šest závodů ročně, ale jsem už
v jiné roli, jezdím tam hlavně kvůli byznysu,

který děláme. Je to podobné, jako když se vyvíjí
partnerský vztah. Já jsem ve vztahu s formulí
jedna. To je zvláštní rodina, postavená na lidech. A je jedno, jestli je to promotér, závodník,
fotograf…

Nebylo to snadné, ale protože se dostavily výsledky a byli jsme na prvních stránkách novin,
nebylo to ani těžké. Tvrdili jsme už tenkrát, že
je to neinvazivní forma reklamy s dlouhodobým
efektem.

Musela to být velká škola…
Stoprocentně. Na začátku hlavně marketing a komunikace, v posledních deseti letech už spíše
obchod.

Zažijeme něco podobného i s katamarány?
Místa pro závody máte skutečně
exkluzivní…
Pro SailGP jsem vypracoval globální komunikační a marketingovou strategii, teď věnuji naprostou většinu času našemu projektu
Automobilist.

Změnil jste vnímání propagace motorsportu,
dostal jste formuli do Hvězdného městečka
i za polární kruh, piloty na Mount Everest. Bylo
těžké přesvědčovat majitele týmu, že mají investovat do něčeho, co tu nikdo jiný nedělal?

To má Automobilist takový potenciál?
Ohromný. To si ani nedokážete představit.
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Propojujeme techniku, sport, emoce. Každý moment
je spojen s významným motoristickým zážitkem, každý
je spojen s automobilkou, s konkrétním místem, s piloty.
A zpracovaný unikátní technologií.
Právě asi nedokážu. Čekal bych vás u globálního byznysu, ne u sice jedinečných, ale malosériových artefaktů.
To je jen první pohled. Je to unikátní technologie,
unikátní produkty, neexistuje konkurence. Propojujeme techniku, sport, emoce. Každý moment je
spojen s významným historickým nebo moderním
motoristickým zážitkem, každý je spojen s automobilkou, s konkrétním místem, s piloty. Je to vlastně
licencovaný prémiový merchandise. Spolupracujeme s mnoha automobilkami, od Mercedesu přes
Maserati až po McLaren, pozvali si nás dokonce
z fotbalového Arsenalu. Jsme ve spojení se světovými sportovními podniky, s jezdci současnými i minulými. Všechno jsou to vztahy velmi náročné
na koordinaci i čas, vztahy obtížně realizovatelné.
Co je unikátního na vaší technologii? Na první pohled nic nevidím…
To je dobře. Unikátní je to, že my vyjdeme z určitého skutečného a známého okamžiku. Existují
obvykle pouze jeho špatné záznamy. My vytvoříme pomocí 3D technologie v kombinaci s fotogra ií takový okamžik znovu. Automobily či motocykly jsou počítačové 3D modely, ovšem
modelované do posledního šroubku. Základ tvoří
fotogra ie konkrétního místa, kterou si sami
znovu nafotíme nejmodernější technikou a počítačově upravíme, aby odpovídala historickým
reáliím. A v ateliéru nafotíme lidi, které tam potřebujeme mít. Pak se vše tady v pražském studiu složí dohromady, v kvalitě, která dovoluje
velkoplošný tisk ve vysokém rozlišení. Každý
jeden takový obraz vzniká zhruba půl roku, dva
tisíce pracovních hodin, práce pro tým lidí.
Tvoříte novou realitu…
Naše verze ale odpovídá přesně tomu stavu, jaké
to bylo tenkrát. Používáme rešerše, ale třeba
i mluvíme s mechaniky, abychom se dozvěděli
detaily, které nikdo ani nezaznamenal.
Výsledkem je limitovaná produkce obrazů.
Jak se prodávají?
Velmi dobře, některé série jsou kompletně vyprodané, přestože cena těch nejdražších a největších se pohybuje i kolem dvaceti tisíc dolarů.
S některými se dokonce obchoduje na burzách.
Možná to tak nevypadá, ale ty artefakty mají
ohromný náboj, teď zrovna připravujeme jeden
v licenci s Ferrari ve formátu XL do Abú Zabí, kde
bude v rámci závodu formule 1 exponátem

v dražbě, kterou organizuje RM Sotheby’s a výtěžek jde na nadaci Michaela Schumachera.
Dvacet tisíc dolarů, to není dárek pro normálního smrtelníka…
Není. Ale máme i řadu prémiových a limitovaných plakátů, kde jsou ceny už třeba kolem čtyřiceti dolarů za kus. Za rok vyrobíme asi dvacet
tisíc obrazů a plakátů.
Takže sběratelská záležitost.
Přesně tak to funguje…
Jak vás vůbec tohle napadlo?
Na začátku byl nápad, se kterým přišli Honza
Rambousek a Petr Milerski, když si po letech
práce v reklamě pro automotive chtěli zkusit
něco, do čeho jim nikdo nebude mluvit. Něco
unikátního. Přišli se sérií Silver Arrows a ohromili svět, první akce si vynutila další. Skončilo to
tím, že jsme se před několika lety stali partnery
a vloni jsme vytvořili irmu a koncept Automobilist, abychom potenciál jejich nápadu zhodnotili.
Zůstanete pouze u motorsportu? Nebo se
pustíte do své trilogie země voda vzduch?
Auta, jachty, letadla?
V minulosti jsme už nějaké letadlo udělali, ale
v tuto chvíli chceme především budovat značku,
která má vazbu na auto moto. V celém konceptu
totiž nejde jen o artefakty, chceme se věnovat
všemu, co souvisí s emocemi, jedinečností, zážitky, technologiemi a motoristickým sportem.
Jste propagátorem virtuálního sportu. Plánujete virtuální složku i v tomhle projektu?
Ona tam už je přítomna, tím, že pracujeme s 3D
modelem, jsme k využití virtuální reality přímo
předurčeni.
Takže třeba virtuální showroom pro automobilku? Nebo virtuální návštěva kterékoliv
Velké ceny? Simulátor?
V budoucnosti je s virtuální realitou možné doslova cokoliv. A tam také míříme. Chceme zkrátka, aby Automobilist byl takový hub pro milovníky automobilů a motorek, kteří budou moci být
součástí něčeho zcela výjimečného, jedinečného.
Podstatou a základem je ale obsah, čímž se vracím na začátek, protože tvorba jedinečného
a unikátního obsahu je vlastně to, co jsem před
lety začínal dělat v F1, co umím a čemu věřím.

P

latí za předního českého opinion leadera v oblasti sportovního marketingu
a monetizace nových sportovních odvětví. V letech 1997–2013 absolvoval sedmnáct sezon ve Formuli 1, během kterých
se zúčastnil více než 250 Grand Prix a úzce
spolupracoval s piloty Mikou Häkkinenem, Juanem Pablem Montoyou či Davidem Coulthardem. Mezi roky 1997 a 2005
spravoval každoročně rozpočet ve výši
dvou miliard korun. Během této doby
také přišel s řadou nápadů, které zůstávají
dodnes platné a nepřekonané – například
dvousedadlová formule, jízda s monopostem za polárním kruhem nebo uvedení
monopostu Davida Coultharda do stavu
beztíže.
V roce 2013 se Pavel Turek stal komerčním
ředitelem letecké série Red Bull Air Race,
kde zajišťoval kompletní finanční a příjmové stránky tohoto seriálu jako sponzoring, prodej vysílacích práv, prodej vstupenek a merchandising. O 5 let později,
v roce 2018, vyměnil letecký svět za jachtařský a řídil marketing v nově založeném
seriálu SailGP.
Ve vlastním podnikání se Pavel Turek
věnuje především projektu Automobilist,
který vytváří obrazové reprodukce historických momentů světového automobilismu a motorsportu. Působí také jako
ambasador prémiových paliv OMV MaxxMotion. Pavel Turek a motorsport – to je
také obsah instagramových stránek pavelturekf1.

Pavel Turek
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JAK VZNIKÁ JEDINEČNOST

1

2

3

4

Automobilist dává nový život motoristickým příběhům. Vznikají úžasná inspirující
díla, která jsou revolucí v uměleckém ztvárnění motoristických příběhů. Jak vznikají
jedinečné artefakty, poodhalili Pavel Turek a jeho Automobilist tým ve své
holešovické hale ve čtvrtek 21. listopadu významným partnerům a několika
VIP nadšencům motoristického sportu.

V

šechny přítomné přivítal na úvod večera
s podtitulem Honba za rychlostí hostitel
Pavel Turek a slíbil výlet do roku 1964,
kdy nedostižný Donald Campbell posunul se
svým Bluebirdem světový rychlostní rekord na
souši na hodnotu 403 mil za hodinu. V témže roce
Donald držel i světový rychlostní rekord na vodě.
Mezi hosty večera byli významní sportovní piloti, hvězdy motorsportu, partneři společnosti
Automobilist ze seriálu F1, zástupci globálních

značek, jako jsou Bentley, Pirelli, Generali, OMV
i další významní partneři a podnikatelé, fandové
motorsportu. Ti všichni mohli na šesti stanovištích přímo pozorovat proces vzniku unikátního
plakátu od vzniku konceptu a prvních kreseb
automobilu přes 3D modelování, texturování
a osvětlení, digitální postprodukci a fotografování až po inální ukázku balení hotových produktů
k expedici. Bonbónkem pak byla ukázka Campbellova Bluebirdu s využitím virtuální reality.

Památkou na jeden výjimečný listopadový večer
v Praze, vedle jedinečných zážitků, bude všem
hostům i jedinečný plakát, který dlouhé měsíce
vznikal v tvůrčí dílně Automobilist a s přispěním
dvou dobrovolníků z řad zúčastněných byl právě
onoho zmíněného večera dokončen.
Automobilist tak založil novou tradici – v podobných výročních setkáních, pokaždé na jiné
téma, chce tým kolem Pavla Turka pokračovat
i v příštích letech.
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Petr Simon

5

Automobilist

6

7

1

Pěva Holancová (PROTECO
nářadí) a Gabriela Ben
Ahmed (COT media)

2

Red Bull Air Race piloti Petr
Kopfstein, Matthias Dolderer
a Martin Šonka s přítelkyní
Olgou. Matthias a Martin
jsou mistři světa z let
2016 a 2018

3

Pavel Turek (Automobilist),
Kirsty Jackson a Joan Carrera
Lopez (oba Formula 1)

4
5
6

Chris Hunt (Red Bull)
a Jim Campin

7

Jaroslav Beck (Beat Saber)
a Jiří Kubík (Automobilist)

Zdeněk Vacl (Pirelli)

Petr Milerski (Automobilist)
a Alison Lacy s Ellie Ross
(obě Bentley)

Speciální focení
artworku
s dobrovolníky
setkání

Prezentace
finálniho
artworku
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VÍKO KE KANÁLU
UMÍ ODLÍT KAŽDÝ
Petr Karban
Jakub Hněvkovský

Když v roce 1997 spolu s Reinhardem Blodigem zakládala v Hazlově nedaleko
Chebu společnost Abydos, měla to být krátkodobá spolupráce, při níž zúročí
znalost německého i českého prostředí a také své ekonomické i technické
vzdělání a schopnosti. Byl to však osudový profesní vztah. Dnes je Olga Kupec
stoprocentní majitelkou úspěšné společnosti.

70

070-073B_ABYDOS.indd 70

04.12.19 14:16

BE LEADERS

Vlastníte úspěšnou a oceňovanou irmu,
může vás vůbec něco trápit?
Neřekla bych, že je to trápení, potýkáme se
s běžnými problémy, kde najít ty správné zaměstnance, jak nahradit odcházející kvali ikované seniory, kde a jak snížit náklady a zvýšit kvalitu. Konkurence i díky blízkosti hranice je
značná. Technická kvali ikace není příliš oblíbená, mnoho nových mladých nepřichází, to je
problém v celé zemi, u nás na Chebsku navíc
hraje velkou roli právě německá přitažlivost…
Původně jste ale na byznys nepomýšlela,
měla jste být učitelkou…
Měla. Vyvíjelo se to jinak…
Fyzikářek není mnoho. Hrála jste si s Merkurem místo s panenkami?
To úplně ne, ale přírodní a technické věci a vědy
mě vždycky zajímaly. Nicméně po revoluci byla
možnost jít studovat do zahraničí, to mne posunulo od pedagogiky více k fyzice a také k ekonomii.
Ocitla jste se dokonce v mnichovském výzkumném ústavu. Čistá věda a výzkum vás
nelákaly? Přijde mi to atraktivnější než fabrika na úpravu odlitků…
Jenže člověk míní a osud mění. Chtěla jsem zůstat
ve výzkumu, v Mnichově jsem dokonce dělala
i diplomovou práci, byli jsme domluveni, že budeme pokračovat. Ale skončilo mi stipendium. Další
možnost byla až za rok a člověk se přece jen musí
něčím živit. Takže jsem hledala i jiné možnosti,
tehdy jsem se začala i více věnovat ekonomii.
Ve Škodovce jsem ještě na škole v Regensburgu
dělala pilotní projekt, zaměřený na strukturu
nákladů podle procesů, na základě kterého jsem
od VW dostala nabídku práce. Začala jsem pracovat tam. A tehdy se ozvali z Mnichova, že bych se
mohla vrátit a udělat si doktorát.
Ale ten jste nakonec dělala jinde…
Výrazně později, na Vysoké škole ekonomické
u paní profesorky Kislingerové. Doktorská práce
se věnovala strategii sléváren a v Německu vyšla
i jako kniha. Zde byl pro mne významným mentorem dr. Helmut Lang, který mi pomohl se zorientovat, čímž nemyslím jen téma práce, ale vůbec možnosti a priority, v oboru i v životě.
Vy jste se nemohla rozhodnout. Co vás ale
vlastně přivedlo do Hazlova?
Nemohla, věda byla lákavá, ale v devadesátých
letech byla situace jiná, než je dnes. O fyziky
tehdy zdaleka nebyl v průmyslu takový zájem.
Věnovala jsem se více ekonomii, poznávala byznysové prostředí. A přicházela na to, že má své
kouzlo. Vliv měla jistě i ekonomická otázka. Vyhrálo reálné byznysové prostředí. Řada lidí v té
době z Německa migrovala s výrobou k nám.

V

ystudovala kombinaci fyzika–technika na Pedagogické fakultě v Plzni, později studovala
v Německu, fyziku na univerzitě v Regensburgu, ekonomii v Hagenu. Pracovala ve výzkumném
ústavu v Mnichově, později také v mladoboleslavské automobilce jako vedoucí oddělení plánování a řízení nákladů. V roce 2012 se stala Manažerkou roku, o pět let později Českým lídrem
Karlovarského kraje, v roce 2018 převzala z rukou ministryně Marty Novákové resortní medaili
a před koncem téhož roku ve Španělském sále Pražského hradu i ocenění Českých 100 Nejlepších v kategorii INVENCE – NASAZENÍ – EXPORT – ZISK. Je členkou prezidia České manažerské
asociace. Volný čas věnuje literatuře – v regionu hodně podporuje umění a sama i překládá
německou literaturu.

Dr. Olga KUPEC
Uměla jsem dva jazyky, znala jsem Česko i Německo, měla jsem kontakty. To byly ty základní
momenty, které mne nasměrovaly před více než
dvaceti lety na současnou cestu.
A nabídka Reinharda Blodiga. Věřila jste
v úspěch? Trh v tak vysoce specializovaném
segmentu musel být obsazen…
Věřila. Základní úvaha byla prostá – slévárna
v Německu. Na druhé straně hranice, v Česku,
výrazně nižší náklady. Jde o velmi speci ický segment. Řekněme, že ta práce je poměrně fyzicky
náročná, v hlučném a prašném prostředí. To není

Řešíme, na co budeme jezdit,
řešíme změnu klimatu
a všechno to má širší
souvislosti. Myslím, že nejde
vůbec jen o dráhu křivky,
která zobrazuje ekonomickou
výkonnost, jde o mnohem
hlubší změny v celé společnosti.
práce, kterou děláte, protože vás nějak moc baví.
Z toho, co více než dvacet let vidím, si dovolím
tvrdit, že spousta našich lidí to bere svým způsobem jako zkoušku. Jsou hrdí na to, že to dají, že
tu práci zvládnou. Je to trochu jako sport.
Zase mají možná vyšší stupeň loajality…
Také bojujeme s luktuací, ale možná máte pravdu. Kdo se zakousne a vydrží, neodchází.
Jestliže není mezi ženami mnoho učitelek
fyziky, jistě je mezi nimi ještě méně manažerek a majitelek. Měla jste sice skvělé předpoklady, jazyky, fyzika, technika, ekonomie…
Přesto, byla jste bílá vrána?

Určitě, ještě dnes. Blízko Františkových Lázní,
kde mě znají, jsem normální vrána. Kdo mě nezná, spíše mě při setkání tipuje na ředitelku hotelu a pak bývá překvapen. Ale hodně se to změnilo od devadesátých let. I v Německu je dnes
v obdobných podnicích na manažerských
postech více žen než tehdy. Neříkám, že na top
pozicích, ale už to není tabu.
Možná to dokonce přináší v tom maskulinním prostředí jisté výhody…
Právě… Já spíš vidím výhody. Důležité je vědět
o věcech něco odborně. Když má žena odborné
argumenty, probíhá rozhovor určitě jinak, než
když jej vedou chlapi mezi sebou. Žena už jen svou
přítomností dokáže tlumit určité emoční výstřelky.
To se očekává od žen v politice, že budou tlumit mužské vášně. Neuvažujete o politické
kariéře?
Skutečně ne. To je jiný ring.
Během času jste se stala z manažerky majitelkou. Jaké to bylo rozhodování?
Nelehké, protože zásadní. Pozitivním důvodem
samozřejmě byla možnost ještě více ovlivňovat
věci než z manažerské pozice, ukázat, co v člověku je. Byla to výzva. Na druhé straně byly ale
také silné důvody proti. Mohlo by se ukázat, že
ve mně nic není. Finančně to byl závazek, hlavou
mi probíhaly pochyby, zda to opravdu všechno
poběží dobře, jak si představuji. Bylo krátce
po krizi a už jsem měla zkušenost, že nemusí vše
jen stoupat vzhůru.
Ani to vás neodradilo?
Rozhodly asi dva aspekty. Jednak jsem irmu
dobře znala, což byla výhoda oproti situaci, kdy
kupujete cizí irmu. Dokázala jsem si celkem
přesně všechno spočítat, nemusela jsem se bát
kostlivců, o kterých se nemluví. Druhá věc, která
hrála roli, byla lidská. Původní majitel byl ochoten se ještě tři roky po prodeji podílet na spolu-
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polečnost Abydos, založená v roce
1997 v Hazlově u Chebu, se zabývá zpracováním a povrchovou úpravou slévárenských odlitků, kterých měsíčně opracuje
více než 2 000 tun. Obrat společnosti
s více než 200 zaměstnanci přesahuje
každoročně 200 milionů korun, letos
připravuje významnou investici do
nové moderní výrobní haly.
Původně německá, dnes česká společnost, je evropským lídrem ve svém oboru
a spolehlivým dodavatelem mezinárodních koncernů John Deere, Caterpillar,
Audi, Volvo či KUKA. Společnost Abydos
je dlouhodobě oceňovaná za ekonomické výsledky, společenskou odpovědnost
i zaměstnavatelský přístup.

ABYDOS
inancování. To byl pro mne zajímavý a silný
impuls, vědomí, že tomu projektu věří i nadále,
že je ochoten do něj vložit další prostředky.
Věřil oprávněně, každoročně rostete, jste
evropskou špičkou, v Česku i Německu největší a nejsilnější v oboru. Přesto, Německo
odebírá převážnou část vaší produkce a o německé nákaze už nemluví jen pár ekonomů…
Jak vnímáte současnost?
Trh zpomaluje, to je viditelné. Ale je poměrně
těžké rozklíčovat, co je dlouhodobější trend a co
jen výkyv. U nás je to v posledních týdnech výrazně slabší, ale příčinou může být i to, že irmy
po letní ofenzivě před koncem roku utlumují, mají
vyrobeno a začínají brzdit, nejenže třeba klesají
objednávky, ale také se projevuje snaha vlastníků
snížit maximálně zásoby, nedokončenou výrobu,
protože to se odrazí na ekonomických výsledcích.
Snad se to všechno zase rozjede po Novém roce.
Ale mně se nechce mluvit o krizi, o které mnozí
mluví. Že teď budeme vyrábět méně a za půl roku
se zase vrátíme výš, možná ne tak vysoko jako
v roce 2018, ale pořád to bude dobré.
Krize možná ne, říkají ekonomičtí analytici,
recese určitě…
Já bych mluvila o změně. Protože je evidentní,
že jsou tu věci, které jsem si třeba ještě před
několika lety v našem oboru moc nedokázala
představit. Digitalizace, internet věcí. Společnost
se začíná výrazně měnit, ne pouze průmysl. Řešíme, na co budeme jezdit, řešíme změnu klimatu a všechno to má širší souvislosti. Myslím, že
nejde vůbec jen o dráhu křivky, která zobrazuje

ekonomickou výkonnost, jde o mnohem hlubší
změny v celé společnosti.
Nejste sama, kdo to říká…
Ale nepopírám, že jistá recese, zvláště v technických odvětvích, nastává.
Může se na ni irma vašeho typu připravit?
Může robotizovat, diverzi ikovat, inovovat,
zvýšit přidanou hodnotu?
Bohužel, takové možnosti my nemáme.
Co tedy zbývá?
Podívat se na další úspory. Analyzovat výrobní
proces a najít prostor. Možnosti inovací jsou
v logistice, to mě hodně zajímá. Nebo můžete
být jako hlemýžď, stáhnout se do ulity a čekat,
až to přejde. To se mi nechce.
To věřím, to není hezká pozice. Nedává vám
prostor věda? Nové materiálové technologie?
Jsme skvělí v nanotechnologiích…
Ani tady prostor pro nás nevidím, byť třeba nanotechnologie jsou nesmírně zajímavý obor. Ale my
jsme těsně spjati se zákazníky. Impuls nebo požadavek by musel vzejít od nich, protože my sami
nevyvíjíme, dodáváme, co průmysl potřebuje.
A v našem oboru je poptávka poměrně konzervativní. Nicméně slévárenství je v dobrém slova
smyslu takový dinosaurus průmyslu. Byl tu, je
a bude. Že by se neodlévalo, si neumím představit.
Aditivní výroba vás jako konkurence neleká?
Pokud jde o kovy, zatím ne. Ale samozřejmě mě
zajímá jako fenomén, jako trend. Takže v hlavě

něco mám, zkoušíme něco málo s plasty, seznamujeme se s technologií a jejími možnostmi.
Vždycky je dobré umět nabídnout něco dalšího.
Protože aditivní technologie sice nejsou zatím
vhodné pro velkosériové objemy, ale pro menší
zakázky se hledají cesty i v našem oboru. A trh se
mění, směřuje skutečně spíše k tomu přizpůsobovat uni ikovanou výrobu speci ikaci zákazníka.
I ve vašem oboru?
I v něm, a dokonce to není ani otázka posledních
měsíců. Víko ke kanálu umí odlít každý. My děláme přece jen výrobky s vyšší přidanou hodnotou,
náročnější na odlévání, s vnitřními prostory. To už
je kumšt, i technici se inspirují v přírodě, jak ukazuje biotronika. Mnohdy se tím nahrazují součástky, které bylo nutné svařovat, montovat a podobně. Na to už potřebujeme i trochu jiný personál.
Když jste popisovala nepříliš vstřícné prostředí a fyzicky namáhavou práci, asi se
k vám lidé zrovna nehrnou. Přitom jste ale
ceněný a dobře hodnocený zaměstnavatel.
Není to čistá a snadná práce, ale také to vypadá
úplně jinak než před dvaceti lety. Udělali jsme
spoustu změn v pracovním prostředí i podmínkách, ohromný pokrok v ergonomii. Ale pořád
odlitky váží třicet, padesát, sto kilo, pořád něco
váží i bruska, kterou se brousí. Z čeho mám radost, je, že jsme česky obsazeni na vyšších pozicích. Na dělnických pozicích už to tak dobré
není, bez zahraničních zaměstnanců se neobejdeme, máme jich dnes kolem třiceti procent.
Zajímavé je, že Češi jakoby už na fyzickou práci
ani nestačili.
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být prospěšné dotace. Jsem velký odpůrce dotací
v čisté ekonomice, tam vyznávám, že buď umíš
a jsi, nebo neumíš a je konec. Pokud jde o dotace
do energetických úspor, dává to smysl, mohou
pomoci změnit irmy. Protože mohou být tím
impulsem, proč jít do investice, která je jinak
drahá a bez návratnosti. To jsou investice, které
mohou zasáhnout ekonomiku irmy a které žádný vlastník neudělá, i když morálně cítí, že je to
správně. Nikdo neohrozí svůj podnik. Můžeme
samozřejmě pro životní prostředí dělat řadu věcí
nezávisle na dotacích, ale principiálně to vždy
musí v nějakém čase vycházet ekonomicky.
Když jste se z manažerky stala majitelkou,
změnilo se něco?
Vnímáte irmu komplexněji, víc přemýšlíte o budoucnosti, silněji vnímáte pocit odpovědnosti.
A máte víc prostoru pro kreativitu.
To vám chybělo z vědecké části vaší kariéry?
Asi. Ale vlastně přišlo zajímavé poznání. Vědecká kreativita je taková křehká, subtilní záležitost. Protože vy můžete být měsíce i léta kreativRoboty smysl nedávají?
Ekonomicky příliš ne, i když technologicky se
hodně posunuly. Před patnácti lety jsme zkoušeli brousícího robota a bylo to iasko, obrousil
a musel přijít člověk a stejnou dobu to ještě
brousil lidskou silou, aby to bylo, jak si zákazník
přeje. To se dnes sice změnilo, ale problém je, že
slévárenství je trochu alchymie, není jeden výrobek jako druhý. S tím mají stroje pořád problém.
A ty, které ho nemají, jsou pořád tak drahé, že to
ekonomicky nevychází. Většinou to totiž není
tak, že nasadíte stroj a nepotřebujete člověka,
pořád potřebujete manipulaci a kromě toho pár
špičkových lidí, kteří dokáží ty chytré moderní
stroje obsluhovat, programovat, udržovat. Trend
tam směřuje, ale zatím tam nejsme.
Vnímáte jako hrozbu současnou evropskou
environmentální politiku a nové regulace?
Tlak na energetické úspory? Jste energeticky
poměrně náročný provoz…
Nejsme klasická slévárna, my jsme její prodloužená ruka, nám kov patří v okamžiku, kdy ve slévárně ztuhne. Děláme hrubé broušení, speciální
kontroly s endoskopy, ultrazvukem, základování,
antikorozní úpravy a pouštíme se i do CNC opracování. Nemáme slévárenské pece. A mnohé věci,
stroje, motory, které používáme, jsou dnes energetickou náročností někde úplně jinde než před
lety, i když účinnost je stejná nebo vyšší. To není
revoluce, to je evoluce. Do elektromotorů se dnes
třeba běžně dávají měniče, aby využívaly optimálně potřebnou energii. Ale ptal jste se
na hrozbu environmentální politiky a s ní spojených regulací. To je přesně oblast, kde mohou

Před patnácti lety jsme zkoušeli
brousícího robota a bylo to
iasko, obrousil a musel přijít
člověk a stejnou dobu to ještě
brousil lidskou silou, aby to
bylo, jak si zákazník přeje. To se
dnes sice změnilo, ale problém
je, že slévárenství je trochu
alchymie, není jeden výrobek
jako druhý. S tím mají stroje
pořád problém.
ní a pořád nic nemusí být vidět, dokonce
výsledek ani nemusí nikdy přijít. Ve irmě to jde
přece jen rychleji.
Vy i vaše irma sbíráte mnohá ocenění.
Co děláte jinak?
Nevím, jestli výrazně jinak. Snažím se o věcech
přemýšlet, mít cíl. Nerada jim nechávám volný
průběh. Ocenění jsou hezká, ale sám člověk nic
nezmůže. Mám štěstí, že mám kolem sebe výborný tým nadšených lidí, kterým naše práce
dává smysl.
Jaká je vaše původní profese?
Původně jsem měla být učitelkou, má dnešní
profese je tedy naprosto odlišná. Přesto se mi

znalosti pedagogiky a psychologie v denní manažerské praxi výborně hodí, stejně jako fyzika
a matematika.
V čem spatřujete úspěšnost a výjimečnost
vaší irmy?
Tady vidím jako zásadní odbornost, spolehlivost
– nejen mě, jako manažerky, ale všech zaměstnanců a to především směrem k zákazníkům.
A určitě je pro nás důležitá znalost německé
mentality, protože většina našich zákazníků je
z Německa. Ač jsou to naši sousedé, fungují jinak
než Češi. Výjimečnost našeho produktu je v tom,
že nenabízíme pouze jednu dílčí službu, ale
i další navazující, což je pro zákazníka výhodné.
Jaké byly začátky vašeho podnikání, co
všechno jste musela investovat, obětovat,
změnit, co vám to naopak přinášelo?
Začátky byly v duchu velkého nasazení a tvrdé
práce, investovala jsem hodně času a v době, kdy
jsem začala odkupovat iremní podíly, tak také
značné inanční prostředky. Přinášelo mi potěšení,
když jsem viděla, že se irmě daří, zákazníci jsou
spokojeni a tým zaměstnanců roste a rozvíjí se.
Měla jste předsevzetí, kam chcete dojít?
Neměla jsem konkrétní představu, ale věděla
jsem, že chceme jít stále dál a patřit v oboru
k nejlepším.
Co vám podnikání dává, co bere?
Podnikání mi dává možnost být sama svým pánem, vidět výsledky své práce a také možnost
ovlivňovat věci kolem sebe. A bere, nepřekvapivě, spoustu času.
Jakou pozici máte na zdejším trhu?
V tom, co děláme, jsme největší nejen v ČR,
ale i v Německu.
Jak vnímáte konkurenci?
Konkurenci vnímám jako zdravou. Je to motor,
který člověka pohání a motivuje.
Jaké máte silné stránky a profesní zásady?
Jsem generalista a workoholik, to jsou v mé práci pozitiva.
Co pro vás znamená pojem pracovní doba?
V klasickém smyslu „od–do“ ji moc neznám, ale
je důležité umět i vypnout. Práce mě baví a je
hodně rozmanitá. Stále je co promýšlet,
realizovat.
Máte v plánu se ještě něco naučit?
Ano, rozhodně. Vždyť dnešní svět a technologie
se posouvají vpřed nevídanou rychlostí a bez
neustálého učení se nových věcí by nebylo možné udržet krok.
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Ladislav Urban založil a vede litoměřickou irmu Frigoexim. Prošel s ní kus cesty, obrazně
i doslova. V rozhovoru, který se týká podnikání, zimy a jídla, prozradí leccos zajímavého.
I třeba to, jakou roli mohou hrát u zeleniny barvy a kolik váží mráz.

KOLIK VÁŽÍ MRÁZ
Petr Karban

Jakub Hněvkovský

V mrazu se pohybujete celý život, jestli se
nepletu…
Převážnou část. Po strojní průmyslovce a vojně
jsem začal dělat normovače v Roudnici. Po dvou
a půl letech jsem odešel do Litoměřic, do mrazíren, tehdy to byl oborový podnik Mrazírny Praha. Začínal jsem jako technik, bavilo mě to, absolvoval jsem energetický institut v oboru chlazení.
To existuje?
Existovalo. Mě chlazení chytlo, on je to zajímavý
obor, učili nás profesoři z ČVUT, protože chlazení je z velké části věda o teple a o izolacích. Takže jsem se vzdělával a postupoval, pracoval jsem
jako technický šéf, výrobně technický šéf…
A přišel rok 1989, velké změny, nový ředitel,
a o dva roky později se oborový podnik rozpadl.
Z mého pohledu byl ten rozpad chybou, s podnikem se rozpadl i mrazírenský trh.
Měli bychom ho dnes čím naplnit?
Tehdy ještě ano, dnes je to horší, ale to je spíš
důsledek. Když zmizely zpracovatelské kapacity,
zemědělci omezili produkci. A dnes dovážíme
i to, co bychom nemuseli. V současné době jsou
v republice pouze dva výrobci, kteří zpracovávají čerstvou surovinu z pole.
Předpokládám, že když se rozpadl podnik
i trh, odešel jste podnikat sám na sebe…
Ne tak úplně. Rozpadl se podnik, já byl ředitelem té jedné části, státního podniku Litoměřické
mrazírny. Přišla privatizace, noví majitelé, mým
úkolem bylo dotáhnout privatizaci do konce.
Když jsem viděl plány nových majitelů, tušil
jsem, že dobrý konec to mít nebude.
Vás nenapadlo podnik privatizovat?
Napadlo, ještě s kolegou jsme se privatizace zúčastnili, ale neuspěli jsme. Rozhodovala cena,
samozřejmě, a my jsme věděli, co to obnáší a kolik můžeme reálně nabídnout. Takže jsem se
s novými majiteli rozešel, půl roku jsem likvido-

val zbytkový státní podnik a v té době jsem začal
s mraženým zbožím obchodovat, dovážel jsem
ho, prodával ostatním mrazírnám.
To se vyplatilo?
Trh byl hladový, spousta věcí tu nebyla, dováželi
jsme suroviny o sto šest. A pak jsem objevil
takovou díru na trhu. Všichni šli do maloobchodu, na koncový trh, málokdo se staral o gastro
segment. Tak jsme začali nejen dovážet, ale
i balit, pro restaurace a hotely. Pronajal jsem si
nevyužitý kus v areálu litoměřických mrazíren,
koupili jsme ruční stroje a balili zeleninu, ovoce, houby, ryby. Jednoduchá výroba, jednoduché
balení, dělali jsme mraky tun. A dostali jsme
výpověď.
Trest za úspěch?
Tak nějak. Ze začátku nás ono nové vedení
mrazíren nebralo vážně, ať si balíme těch
svých pár tun. Ale když pak odjíždělo od nás
kamionů víc a víc, asi jim to vadit začalo. Sice
jsme nebyli přímá konkurence, ale výpověď
jsme dostali. Tak jsem našel prostory v holešovickém přístavu, kde byla mrazírna, a jezdili
jsme do Prahy.
Jezdili jste do Prahy?
Všichni zaměstnanci byli z Litoměřicka, tak jsme je
denně vozili do Holešovic a zpět. To už měl po vojně můj syn, má chemicko-potravinářskou průmyslovku, byl v oboru, přidal se k nám. Všechno se
dařilo, až přišel rok 2002 a voda.
To byl velký průšvih, spláchlo nás to kompletně.
Jediný rok, kdy jsme se dostali do ztráty. Ale měli
jsme štěstí, protože v té době už jsme byli tak velcí,
že nám nestačily holešovické sklady a spoustu
surovin, asi dvě třetiny, jsme skladovali v pronajatých skladech v mochovských mrazírnách.
Takže opět stěhování?
Jinak to nešlo. Byl jsem rád, že nás to nezabilo,
byli jsme samozřejmě bez pojistky. V Mochově

jsme měli dobré obchodní vztahy, jednání s nimi
bylo korektní, takže jsme převezli stroje…
A zase jste vozil lidi, z Litoměřic do Mochova?
Vozil. Ono to bylo jen pět šest lidí, to nebyl autobus. Ale za směnu udělali pět šest tun. Ze začátku se v Mochově tvářili, že jim nic nevadí, že si
těch svých pár tun můžeme klidně u nich balit.
Když to bylo ale po kamionech a ne pár tun, řekli
nám, že máme dva měsíce, abychom se sbalili.
Aspoň to bylo korektní jednání.
Vy jste se celý život stěhoval…
Už jsme u konce. V České Lípě se likvidovala mlékárna, dostala se do problémů, do konkursu, ze
dne na den rozprodali technologie a konec, zůstal
prázdný areál. Ten koupila jistá společnost, ale
pro celý využití neměla, chtěla jen obnovit mlékárenský provoz. Zatímco ta část, kde my dnes sídlíme, byla mrazírna, kde se původně vyráběly nanuky. To bylo v roce 2003. Dohodli jsme se, že
mrazírny dostanu za korunu do pronájmu
a s nimi převezmu s celým provozem i energoblok
a budu do mlékárny dodávat chlazení.
Mlékárna evidentně nefunguje…
Funguje tu Fromin, stáčírna vody z doby ledové,
mlékárna ne, nějak se to nepodařilo rozjet. Tak
jsme se dohodli po delším vyjednávání na kupní
ceně a já konečně, po několika letech stěhování
z místa na místo, měl pevnou půdu pod nohama
a mohl začít i investovat. Což se samozřejmě
okamžitě projevilo. Jestli tehdy jsme s jednou
míchačkou dělali těch pět šest tun, dnes děláme
za den asi desetkrát víc, dva kamiony.
Co se prodává nejvíc?
Jsme v Česku, tipněte si…
Netuším…
Když se budeme bavit o mražené zelenině a ovoci, je to určitě zelenina pod svíčkovou, klasická
směs mrkev, celer, petržel.
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Z mého pohledu byl rozpad
někdejších podniků chybou,
s podnikem se obvykle rozpadl
i trh. V potravinářství to mělo
ještě jeden důsledek, když
zmizely zpracovatelské kapacity,
omezili produkci zemědělci.
A dnes dovážíme i to, co bychom
nemuseli. V současné době jsou
v republice pouze dva výrobci,
kteří zpracovávají čerstvou
surovinu z pole.

A máte i nějaké speciality, vlastní produkty?
Tohle je hrozně konzervativní trh, prodává se
pořád totéž, všichni kopírují všechny. Máme čínské houby, české houby, ryby, třeba mahi mahi,
ovoce, lesní plody, děláme to dobře, prodává se
to dobře, ale žádná naše speci ická nebo unikátní
věc to není, má to celá řada irem. V našem oboru toho moc k objevování asi není. Teď jsme byli
v Kolíně nad Rýnem na světové potravinářské
výstavě Anuga, kde jsou všichni významní světoví producenti. Největší novinkou v mrazírenské
sekci tam byly barvy.
Barvy?
Barevná zelenina. Ředkvička po rozkrojení ialová, žlutá i bílá mrkev a podobně. Vymýšlejí se
nesmysly, aby se aspoň něco odlišilo. Jsou to
extrémy, ale bude to dražší a možná móda.
Jdete do toho?
My jsme malý trh a mně se nechce dělat průkopníka zrovna v tomhle, protože to budou i na velkém trhu okrajové záležitosti, což teprve u nás.
Co se vlastně dá mrazit?
Všechno, ne všechno se ale může mrazit z čerstvé suroviny, víc než dvě třetiny surovin se
musí prvně blanšírovat. Což je náročnější
na technologie, na prostor. Nikdy jsem na to
místo neměl.
A nebylo by pro vás zajímavé zpracovávat
českou zeleninu od českých farmářů?

Když ono to moc nemá smysl, v potřebném
množství a potřebné šíři sortimentu stejně tuzemské zdroje nejsou.
Jak se vlastně pozná kvalitně zmrazená
zelenina?
V průhledném obalu dobře, vyrovnaná barevnost, tvrdá, sypká, žádné zmrazky a sníh uvnitř,
žádné zmrzlé hroudy, to je kvalitní zelenina.
V neprůhledném obalu barvu a zmrazky nevidíte, ale aspoň tvrdost a sypkost poznáte.
A jaká je trvanlivost mražených potravin?
Dva roky, pokud máte teplotu minus osmnáct až
minus dvaadvacet, pokud jde o zeleninu a ovoce
a obal není narušený. Pokud totiž je narušený,
začne se vám uvnitř tvořit sníh, což je znak, že
vám ze suroviny vymrzá voda. To je špatně.
V běžném mrazáku ale minus osmnáct nikdy mít
nebudete, tam už byste mražené věci dlouhodobě skladovat spíš neměl.
Mění se chování zákazníků?
Propaguje se čerstvost a jak se otevřel evropský
trh, je tu v každou roční dobu dostatek všeho čerstvého. To je velká konkurence. Moderní člověk
ale zase nechce trávit v kuchyni hodiny a mražený
polotovar šetří čas i energii. Pravda, některé druhy, které se neblanšírují, typicky paprika, nikdy
nebude moci v pokrmech po rozmrazení a tepelné úpravě konkurovat čerstvé paprice. Jenže zase
je mražení konzervace bez konzervantů. Důvodů
pro, i proti najdete dost, ať si každý vybere.

Uvažujete o nějakých novinkách? Rozšíření
sortimentu?
On je to opravdu konzervativní segment. Chvilku
jsem uvažoval o zvěřině, ale to už musíte mít
jatka, na což nemáme místo ani dodavatele, protože pro mě nemá smysl mít něco občas, potřebujeme celý rok stálý sortiment. A upřímně, zas
takový potenciál v tom nevidím. Největší rozmach v mrazírenství je teď v oboru mraženého
pečiva a cukrařiny.
A máte vůbec prostor pro nějaké inovace?
Máme, potřeboval bych ještě jednu mrazicí halu,
ale zatím ji není kam postavit. Ale jednu novinku
pro příští rok přece jen chystám, jen o tom zatím
nechci moc mluvit. Nepůjde o sortiment, půjde
o technologickou úpravu a zpracování. Není to
nic převratného, žádný světový objev, ale úprava, která má řadu výhod, produkty jsou žádané,
senzoricky velmi dobře hodnocené. A ke všemu
ji tady v Česku zatím nikdo z naší branže vlastně
nepoužívá.
Máte spočítáno, kolik zimy za rok vyrobíte?
V kilojoulech? Nemám. Určitě by to šlo odvodit
z plateb za energie, ale to jsou taková čísla, že se
jim raději vyhýbám.
A co třeba v kilech, respektive tunách?
To by mohlo být zajímavé, jenže u nás to nezjistíte, nemáme na vstupu čerstvou surovinu, používáme už zmrazený polotovar. Ale symbolicky
má váhu mého profesního života.
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VĚTREJTE, PROSÍM…
Společnost s takřka dvacetiletou praxí v oboru, která dokáže vyřešit fakticky
jakýkoliv problém týkající se technického zařízení budov. Majitel společnosti
JR Klima Ing. Rudolf Ptáček se věnuje vzduchotechnice v podstatě celý život a přes
školní studia, učení na vysoké škole a získávání zkušeností v zahraničí se nakonec
usadil napevno v České republice.
Erik Bártek

Jakub Hněvkovský

S

polečnost se věnuje primárně oboru,
jenž se skrývá pod kouzelným slůvkem
TZB – klimatizace, vzduchotechnika, chlazení, odsávání a vytápění (ve světě též známé
pod zkratkou HVAC = heating, ventilation and
air conditioning). „Primárním principem, na kterém jsme byznys rozjížděli, byla kompletní servisní činnost pro vzduchotechniku, klimatizaci
a chlazení. Pro il irmy je dnes ale velmi široký,
což odpovídá tomu, jak jsme se postupně přizpůsobovali zákazníkovi,“ říká Rudolf Ptáček.

Od teorie k praxi
V oboru má skutečně nadstandardní znalosti
a zkušenosti, které vycházejí z jeho dlouhodobého zájmu. „Oboru se věnuji už od školy. Nejprve
jsem jej studoval a pak jsem dokonce učil i na vysoké škole, konkrétně v Praze na ČVUT. Živnostenský list na právnickou osobu mám od začátku
devadesátých let a od roku 2001 podnikáme jako
společnost s ručením omezeným. Obor se mi líbí
a mám s ním spojený fakticky celý život.“
Jednu z konkrétních činností irmy lze uvést
na jednoduchém případu. „Existují irmy, které
vyrábějí vzduchotechnické potrubí, jednotky
či koncové elementy a z těchto my poté dáváme
dohromady, na základě projektové dokumentace,
kýžený funkční celek. Tak, aby fungoval v praxi
– například v kancelářských budovách, kde je
potřeba zařídit kompletní klimatizaci. Následně
celek i instalujeme. Základem však stále zůstává
servis. Ať už vlastních zařízení, které irma instaluje nebo těch, jejichž správu jsme převzali
od jiných.“

Muzea i výrobní haly
Portfolio irem, pro které dělá JR Klima samotná
vzduchotechnická či klimatizační řešení, je poměrně rozsáhlé. „Kromě vzduchotechnického

zařízení pro hotel Alcron, nebo společnost
Hewlett & Packard, bych zmínil spolupráci s Českými radiokomunikacemi nebo zakázky týkající
se například vojenských účelů. Často také spolupracujeme s domácími rodinnými irmami, které
potřebují vyřešit nějaký problém v kancelářích
či výrobních prostorách,“ popisuje Rudolf Ptáček.
Vysokou kvalitu vnitřního prostředí pak potřebují zejména závody na výrobu elektroniky a léčiv nebo muzejní a výstavní prostory. „Věnujeme
se i přesné klimatizaci s vysokými nároky na teplotu a vlhkost ve vnitřním prostředí, což se využívá především na různých výstavách. Podobné
řešení jsme dělali například pro Galerii hlavního
města Prahy, kde je kladen vysoký důraz na speciické prostředí pro obrazy a exponáty. Mnohdy se
však podobné nároky kladou i pro velké speciální
servery. Řešíme také standardní serverovny a zajištění odpovídající teploty pro jejich provoz a to
i v případech, kdy je riziko výpadku klimatizačních a chladicích zařízení. Jde o zajištění nepřetržitého provozu po celý rok.“

Expertiza je základ
Velkou část zakázek tvoří také projekty technologického chlazení pro výrobní haly. „Jsou to
například velké lisy, které se používají na tváření
dílů karoserií nebo výrobu náhradních dílů pro
automobilový průmysl. Zde je skutečně potřeba
dělat věci precizně a tlak ze strany té které výrobní irmy je veliký. Chce to určité zkušenosti a technologické postupy, které jsou už časem prověřené,
a víme, že fungují.“
„Naším úkolem je v těchto velkých průmyslových
prostorech vytvořit takovou kvalitu vnitřního
prostředí, ve kterém mohou lidé pracovat a zároveň zde funguje i technologie – nebude například
docházet ke zvýšení její provozní teploty, která
by mohla vést k její havárii,“ upřesňuje Rudolf
Ptáček.

„Pak existují vlastní segmenty výroby, kam z hlediska technického zařízení budov spadá v podstatě vše, co tento obor zahrnuje, včetně nejužších
specializací. Pokud musí například pracovníci
něco svářet, je potřeba mít kvalitní výměnu vzduchu v pracovní zóně a efektivní odsávání, odvětrávání škodlivin – to je jádro naší práce,“ dodává
Rudolf Ptáček.

Napříč obory
Vyřešit kvalitním způsobem problémy spojené
se vzduchotechnikou, odvětráváním či klimatizací, musí v určitou chvíli snad každá irma
na světě. Zajímavou zakázku dělala společnost
JR Klima i pro nejmenovanou českou leteckou
společnost přímo na letišti v Ruzyni. „Byly to
prostory, ve kterých se připravovala jídla, jež následně putovala přímo na paluby letadel –
šlo o letecký catering. Kuchaři připravovali jak
teplou, tak studenou kuchyni. Na nás bylo, abychom především v případě studených pokrmů
udrželi určitou stabilní teplotu v místnostech.
Jídlo se nesmělo zkazit a muselo podléhat přísným hygienickým předpisům.“
U technologických řešení podobného typu často
bývá problémem také fakt, že ani samotný klient
neví, jaké požadavky bude chtít na daný chladicí
výkon. „Pokud by se pak takovým projektem měla
zabývat irma, která v oboru začíná, bude to pro
ni představovat ohromný problém. Naší výhodou
je skutečnost, že si dokážeme poradit skoro s každým zadáním – i tím, které není propracované
úplně do detailu. Občas je to trochu hádanka.
Podstatný je ale přístup samotného zákazníka.
Je skvělé, když dokáže v něčem ustoupit a nechá
si poradit. Hlavně v případech, kdy vidíme, že jeho
vize fungovat nemůže. Dovolím si tvrdit, že díky
létům zkušeností a znalostí dokážeme zákazníkovi vždy vytvořit co možná nejefektivnější řešení,“
uzavírá Rudolf Ptáček.
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Královéhradecká manažerka Blanka
Kalcsová pochází ze stavařské rodiny. Což je
určitě jeden z důvodů, proč stála více než
před čtvrtstoletím u vzniku ryze českého
koncernu MEDIS, jehož jedním
z pro ilových segmentů je stavebnictví.
A byly to roky úspěšné, čehož důkazem
je jistě i ocenění Řád Vavřínu, které
v listopadu převzala na pražském
Žo íně.

Petr Karban

archiv MEDIS

VRCHOLY

TROJÚHELNÍKU

Pozemní stavitelství žije především ze soukromých peněz, vy máte těžiště v silniční
a dálniční výstavbě a tam určují dynamiku
veřejné prostředky. Nezávidíte kolegům,
že privátní investice jsou živější?
Nejsem závistivá.
Pracujete i v Polsku, tam je situace výrazně
lepší?
Je, my jsme šli do Polska po roce 2010, kdy jsme
museli hledat projekty i jinde, protože u nás
došlo k tomu špatnému rozhodnutí tehdejší
vlády zastavit projekty. Jsme tam přítomni dodnes, ale je to jen menší část našich obratů,

to hlavní je doma. Věřím, že snahy Ministerstva
pro místní rozvoj o změnu legislativy, sloučení
územního a stavebního řízení, ikce souhlasu,
pokud se je podaří prosadit, významně přípravu
stavby urychlí. Ale nezapomínejme, že to záleží
především na lidech. Když budou mít chuť posouvat věci dopředu, když budou odborně zdatní, půjde to.
Odborná zdatnost je nutná podmínka, ale kde
brát odborníky na úřadech, když i irmy dnes
pociťují významný, limitující nedostatek?
Ale za to si můžeme sami. Zničili jsme zájem
o technické obory a chybějí nejen odborníci

na úřadech, ale i technické profese a řemeslníci
ve irmách. Pro mě je naprosto nepochopitelné
rozhodnutí, udělané před lety v oblasti základního školství, kterým bylo zrušeno pracovní vyučování, ony takzvané dílny. Pro naprostou většinu žáků to bylo jediné místo, kde přišli do
kontaktu s materiálem, dřevem, železem, s nástroji a postupy, kterými lze materiál opracovávat. To jsme na začátku problému nedostatku
zaměstnanců pro dělnické pracovní pozice. Většina dětí nemá na základní škole možnost praktickou činnost v dílně poznat, a tak se celkem
logicky po absolvování základní školy nehlásí na
učební obory a my ve irmách nemáme zámeční-
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ky, frézaře, elektrikáře, strojníky, tesaře… Zlé je
to, že nemá následně z koho vyrůst mistr. A nejen mistr, i inženýr. Probudit zájem o obor je
potřeba ještě v dětském věku. A jak můžete probudit zájem o něco, co děti neznají, co si nemohly vyzkoušet, na co si nemohly sáhnout? Firmy
jsou dnes připravené podílet se na výchově
učňů. Ještě je čas. Máme doslova poslední větší
generaci mistrů, kteří mohou předávat zkušenosti a vychovávat nové řemeslníky. Pokud nezačne na středních školách v nejbližších letech
výukový program, kdy se budou žáci a učni připravovat pro konkrétní irmy a v konkrétních
irmách, bude zkáza učňovského školství dokonána. Z naší zkušenosti víme, že základem irmy
je dobrý dělník, kterého vede zdatný mistr či
technik a jejich práci plánuje, řídí a kontroluje
erudovaný inženýr. Pokud kvalitně obsadíme
vrcholy tohoto trojúhelníku, pak se dílo podaří.
Když všichni chtějí být manažeři…
Ano, a dostávají se na studium středních škol i se
slabým prospěchem. Výsledkem je snižující se úroveň znalostí u maturantů, kteří několikrát opakují
maturitní zkoušky, výsledkem je debata o zrušení
povinné maturity z matematiky, protože vykazuje
příliš vysoké procento neúspěšných. Místo abychom našli způsob, jak naplňovat učební obory.
Vy ho znáte?
Prospěch by měl být z mého pohledu jediným
měřítkem. Děti s výborným prospěchem patří
na gymnázia a vysoké školy, děti s lehce nadprůměrným na maturitní obory a ti s průměrným
a nižším na učební obory. Je to radikální a je to
tvrdé, ale nikomu to neupírá právo na vzdělání.
Současná doba stejně vyžaduje celoživotní vzdělávání, protože změny jsou tak rychlé, že s tím,
co se naučíte ve škole, nevystačíte. Kdo bude mít
chuť a snahu, vždycky může jít výš.
U vás v koncernu má trojúhelník vrcholy patrně v pořádku, podíváme-li se na výsledky.
Třeba ATEKO je velmi úspěšná společnost
z rodiny MEDIS…
Jsem hrdá na všechno, co se nám povede, ale
ATEKO je skutečně mimořádná společnost, v některých oblastech patří ke světové špičce, realizuje projekty po celém světě, máme reference
z vědeckých projektů v oblasti kryogeniky, jaderného výzkumu a fúze. Vznikla na základech
někdejšího Výzkumného ústavu potravinářské,
chemické a chladicí techniky a pod značkou
ATEKO působí už pětadvacet let jako vyhraněná
inženýrsko-dodavatelská společnost s celou
řadou realizovaných zajímavých zakázek, často
velmi technicky náročných a jedinečných, v oborech chemického, strojírenského a potravinářského průmyslu, v oblasti chlazení, energetiky
a ochrany životního prostředí. Takový malý pří-

klad – v Evropě i ve světě je řada podzemních
laboratoří, které se zabývají výzkumem základní
fyziky. ATEKO je pro tyto laboratoře výhradním
dodavatelem technologie, která je schopna
v podstatě odstranit ze vzduchu radon, protože
dokáže až tisíckrát snížit jeho koncentraci.

Pro mě je naprosto
nepochopitelné rozhodnutí,
udělané před lety v oblasti
základního školství, kterým
bylo zrušeno pracovní
vyučování, ony takzvané dílny.
Pro naprostou většinu žáků
to bylo jediné místo, kde přišli
do kontaktu s materiálem,
dřevem, železem, s nástroji
a postupy, kterými lze
materiál opracovávat.
To jsme na začátku problému
nedostatku zaměstnanců
pro dělnické pracovní pozice.
Máte vlastní výzkum a vývoj?
Bez toho bychom neobstáli. A samozřejmě spolupracujeme nejenom s domácími výzkumnými
centry a vysokými školami, ale i s řadou mezinárodních institucí na mezinárodních výzkumných
projektech. S našimi vysokými školami, ať již se
jedná o Fakultu elektrotechnických a komunikačních technologií pražské ČVUT a její Ústav teoretické a experimentální fyziky či Fakultu strojní
VUT, spolupracujeme na vývojových programech
týkajících se radonu, turbocirkulátorů a podobných technologií.
Je to cesta, jak přilákat špičkové odborníky?
Děláme unikátní věci, patříme mezi několik
málo irem na světě, které jsou schopny dodat
podobné technologie, jako jsou již zmiňované
vysokootáčkové heliové turbocirkulátory, turboexpandéry nebo výkonné cold compressory
pro jaderná zařízení. Naši experti spolupracují
s Centrem výzkumu Řež, ale také s výzkumnými
pracovišti v Německu, Itálii, Číně, Koreji i Indii.
Jsme jako soukromá irma zapojeni do velmi
prestižních mezinárodních programů ITER
a DEMO, které mají za úkol vyvinout a postavit
elektrárnu na principu termojaderné fúze.
To samozřejmě láká, protože mnoho takových
míst není nejen u nás, ale ani ve světě.

ATEKO je výjimečné. Koncern MEDIS jako
koncern s širokým spektrem činností má ale
asi pozici jinou, pokud jde o zaměstnance…
Nebudu říkat, že neřešíme problémy a potřeby.
Co se týká například stavebnictví, pak zvláště to
závislé na veřejných rozpočtech je špatně predikovatelné, pokud jde o personální potřeby. Ale
žádnou zásadní stížnost ode mě neuslyšíte.
Pracovní agentury fungují…
A to je přesně špatný pohled. Pokud se budeme
bavit o dlouhodobém řešení, agentury práce to
nejsou. Jen v naší republice jich je asi dva tisíce
sedm set, s různými druhy oprávnění, s velmi
rozdílnou úrovní. Zajištění zaměstnanců prostřednictvím agentury je až krajním řešením,
nebo řešením na přechodnou dobu. Mluvím
z vlastní zkušenosti, také jsme tím prošli. Nikdy
nemáte jistotu, že agentura dodá pracovníky,
které jste již jednou zaškolili. Jsme znovu u školství, prioritou státu by mělo být vytvoření podmínek pro rozvoj technického školství, především toho učňovského. Vrátit označení učeň
hrdost. Je potřeba najít způsob, jak oslovit mladou generaci a říci jí, že strojník, instalatér, elektrikář, zámečník, tesař, zedník, malíř, dlaždič
svůj učební obor nestuduje, ale že je v učení, aby
se řemeslníkem vyučil.
To abychom začali ještě ve školce…
Ale tam to skutečně začíná. Je krásné chodit s dětmi do parku, ale velmi dobré by bylo vzít je na
vycházku tam, kde mohou vidět, že se něco staví.
Na tom místě jim říct, že tam pracují zedník, jeřábník, lešenář, řidič, stavbyvedoucí, že staví
most, silnici, dům, nemocnici. Následně podporovat hraní se stavebnicemi, na písku… V tomto
smyslu možná máme ještě dluh, do školek zatím
nechodíme, ale možná bychom měli začít. Jinak
spolupracujeme se školami všech stupňů, základními, středními i vysokými. Podpora podmínek
pro rozvoj praktického školství je jednou z našich
priorit, jimiž se hlásíme k naší společenské odpovědnosti směřující také do sociální, kulturní
i sportovní oblasti, pozornost věnujeme dětem
i dospělým. Nemůžeme být lhostejní ke svému
okolí, ke společnosti, v níž žijeme a v níž budou
žít i naše děti a děti našich dětí. Děláme to stejně
jako všechny rodinné irmy, snažíme se pomoci
tam, kde je potřeba, protože máme vazby na region, na zaměstnance i jejich rodiny.
Není i tady skryt trojúhelník?
Myslíte irma, rodina, společnost? Ano, proto
jsou rodinné irmy pro život země tak důležité.
Proto by jim stát měl vycházet vstříc a vytvářet
jim podmínky pro růst. Na rozdíl od těch, kteří
sem přišli za levnou pracovní silou a třísměnným provozem, my nemůžeme odejít, když
se nebude dařit.
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LAMÉ
Nová litinová vana respektuje klasický
anglosaský styl a je určena pro solitérní
umístění doprostřed místnosti, kde
dokonale vynikne vysoký lesk vnější
hliníkové fólie i dvojité vyvýšené
opěradlo.
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POLIKLINIKA
V KAPSE

Lenka Kabeláčová
archiv Program Health Plus a Istockphoto.com

Moderní technologie změnily svět a s ním také možnosti přístupu ke zdravotní péči. Dnes
člověk může v chytrém mobilu vidět své lékařské zprávy, výsledky vyšetření i doporučené
léky. Telefon může hlídat termíny návštěv u lékaře, dokonce může pomoci řešit některé
zdravotní obtíže na dálku bez návštěvy ordinace. To vše je možné, když má člověk mobilní
aplikaci Health Plus. Podrobnosti prozradili analytička Dominika Kociánová a Ing. Milan
Tomeš, vedoucí IT oddělení pražské polikliniky Program Health Plus.
Není obvyklé, aby se zdravotnické zařízení
zabývalo vývojem softwaru pro telefony. Jak
vznikla myšlenka vytvořit tuto aplikaci?
MT: Poliklinika Program Health Plus se od doby
svého vzniku specializuje na oblast eHealth,
tedy elektronického zdravotnictví. Veškeré zdravotní záznamy vedeme v digitální formě a naši
klienti mohou běžně nahlížet do své kompletní
elektronické zdravotní dokumentace v zabezpečené klientské zóně na našem webu. Stále více
lidí využívá k přístupu na internet chytré mobilní telefony, proto jsme chtěli pro klienty vytvořit
mobilní aplikaci, která umožní nejen nahlížet
do jejich zdravotních záznamů, ale nabídne
i další užitečné služby založené na nejmodernějších technologiích. Na rozdíl od klientské zóny
je aplikace mnohem přehlednější, uživatelsky
příjemnější, má více funkcí a lidé ji mají neustále
k dispozici. Díky tomu je pro ně přístup k lékařské péči pohodlnější a rychlejší. Dá se říci, že je
to „poliklinika v kapse“.
Jaké služby aplikace konkrétně nabízí?
DK: V aplikaci mají uživatelé kdykoli k dispozici
své elektronické zdravotní záznamy, které obsahují lékařské zprávy, výsledky vyšetření i seznam doporučených léků včetně dávkování
a příbalových letáků. Součástí je také přehled
termínů preventivních prohlídek či odborných
vyšetření s údaji, kdy a kde se vyšetření koná
a jaký lékař ho provede. Pokud je vyšetření objednáno mimo polikliniku v partnerském zdravotnickém zařízení, lze v aplikaci zapnout navi-

gaci, která uživatele dovede až ke dveřím dané
ordinace. Den před vyšetřením mu navíc program přes SMS zprávu vždy připomene, že je
objednán ke svému lékaři.
MT: Pomocí aplikace je také možné přímo komunikovat s recepcí a nonstop call servisem polikliniky, cílem je co nejvíce zrychlit a usnadnit komunikaci s personálem kliniky. Program například
umožňuje vyfotografovat kožní vyrážku či jiný
zdravotní problém a přes aplikaci poslat snímek
na recepci Programu Health Plus. Osobní lékař ho
vyhodnotí a navrhne další postup, objedná klienta
na vyšetření u sebe či u specialisty nebo rovnou
předepíše eRecept. Lidé, které trápí akutní zdravotní obtíže, tak mají jistotu, že se jejich problémy
začnou řešit co nejdříve. A nikoliv až poté, co si
najdou čas zajít do ordinace.
Aplikace byla do provozu spuštěna teprve
nedávno a do budoucna by se měla dál rozvíjet. Můžete prozradit podrobnosti?
DK: V dohledné době by měla být aplikace rozšířena o funkci umožňující vytváření gra ických
křivek, které přehledně zobrazí, jak se v dlouhodobém horizontu vyvíjejí vybrané zdravotní
faktory, třeba krevní tlak nebo hladina cholesterolu v krvi. Uživatelé tak budou mít názorný
přehled o svém zdravotním stavu. Aplikace jim
navíc nabídne různá doporučení či programy,
které pomáhají pozitivně upravit životní styl.
Součástí bude také systém předobjednávání
termínů na vyšetření. V aplikaci budou fungovat
i tzv. dispenzární skupiny zahrnující různé uži-

vatele podle speci ických charakteristik, může
jít třeba o diabetiky, kardiaky, děti, těhotné ženy
či seniory. Pomocí aplikace s nimi pracovníci
polikliniky budou moci komunikovat, zvát je
na cílené preventivní prohlídky či očkování a nabízet jim užitečné informace zaměřené na jejich
zdravotní potřeby a problémy. Uvažujeme rovněž o propojení aplikace s platformou eRecept,
klienti tak budou mít všechny své předepsané
recepty v mobilu. Dalším krokem ve vývoji aplikace pak bude zpřístupnění možností takzvané
telemetrie a telemedicíny.
O co přesně jde?
MT: Telemedicína umožňuje, aby některé procesy v medicíně byly prováděny na dálku, aniž by
lidé museli přijít osobně do ordinace. Když má
lékař k dispozici elektronickou zdravotní dokumentaci daného klienta, může se s ním člověk
v případě menších zdravotních problémů spojit
pomocí videohovoru nebo chatu, popsat aktuální
příznaky a lékař mu doporučí další postup. Díky
tomu, že v Česku existuje eRecept, dokonce
může lékař rovnou předepsat lék. Pacient přitom
vůbec nemusí opustit pohodlí svého domova,
může být klidně i na chatě či na pracovní cestě
mimo město. Telemedicína velmi zrychluje a zefektivňuje celý proces léčení, zdravotních kontrol
a podobně. Ale samozřejmě je to možné jen
v případě, že lékař pacienta dobře zná a má
k dispozici veškeré jeho zdravotní informace.
Proto chceme brzy do aplikace přidat modul pro
telemedicínu, který umožní přímé spojení
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s osobním lékařem či vybraným specialistou
přes audio či videorozhovor nebo chat. Tento
systém nazýváme eVizita a bude sloužit pro konzultace při akutních obtížích i pro dlouhodobé
sledování stavu chronicky nemocných klientů.
A k čemu bude v aplikaci sloužit zmiňovaná
telemetrie?
DK: Telemetrie umožňuje shromažďování a předávání dat z telemetrických přístrojů. Ty slouží
k domácímu měření různých zdravotních faktorů, například hodnoty krevního tlaku, srdečního
rytmu a podobně, což je velmi užitečné nejen
v případě chronicky nemocných lidí. Údaje z telemetrických měřicích přístrojů mohou lékaři
využívat k přesnější diagnostice nebo k průběžné kontrole zdraví svých klientů.
MT: Pokud má lékař k dispozici elektronickou
zdravotní dokumentaci pacienta a přes aplikaci

i přístup k datům z telemetrie, může velmi rychle reagovat na akutní změny jeho zdravotního
stavu a provést účinná léčebná opatření i na dálku. Dle zkušeností ze zahraničí může využití
telemedicíny a telemetrie snížit počet návštěv
u lékaře až o 60 procent, kvalita péče přitom
zůstává zachována. Navíc se zvyšuje spokojenost
klientů, protože je to pro ně mnohem pohodlnější a méně časově náročné.
Jak lze mobilní aplikaci Health Plus získat?
Je možné ji běžně stáhnout?
DK: Mobilní aplikace je určena výhradně pro
klienty polikliniky Program Health Plus. Funguje na všech nových typech chytrých telefonů
a je zdarma ke stažení v App Store a Google
Play. Je užitečná pro jednotlivce, rodiny i zaměstnance irem, kteří u nás využívají zdravotní péči. V případě rodin má aplikace výho-

du, že umožňuje sdílení účtů, takže lze
přepínat mezi účty manželů či rodičů a dětí.
To je přínosné třeba při cestování. Když člen
rodiny onemocní, je možné se dostat do jeho
zdravotní dokumentace a předat ji zasahujícím lékařům, aby mohli pacientovi zajistit optimální lékařskou péči.
MT: Zdravotní údaje jsou citlivé informace, proto
má aplikace adekvátně vysokou úroveň zabezpečení. Pro zjednodušení přihlášení si uživatel
může nastavit i vlastní PIN kód. Nyní pracujeme
na dalším zvyšování zabezpečení pomocí takzvané třífaktorové autentizace – uživatel nebude
muset používat heslo, které si může splést nebo
zapomenout, ale přihlásí se třeba otiskem prstu.
Moderní technologie dávají zdravotnictví obrovské možnosti a díky mobilní aplikaci Health Plus
je naši klienti mohou mít k dispozici ve svém
telefonu.

Mobilní aplikace
Health Plus je přehledná,
uživatelsky příjemná,
má mnoho funkcí a lidé
ji mohou mít neustále
k dispozici. Díky tomu je
pro ně přístup k lékařské
péči pohodlnější a rychlejší.
Dá se říci, že je to
poliklinika v kapse.
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JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Leo Novobilský stojí v čele společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně už déle než
čtvrt století. O tuzemském lázeňství i lázeňství obecně ví málokdo víc. Akciová
společnost Léčebné lázně patřila donedávna do rodiny Danubius, po více než dvaceti
letech však změnila své jméno na novou značku, kterou je Ensana.
Petr Karban

archiv Leo Novobilského a archiv ENSANA

Ve vašem případě mě napadlo, když má někdo za sebou dráhu jako vy, říká se, že je
doyen nebo také nestor. Co byste byl raději?
Zatím je ještě brzy. Možná za pět, deset let o tom
začnu uvažovat…

o léčebné lázně. Spravujeme lázeňské komplexy
v pěti zemích, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku,
Česku a v příštím roce v Anglii. A Danubius pořád zůstává silným hráčem v kategorii city hotely v Budapešti a Londýně.

Změna značky byla poměrně překvapivá,
Danubius je přece velké jméno…
Obrovské, ale bohužel je to směsice. Byli jsme
s ubytovací kapacitou asi čtyřicátou třetí největší hotelovou společností Evropy, šedesátou
na světě. Provozovali jsme městské a lázeňské
hotely, což jsou kategorie sice blízké, ale přece
jen odlišné. Dvě specializované společnosti jsou
víc než jedna. Rebranding byl z mého pohledu
tím správným krokem, dává nám nové možnosti
soustředit se více na lázeňská speci ika, Ensana
pořád zůstává evropským lídrem, pokud jde

Jste výkonným ředitelem a předsedou představenstva v Mariánských Lázních, jste ale
také předsedou představenstva v lázních
Piešťany. Které jsou vám bližší?
Mariánky, samozřejmě, tady jsem začínal. Ale
aby to nebylo tak jednoduché, já předtím pětadvacet let byl vedoucím provozu Interhotely
Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
šest hotelů v Mariánkách. To byla krásná doba.
Já jako nestraník měl na starosti přípravu projektů, to tehdy nikdo moc nedělal. A mě to bavilo a myslím, že se nám podařily fantastické věci,

třeba hotel Golf má restauraci dodnes v podobě,
v jaké jsme ji tehdy udělali.
Lázeňské domy jsou často památkově chráněné. Krásné objekty, ale s limity…
To je obrovský problém a také obrovská výzva,
možnost udělat něco výjimečného. Kvalitní, obdivovaný produkt. Vysoké stropy, silné zdi, ty
prostory dávají šanci vyniknout a zahraniční
klientela, z východu i západu, to obdivuje.
I ta současná? Hotely hledají moderní podobu, lázně ne?
Nevím, jak mladá generace, která má oči sklopené k displejům mobilů, ale ta zatím není naší
klientelou. Klasická lázeňská klientela to hledá
i dnes, je to vlastně dané historicky, lázně měla
v oblibě šlechta, vždyť za lázeňský boom
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ve střední Evropě mohou panovníci – Petr Veliký, rakouský císař Franz Josef, anglický král Edward VII. a další. Jezdili do lázní a nižší šlechta
a vrchní vrstva společnosti se snažila držet poblíž. Bylo jednodušší získat neformální audienci
u panovníka v lázních než v paláci. A táhlo to
třeba i maminky s dcerami na vdávání. To byl
obrovský trh. Kde lépe najít ženicha se správným titulem a správnými penězi? Kde najít
správného obchodního partnera? Vojenského
spojence? Lázeňské volnější tempo k seznamování, ať už osobnímu či obchodnímu, přímo
vybízelo.
Nostalgická historie… Myslíte, že současná
mladá generace doroste do věku, kdy se vaší
klientelou stane?
Určitě. Jen se ta hranice posouvá, dřív to bylo
padesát pět plus, dnes je to šedesát plus a brzy
to bude šedesát pět plus. I z kategorie čtyřicet
plus máme část klientů, spíše zahraničních. Trpí
bolestmi zad, kloubů, civilizačními chorobami
a uvědomují si, že chtějí kvalitní život bez bolesti. U nás se to teprve učíme. A k lázeňství doroste jistě i ta současná generace, protože to, co
nabízíme, je trvalou potřebou.
Proč je lázeňství v této podobě fenomén středoevropský? V severských či jižních zemích
lázně takřka nenajdete…
To musíme ještě dál do historie, tradici lázeňství
po Evropě rozšířili staří Římané. Shodou okolností se zeměmi střední Evropy táhnou tektonické zlomy s termálními i studenými prameny.
Slavná lázeňská města jsou na Rýnu, největší
lázeňské město světa je Budapešť, která stojí
na základech někdejšího římského lázeňského
centra. Lázeňství kvetlo a kvete od Německa
přes Rakousko, Česko a Slovensko až po Maďarsko. U nás největší koncentrace je v trojúhelníku
Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Jáchymov…
Když například jdete na procházku do Slavkovského lesa, najdete na mnoha místech nádherně
bublající mofety s minerální vodou.
Mohlo se zdát, že lázeňství je přežitkem doby
minulé, ale investičně jde pořád o zajímavý
obor, že?
Určitě, důvodem může být i to, že přírodní léčivé
zdroje jsou omezené. Fabriku postavíte kdekoliv,
lázně ne. My máme v republice asi pětačtyřicet
lázeňských míst, jsou lázeňská, neboť mají přírodní zdroje. Německo jich má tři sta šedesát.
Konkurence je veliká.
Jakou příležitost vidíte v Mariánských
Lázních?
Lázeňský dům Kavkaz, kde ovšem musíme sladit
své představy s památkáři a vůbec to není snadné.
Rád tam pobýval anglický král Edward VII., syn

Demogra ický vývoj povede pojišťovny v budoucnu k tomu,
aby se začaly více věnovat programům, zaměřeným na dožití
vyššího věku ve zdraví. Lázeňství může v tomto směru
medicíně velmi pomoci. aby se lidé naučili, co zapomněli.
Zdravě žít, zdravě jíst, pohybovat se a využívat hojivé síly
přírody, objevit zejména hojivou sílu přírodních zdrojů.
královny Viktorie. Jezdili za ním důstojníci, mahárádžové a šáhové z celého světa. A s nimi malíři,
básníci, hudební skladatelé, spisovatelé, herci…
Táhne takový příběh ještě dnes?
V Benátkách v roce 1961 získal Zlatého lva ilm
Alaina Resnaise Loni v Marienbadu, mělo to
obrovský vliv na známost Mariánek zejména
ve Francii. Paradoxně, v tomto ilmu není jediný

aby se s ním identi ikovala současná generace,
asi by to fungovalo. Velký příběh vždy funguje.
Jinak jsem ale spíš skeptik, jestli takový marketing ospravedlní i tržní cenu služeb. Tu si musíme zasloužit především dokonalou péčí. Mým
cílem je hosty nejenom uspokojit, ale nadchnout. Výsledkem je více než padesátiprocentní opakovanost pobytů našich hostů.
Jsou pořád dnes lázně vnímány jako léčebné
zařízení? Nebo musíte hledat nové služby?
V jedné věci to máme jednodušší než hotely.
Když jsem se předtím věnoval hotelnictví, ať už
v Česku nebo v zahraničí, vždycky mě zajímalo,
co dělá host ten třetí den.
Proč třetí?
Protože ten je z pohledu hoteliéra kritický. První
den má host program nabitý, procházka městem,
výstavy, koncert, divadlo… Druhý den dožene, co
první den nestihl. A třetí den dělá co? Dejte hostům náplň třetího dne. To my v lázních neřešíme, protože náš průměrný pobyt je dnes kolem
deseti, jedenácti dní. Ovšem když jsem do lázní
přišel, bylo to osmnáct. Zkracuje se to.

záběr z Mariánských Lázní, celé se to točilo v anglických zahradách v Mnichově. Jméno města se
režisérovi prostě zalíbilo. Ale Francouzi to dodnes znají.
Falešné Mariánky a velký tahák. Nejsou pak
hosté zklamaní?
Možná pokud si všimnou, ale z dnešních hostů
už jich spousta ten ilm ani neviděla, počítám.
Dojemný je také ale skutečný příběh o pozdní
lásce dvaasedmdesátiletého básníka Johanna
Wolfganga Goetheho k sedmnáctileté Ulrice von
Levetzow, který našel svůj odraz v jeho díle. To
zase přitahuje německy mluvící klientelu.
Máte jednoduchý marketing, natočit ilm…
Kdyby to byl ilm, o kterém se mluví, který prolétne světem, hraje v něm někdo, kdo teď letí,

Lázně jsou vnímány i jako preventivní, relaxační program. Podporují to pojišťovny?
Zatím nijak viditelně, aspoň u nás. V Německu
takové programy existují, a těší mě, že jsme byli
vůbec první v České republice, kam německé
pojišťovny své klienty začaly posílat. V konkurenci jejich lázní to beru jako vyznamenání.
Dnes už požadují, aby to byli němečtí lékaři
s německými terapeuty. Očekávám podobný
vývoj i u nás doma, demogra ický vývoj to naznačuje. Povede pojišťovny k tomu, aby se začaly
více věnovat programům, zaměřeným na dožití
vyššího věku ve zdraví. Lázeňství totiž má vždy
i léčebný dopad, posiluje zdraví. Absolvujete
procedury, přijdete do jiného klimatu. To je
směr, který dnes medicína nabírá, aby se lidé
naučili, co zapomněli. Zdravě žít.
Zvykli jsme si, že nás doktor opraví…
Právě. Zapomínáme, že musíme přispět sami
a že například pohyb je, jak já říkám, jedenácté
přikázání. Lázně mohou v tomto směru medicíně výrazně pomoci.
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Petr Karban
Jakub Hněvkovský

JDE O TO

NEPROHRÁT
Termín family business pomalu i v Česku začíná střídat termín novější, business family.
Příkladů se již několik let objevuje povícero. Pokud budete takový hledat pod Ještědem, musíte
do průmyslové zóny, kde má sídlo společnost Hokami a stomatologická klinika Doli:Dent.

J

osef Suska po absolutoriu kybernetiky
na pražské ČVUT pracoval jako vývojář, vedoucí vývojové skupiny, technický náměstek,
i technický a výrobní ředitel. Jeho mateřským
podnikem byl tehdy, krátce před listopadem
1989, Elitex, který měl vlastní závod na výrobu
řídicí elektroniky pro textilní stroje. Konec tisíciletí, se změnou ekonomických podmínek, byl
pro mnohé – předtím socialistické – irmy
zkouškou z dospělosti. Ne mnoho jich prospělo.
„Někdy v roce 1994 jsem na poradě vedení dost
nahlas řekl, že jestli dál povedeme irmu jako
doposud, můžeme brzy zavřít,“ vzpomíná Josef
na jeden z prvních momentů, který ho nasměroval k podnikání. „Problémy s generálním ředitelem byly logickým vyústěním té situace. V září mě
vyhodili a mně nezbylo nic jiného, než se nějak
živit, měl jsem jedno dítě doma, druhé na cestě.“

Drahé, špatné, pozdě
Josef se ocitl v malé pražské irmě Hokami. Už
tehdy se projevil jeho sklon jít si důsledně svou
cestou, sklon, který ho provází vlastně celou podnikatelskou kariéru a který je jistě i jedním z faktorů jeho úspěchu – hned při nástupu dal podmínku, že se výroba ze Smíchova přestěhuje pod
Ještěd a že se stane třetinovým podílníkem.
„Se stěhováním velký problém nebyl, navíc výroba
šla nahoru, všichni jsme byli spokojeni. V té době to
nebylo zas tak složité, protože tehdy tu nebylo moc
irem, které by něco efektivně uměly a pustily se
do toho. Jenže být úspěšný mělo také svá úskalí,
zahraniční majitelé viděli zisk, my chtěli vidět budoucnost. Než došlo k tomu, že bych se ze zaměstnance stal spolumajitelem, raději jsme se rozešli.
A s pražským kolegou jsem založil novou irmu,
Hokami CZ, abychom udrželi nějakou kontinuitu.
Začali jsme tam, kde jsme skončili, obchodem
s plošnými spoji… V Čechách byly pro náš byznys
skvělé podmínky, protože k mání byly jen drahé
a mizerné spoje s dlouhými dodacími lhůtami. Sta-

čilo splnit lépe třeba dvě z těch tří kritérií a byl jste
král. Za půlrok jsme udělali patnáctimilionový obrat, prodávali jsme osm tun plošných spojů měsíčně, i do Německa.“ Josefova irma se stala velmi
rychle, v průběhu dvou let, největším dodavatelem plošných spojů v České republice, významné
místo měla na celém východoevropském trhu.

Polsko jako vzor
Jenže bylo zřejmé, že taková situace nebude trvat
dlouho. „Když jsou někde peníze, vždycky se tam
objeví víc dravců. Vlastně mě překvapilo, že to
vydrželo až tak dlouho, trvalo to možná sedm let.
Naštěstí naše snaha nebyla nikdy prodávat plošné
spoje po tunách, naše snaha byla zahájit seriózní
výrobu. Koupili jsme ve Švýcarsku od Leicy starší
stroje a v březnu 1998 jsme už začali vyrábět,
v pěti lidech, v jedné místnosti. Přibral jsem bratra, aby řídil výrobu, protože na to on je šikovný,
já se věnoval obchodu. Začali jsme růst do šířky
i do výšky, v roce 2001 jsme dokončili jednu budovu, o čtyři roky později druhou. Tehdy nám pořád
něco chybělo, lidé nebo místo. Vozili jsme sem denně osm aut polských dělníků, stavět už nebylo kde,
ale potřebovali jsme růst…“ Řešení našel Josef
na druhé straně hranice, v Polsku, kde po dohodě se starostou malé obce koupil pozemky
a starší objekt, který rekonstruoval pro výrobu.
V pozemcích má pětadvacet tisíc metrů čtverečních jako rezervu pro další rozvoj, k němuž se
schyluje. Jeho obraz našich severních sousedů se
tomu většinově zažitému moc nepodobá. „V Čechách se na ně díváme skrz prsty, ale musíme se
dívat bez předsudků. Tam se věci mění k lepšímu
mnohem rychleji než u nás. Před patnácti lety
neměli kilometr dálnice, po silnicích se nedalo
jezdit. Podívejte se dnes. Málo se ví, že veškerá bílá
technika všech evropských značek se dnes vyrábí
v Polsku. My máme vyšší průmyslovou kulturu, oni
se ty věci musejí naučit. Ale mají morálku, váží si
práce, šéfa, majetku. Učí se velmi rychle…“

Podnikavá rodina
Hokami v Česku i v Polsku vyrábí a roste, v podniku jako inanční ředitelka pracuje už léta Josefova žena, výrobu řídí jeho bratr, zapojuje se
i syn, jehož sen o NHL přetrhaly zdravotní problémy po sezonách kanadskoamerické vysokoškolské soutěže. Na novém pozemku pod Ještědem, který se nakonec podařilo Josefovi koupit,
ale nevyrostla další budova Hokami. Vyrostlo
tam velkoryse vybudované stomatologické centrum, které možná nemá v Česku obdoby. Josefova dcera i její manžel vystudovali totiž stomatologii. Když procházíme špičkově vybavené
ordinace, kde se vyšetřuje i ošetřuje výhradně
pod mikroskopem, kde je vše podřízeno pacientům, nelze se vyhnout otázce, který byznys je
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dnes víc, zda plošné spoje nebo stomatologie.
„Chtěl jsem postavit dceři kliniku, postavil jsem ji.
Plošné spoje pro zubařku by asi nebyly tím, čím by
se chtěla celý život zabývat. Kdybych lítal kolem
světa a kupoval si Ferrari, asi bych na to neměl
a úvěry od jisté doby nemám rád.“ A jestli se taková investice, navíc v poněkud netradičním
místě, v průmyslové zóně, vyplatí? Josef má jasno. „Já strašně rád dělám překvapivá rozhodnutí,
to máme společné s kolegou Trumpem. Ne, vážně,
spousta lidí se divila, ale někdy je dobré poučit se
z toho, jak to dělají jinde. Všude v Evropě platí, že
šanci mají kliniky, kam dojedete autem a zaparkujete, což v centrech měst moc nefunguje. A jestli
se to skutečně vyplatí, ukáže čas. Nicméně už teď,
po třech letech, máme poměrně početnou klientelu ze zahraničí, aniž bychom se o to programově

snažili. Jsou země, kupříkladu Dánsko, Švýcarsko,
Rakousko, Spojené státy, kde stomatologická péče
je tak drahá, že se jim vyplatí zaletět si na výlet
do Česka. Teď vyvíjíme vlastní software, který se
postará o dokonalé plánování úkonů a rezervaci
času jednotlivých specialistů. Takový booking pro
zubařskou kliniku, včetně úhrady.“

O patnáct let napřed
O rok později než kliniku DoliDent, Josef s rodinou otevřel v budově kliniky i kavárnu, v níž si
povídáme. Společnost nám dělají jak zaměstnanci
z výroby či ordinací, tak maminky s dětmi, které
si sem z Liberce rády sjedou autem za trochou
pohody a slušného zacházení. Neotřelý interiér,
příjemně neprofesionálně dokonalá obsluha i do-

mácí gastronomická nabídka dělají z kavárny
Dolicafe místo, kam se budete chtít vracet. Přesto
ale pro budoucnost rodinných podniků bude spíš
radostí než významným kouskem skládačky.
Těmi jsou bezesporu stále desky s plošnými spoji, které Hokami dodává do celé Evropy i světa.
A klinika, za níž naopak z celé Evropy lidé jezdí.
Energie a zápal, s nimiž ale Josef o rodinném podnikání mluví, dávají tušit, že těmi dvěma podniky
to nekončí. „Patrně ne. S partnerem, který má
podnik v Silicon Valley, jsme se pustili před časem
do bláznivého nápadu, vyvinout a vyrábět pro
textilní stroje senzory kontrolující kvalitu vláken.
To dělají nejlíp na světě Švýcaři. Když jsme jim
ukázali, co jsme vyvinuli, tak s úctou přiznali, že
jsme tak patnáct let před nimi. Umíme měřit rychleji a desetkrát menší rozměry, kromě vlákna do-

kážeme změřit i ty chloupky, co z něj jdou. Což
vypadá jako banalita, ale když jsou ty chloupky
správné, může být vlákno tenčí, spotřebuje se méně
materiálu, ušetří se na vodě i za dopravu a ještě se
výrobky z takových vláken lépe nosí. Připravujeme
se na ostré testy v provozu, a když to dopadne, jak
čekáme, tak budeme vyrábět statisíce takových
senzorů pro celý svět.“

Zarputilost horala
Josef Suska říká, že úspěch Hokami a Doli:Dent
není jeho prací. „Ono to šlo tak nějak samo, život
vám staví do cesty možnosti a vy si jen vybíráte,
jestli půjdete doleva, nebo doprava. Beru si jen
ponaučení z toho, co vidím jinde. Když jsme začínali, říkal jsem, že budeme dělat jako ve Švýcar-

Když jsme začínali, říkal
jsem všem, že budeme
ve všem postupovat jako
ve Švýcarsku, protože oni
práci dělají dlouho a se
skvělými výsledky. A když
budeme mít štěstí, tak třeba
jednou přijdeme na to, proč
to tak dělají. Dnes říkám,
že kdybychom vše dělali
jako ve Švýcarsku, tak
zkrachujeme. Chceme jít
výš a dál, úroveň českého
managementu nám to
umožňuje, je podle mě vyšší
než na západ od nás.
sku, protože oni to dělají dlouho a funguje jim to.
A že když budeme mít štěstí, tak třeba jednou
přijdeme na to, proč to tak dělají. Dnes však říkám, že kdybychom to dělali jako ve Švýcarsku,
tak zkrachujeme. Můžeme jinak, lépe, protože
úroveň českého managementu je podle mě vyšší.
My přemýšlíme víc tvůrčím způsobem, lidi nejsou
stroje. Zatímco oni jedou přísně podle pravidel,
v kolejích.“ Jen v tom to ale nebude. Ať chceme,
nebo ne, leccos jsme dostali v genech. I Josef,
jehož dědeček se odmítl smířit s kolektivizací
a šel svou cestou, ve které pokračovala i jeho
žena. „V šestapadesátém soudruzi zabili dědu.
Přišli za ním, že s hospodou musí do Jednoty
a s polemi do družstva. On řekl, že jen přes jeho
mrtvolu. Naplnili to doslova, měli za to, že s babičkou to bude jednodušší. Spletli se. Na horách
jsou lidé obecně tvrdí. Když nemohla plnit jednotky, které jí předepsali na pšenici tak vysoké, jako
by měla pole u Kolína, raději jela a u Kolína tu
pšenici koupila. Dávky odvedla vždycky. Takoví
jsou horalé. Nikdy si nepůjčovala peníze, žila
z mála a z toho mála ještě ušetřila. Já se dluhů
také bojím, nemáme žádné úvěry, žádné leasingy,
vracíme do irmy až na pár procent všechno, co
vyděláme. Kdybychom nevydělali, nestála by klinika. Těžko říct, čí je to úspěch a co bylo těžší. Nám
moc nejde o peníze. Jde o to neprohrát.“ V genech
nemá Josef jen nekonečnou energii a zarputilost
horala, zdědil ke všemu i vztah k hospodářství.
Těžko říct, kde na to bere čas, ale vedle toho, že
se věnuje úspěšnému byznysu, se také sám stará
o ovce, kozy, včely... Až si budete v Dolicafe sladit
kávu nebo čaj medem, bude to jeho med.
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Valerie Saara

Michal Břicháč

SMYSL PRO PROPORCE
JE

DAR OD BOHŮ

Společnost ALfa24 Larisy Mikitové a Anny Rotshild, která je zaměřena na estetickou
medicínu a kosmetologii, spolupracuje s předními světovými experty, klinikami
a výzkumnými centry. V úterý 19. listopadu se v Praze na mimořádném setkání
představil ruský dermato-kosmetolog a neurolog Anton Safronov, který v Rusku
provozuje vlastní kliniku a také je světovým inovátorem – vyvíjí a testuje nové
produkty a postupy a jezdí o nich přednášet plastickým chirurgům, dermatologům
a kosmetologům po celém světě.
Proč jste se jako neurolog začal věnovat
i kosmetické dermatologii?
Rád bych podotknul, že neurologie je stále docela
konzervativní specialitou s vlastními pravidly, požadavky a speci iky. A estetická medicína a kosmetologie jsou mladým odvětvím, které umožňuje
tvořivost, neustálý rozvoj, pomáhá chránit mladistvý vzhled a krásu pacientů a řeší mnoho estetických problémů. Znalost neurologie mi dává příležitost dosáhnout nejen estetického, ale také – což
je důležité – bezpečného výsledku. Proto mohu
s jistotou říci, že pro mě byla velmi užitečná zkušenost neurologa a anesteziologa-resuscitátora.
Co může být chybně z pohledu neurologa
v moderní dermatovenerologii?
Ve skutečnosti je docela obtížné stanovit paralely mezi chybováním v neurologii a chybováním
v dermatovenerologii a kosmetologii. Ale jak
jsem již řekl, estetická medicína je mladá, i když
dynamicky se rozvíjející věda, a stále jí chybí
fundamentalista, kterou právě neurologie vzhledem ke své historii již má. Proto je v estetické
medicíně nutné provádět více klinických zkoušek léků a technik, aby se mohl vyvinout pevný
základ. A samozřejmě, každý odborník v oboru
estetické medicíny by měl mít znalosti v oblasti
anatomie a neurologie.
Které metody, technologie a postupy jsou
z hlediska neurologa relativně bezpečné?
Zde budu uvažovat nejen z hlediska neurologie, ale v zásadě i z pohledu medicíny obecně.

Všechno může být nebezpečné! Kosmetologie
je obor medicíny a kosmetolog je lékařem jako
ostatní a měl by mít spoustu znalostí a dovedností. A paradoxně, čím více znalostí má, tím
více nebezpečí vyvstává, protože podrobněji

Bohužel, zdaleka ne všichni
kosmetologové mají dnes
osvědčení a ne všechny
kosmetické přípravky jsou
založeny na seriózních
vědeckých výzkumech.
Kosmetika totiž není lék
a kontrola kvality je méně
přísná.

pacient to také musí pochopit. Existuje riziko
i při povrchové aplikaci, protože složení léčiva
může obsahovat alergen a při kontaktu může
způsobit pacientovi určité problémy. Vše, co
souvisí s manipulacemi, je vždy riskantní: povrchové postupy, ale samozřejmě ještě více invazivní, protože v jejich případě se rizika zvyšují.
Skutečně existuje nebezpečí i při neinvazivních
postupech?
Bohužel, vždy existují nebezpečí a rizika,
a to i při provádění povrchních neinvazivních
postupů.

chápete, kde co pacient má. Bezpečnost je relativní pojem z hlediska neurologie i kosmetologie. Ten, kdo nic nedělá, nechybuje. Při práci
žádného lékaře nikdy není možné vyloučit
jisté riziko.

Lze obecně rizika estetické medicíny, kosmetologie a dermatologie nějak významně snížit?
Doporučil bych následující: Nejprve jděte k lékaři, který je odborníkem se specializací na dermatovenerologii a má platný certi ikát v kosmetologii. Zadruhé, je nezbytné informovat lékaře
o stavu vašeho zdraví, o výskytu chronických
onemocnění. Zatřetí, udržujte si svůj estetický
pas, který by měl odrážet celou historii návštěv
u kosmetologa s uvedením přípravků, kterými
byly postupy prováděny. Začtvrté, najděte si jednoho jediného lékaře, toho, který vám opravdu
vyhovuje, a neběhejte od jednoho specialisty
k druhému.

Jaká jsou ta nejvážnější rizika?
Jakýkoli estetický postup spojený s narušením
integrity pokožky je invazivní. Proto vždy existují rizika. A toho si je vědom nejen lékař, ale

Nemáte někdy pocit, že moderní doba spoléhá a využívá estetickou medicínu až příliš?
Měli bychom určitě myslet na to, co říkali starověcí Řekové. Že smysl pro proporce je dar
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od bohů! Estetická medicína má úžasné
schopnosti, je na každém, jaké má představy o svém těle a vzhledu. Ale pokud někdo
provádí a podstupuje kdekoliv jakékoliv
zákroky, škodí si. Vždy by měl existovat
léčebný plán, omlazovací protokol. A musí
být jasně daný algoritmus, založený na historii léčby, i na těch nejmenších detailech.
A samozřejmě, základem úspěšného a bezproblémového zákroku je vždy postupovat
v souladu se všemi pravidly hygieny
a antiseptiky.
Opravdu, dnes mají všichni odborníci certi ikáty a všechna kosmetika je založena
na kvalitních lékařských výzkumech?
Bohužel, zdaleka ne všichni kosmetologové
mají dnes osvědčení a ne všechny kosmetické přípravky jsou založeny na seriózních
vědeckých výzkumech. Kosmetika totiž
není lék a kontrola kvality je méně přísná.
V kosmetologii existuje spousta lidí, kteří
nemají znalosti ani zkušenosti, pouze touhu
vydělávat peníze. To je určitě špatně. Rád
bych věřil, že oblast estetické medicíny dostane řád, že z ní zmizí laici i šarlatáni, stejně jako nekvalitní přípravky a pochybné
postupy.
Na co se při výběru ošetření a kosmetiky
spolehnout? Kdo by měl jít na procedury,
kde koupit kosmetiku a výrobky?
Pokud jde o výběr kosmetiky, samozřejmě
v něm může kosmetolog pomoci, zvolit linii
péče v souladu s typem a stavem kůže a potřebami pacienta. Opět ale varuji před laiky
v rádoby salonech krásy, vždy hledejte specialistu s vyšším lékařským vzděláním. Takovému obvykle pacient může svěřit své zdraví
a krásu bez obav.
Jste odborník – jaké technologie nebo
metody podle vašeho názoru mají
budoucnost?
Otázka není jednoduchá. Na začátku rozhovoru jsem řekl, že estetická medicína je mladým odvětvím. Objeví se určitě nové metody,
o kterých zatím nevíme. Před třiceti, pětatřiceti lety jsme netušili, že by se například
objevila mobilní telekomunikace. Směr přístrojové kosmetologie se samozřejmě bude
i nadále rozvíjet. Základní metody však zůstanou pravděpodobně na vyspělejších výrobcích a přípravcích. A jako lékař chci doufat, že budoucnost není tolik v léčbě a řešení
existujících problémů, ale v prevenci jejich
výskytu. Přeji všem čtenářům zdraví, mládí,
krásu a nalezení toho ideálního kosmetologického lékaře, který pomůže toto vše zachovat a případně i zlepšit!
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Tomáš Kotrč je dlouholetým generálním ředitelem společnosti, jež patří
od 90. let k naprosté špičce v oblasti organizování veletrhů v celé
České republice. Proč je pro každou evropskou
metropoli důležité mít multifunkční výstaviště
a co nového čeká v nejbližších letech známý
areál PVA EXPO PRAHA?

NAŠÍM POSLÁNÍM JE

SPOJOVAT LIDI
Adam Mašek

Jakub Hněvkovský
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Vaše společnost i výstavní areál v Letňanech
nedávno prošly velkými změnami. Jakými?
V loňském roce jsme uskutečnili akvizici společnosti INCHEBA EXPO PRAHA, která organizovala
veletrhy na výstavišti v Holešovicích. Znamená
to, že jsme rozšířili naše portfolio veletrhů a přestěhovali jsme všechny veletrhy do areálu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech. Tím jsme sjednotili
veletržní aktivity pod střechu nejmodernějšího
a největšího komplexu svého druhu v hlavním
městě.
V čem přesně akvizice spočívala? Šlo o koupi
aktivit společnosti Incheba nebo i výstaviště
v Holešovicích?
Akvizice se týkala jen společnosti INCHEBA
EXPO PRAHA a jejích veletrhů. Výstaviště v Holešovicích je v majetku hlavního města a v brzké
době bude procházet rozsáhlou rekonstrukcí.
Na jaké nové veletrhy se tak můžeme
v Letňanech těšit?
Například na největší veletrh cestovního ruchu
u nás, HOLIDAY WORLD. To je skutečně masivní akce, která nás v Letňanech poprvé čeká
příští rok v únoru. Jsme přesvědčeni, že díky
komplexnosti, multifunkčnosti a prostorovým
možnostem, které naše letňanské výstaviště
nabízí, bude příští ročník ještě lepší a úspěšnější. Z dalších veletrhů, které nově přivítaly
svoje návštěvníky v Letňanech, bych rád ještě
zmínil například soubor kosmetických veletrhů
FOR BEAUTY, automobilovou výstavu AUTOSHOW PRAHA nebo mezinárodní dentální veletrh PRAGODENT. Z hlediska vystavovatelů je
naší obrovskou výhodou logistické zázemí,

Tomáš Kotrč na veletrhu e-Salon
stylově přivítal i unikátní exponát –
veterána ve verzi elektro

které není srovnatelné s žádným jiným výstavním prostorem v Praze. A samotným návštěvníkům dokážeme nabídnout tolik potřebný
komfort – není náhodou, že letňanské veletrhy
a akce s nimi spojené navštíví ročně přes milion lidí.
Které z letošních veletrhů byste zmínil jako
nadstandardně vydařený?
Například právě nedávno skončený odborný
stomatologický veletrh PRAGODENT. Přesunem
do Letňan se skokově zvýšila jeho úroveň. Této
nejprestižnější domácí akce pro dentální průmysl se zúčastnilo sto sedmdesát pět českých
i zahraničních vystavovatelů a navštívilo ji té-
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měř deset tisíc odborných návštěvníků z řad
zubních lékařů, techniků, dentálních hygienistek a dalších odborníků z tohoto odvětví. Veletrh se tak zařadil mezi klíčové dentální události
v Evropě. K úspěchu přispělo také partnerství
veletrhu s Českou stomatologickou komorou,
která při veletrhu pořádala již 22. mezinárodní
kongres Pražské dentální dny. Výrazně úspěšný
byl i CZECHBUS, který proběhl koncem listopadu. Akce nás prověřila především logisticky. Je
ještě brzy na detailní hodnocení, ale víme, že
vystavovatelé ocenili multifunkční možnosti
našeho areálu, i kvůli přepravní náročnosti exponátů a požadavkům na instalaci. Hostili jsme
tu více než sto vystavovatelů. Akce plynule navázala na největší veletrh čisté mobility ve
střední Evropě e-SALON, jehož součástí byla
i konference odborníků z Visegrádské čtyřky
na toto téma. V oblasti automotive jsme dnes
celkově silní, protože vedle AUTOSHOW a veletrhů e-SALON a CZECHBUS máme v portfoliu
také MOTOSHOW, FOR CARAVAN nebo příbuzný
veletrh FOR BOAT. V této oblasti jsou našimi
strategickými partnery také příslušná ministerstva a klíčové svazy, jako je Svaz dovozců
automobilů.

Jedním z trendů veletrhů
je větší důraz na doprovodné
programy. Ty už nejsou
jen něčím doplňkovým, ale
naopak se jedná o akce,
které se stávají samostatnou
produktovou řadou.
A kromě automotive?
Zmínil bych ještě kompletní segment kosmetiky.
Podařilo se nám ho sjednotit pod jeden veletrh
FOR BEAUTY, který dnes v České republice fakticky nemá konkurenci. Je to veletrh, který cílí
především na koncového zákazníka, a mezi vystavovateli byste našli všechny známé značky
světové kosmetiky.
Jak dlouho trvá, než tak velký veletrh
připravíte?
Celý rok. Provozování veletrhů je křehká a dlouhodobá činnost. Na jednu stranu je výhodou,

když se akce povede, jelikož to má dlouhodobý
dopad a relativně dlouho se o něm mluví – minimálně do začátku toho dalšího. Stejně dlouhá
doba ale uplyne, když se něco nepovede – možnost věci vylepšit máte opět až za dvanáct měsíců. Jakmile jeden veletrh skončí, tým už připravuje další ročník.
Vaší zcela tradiční oblastí je však
stavebnictví…
Ano. To jsou jednak naše veletrhy FOR PASIV,
FOR WOOD, FOR THERM týkající se pasivních
domů a moderního vytápění, ale především
FOR ARCH, což je největší a jediný stavební veletrh svého druhu ve střední Evropě. Letos jsme
slavili jubilejní 30. ročník a na veletrhu jsme měli
téměř osm set vystavovatelů ze sedmnácti zemí
světa. Byla to pro nás skutečná zatěžkávací
zkouška. Areál byl naplněný k prasknutí. Na stavebnictví pak logicky navazují obory zabývající
se interiéry, designem a nábytkem. V rámci našeho tradičního veletrhu FOR INTERIOR se snažíme dávat prostor nejen velkým nadnárodním
irmám, ale také malým domácím výrobcům.
Nábytkářům, kteří zásadní část svého byznysu,
řekněme na další půl rok, vytvoří právě na vele-
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Lidé hledají zážitky
a především příběhy, jsou
jimi fascinováni. Baví je,
když si kupují čističku
odpadních vod od rodinné
irmy, která má příběh.
Tyto trendy a hodnoty jsou
jedním z klíčových faktorů
budoucnosti veletržního
byznysu.
bek na našem veletrhu. Myslím, že tyto trendy
a hodnoty jsou jedním z klíčových faktorů budoucnosti veletržního byznysu.

trhu. Pro ně je to unikátní možnost se ukázat,
protože na rozdíl od velkých řetězců nemají žádnou velkou distribuční síť prodejen. Jde o tradiční, rodinné irmy, kde se nábytkářské řemeslo
dědí.
Oborová provázanost jednotlivých veletrhů
zřejmě není náhodná…
Samozřejmě není. Na jednu stranu se tu bavíme
o veletrhu pro výrobce nábytku, na druhou tu
pak máme například veletrh PRAGOLIGNA, kde
se prezentují irmy, jež vyrábějí stroje právě pro
nábytkáře. Snažíme se akce provazovat, aby se
jednotlivé oborové skupiny navzájem propojovaly a obohacovaly. My chceme být prostředníkem,
mnohdy i konzultantem, který pomáhá výrobky,
technologie a služby prezentovat a posouvat
směrem k zákazníkům.
Má oblast veletrhů nějaké nové trendy?
Jedním z trendů je větší důraz na doprovodné
programy. Ty už nejsou jen něčím doplňkovým,
ale naopak se jedná o akce, které se stávají samostatnou produktovou řadou. Nejde už jen o odborné konference a kongresy. Například koňská
show v aréně, kterou jsme původně koncipovali

jako doprovodný program veletrhu FOR HORSE,
je dnes prestižním večerním eventem s názvem
FOR HORSE SHOW s ukázkami špičkové drezury
koní a speciálních jezdeckých čísel v podání domácích i zahraničních performerů, na který prodáme tisíce lístků. Lidé na veletrzích stále více
hledají zážitky, chtějí se bavit. Proto letos nově
výrazně rozšiřujeme také kulturní nabídku během veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY, a to
v podobě plnohodnotných vánočních koncertů.
V Kongresovém sále vystoupí populární zpěvačky Debbi nebo Bára Basiková se symfonickým
doprovodem. Úplně speciální záležitostí je pak
koncert italské popové ikony Drupiho. Na tuto
akci očekáváme příjezd stovek fanoušků přímo
z Itálie, což je poměrně neuvěřitelné. Také pro
tuzemské fandy jde o jakousi nostalgii. Drupi se
proslavil v osmdesátých letech, dnes je mu dvaasedmdesát, ale vidíte, že si ho fanoušci stále pamatují a něco pro ně znamená.
Lidé hledají zážitky a především příběhy, jsou
jimi fascinováni. Baví je, když si kupují čističku
odpadních vod od rodinné irmy, která má příběh. Že to vyrábí člověk, který to dělá poctivě,
ekologicky, který je celý rok v montérkách a pak
si oblékne košili s kravatou a prodává svůj výro-

Jakou přidanou hodnotu nabízíte
vystavovatelům?
Řada našich veletrhů je mezinárodních a náš
význam je v tuto chvíli opravdu středoevropský.
Naše přidaná hodnota je ve znalosti jednotlivých
trhů, díky které propojujeme irmy mezi sebou
a posléze s jejich potenciálními zákazníky. Obchodní týmy musí znát irmy, které jsou pro daný
segment klíčové. Musí s nimi být v kontaktu
a také neustále hledat nové a úspěšné značky.
Veletržní správa tak trochu supluje i výzkumnou
či analytickou agenturu. Máme spoustu dat
o oborech – musíte jasně vědět, o čem je, kdo
v něm podniká, jaká témata řeší. Samotné obchodníky pak oslovujeme a musíme je zaujmout
jednotným programem daného veletrhu a dostat
je v jeden čas na jedno místo. Obchodníci musí
vidět, že akce má smysl a že oboru rozumíme.
Věříme, že naším posláním je dávat lidi dohromady. Spojujeme malé irmy s velkými, odběratele s dodavateli, koncové zákazníky s podniky.
Naše expertiza s mezinárodním přesahem v daných oborech je důvodem, proč za námi společnosti jezdí opakovaně a mají zájem vystavovat.
Žijeme v době internetu a e-shopů. Jak důležitá je dnes role osobního kontaktu?
Jdeme sice s dobou, digitalizujeme se, řadu věcí
dokážeme vyřešit online, ale to, aby se zde lidé
setkali a vyměnili si zkušenosti, nenahradíte.
I to je důvodem, proč k nám jezdí. Výstaviště
je především místem setkávání, kde se dozvím
něco, co jinde ne. Veletržní areál je velmi důležitý i pro Prahu. Pokud přijedou z ciziny tisíce lidí
na koncert zahraniční hvězdy a udělají si tu prodloužený víkend, jsou to nezanedbatelné dopady
pro místní turistický ruch. Výstaviště zkrátka
slouží Pražanům a lidé jsou na něj zvyklí. Každé
chytré evropské město ho má.
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FUSION
Vana vyrobená z WhiteTec materiálu
skvěle kombinuje klasický i současný
design. Mimořádně hladký povrch
materiálu a jemné oblé tvary vnitřku
jí dodávají zvláštní neodolatelné kouzlo.
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ZÁJEZD, UNIKÁTEM
KTERÝ JE SVĚTOVÝM

„Věnujeme se výhradně mimoevropským poznávacím zájezdům, které lidem nabídnou
zcela jedinečnou a unikátní přidanou hodnotu,“ říká majitel a ředitel cestovní kanceláře
ESO travel Tomáš Cikán. Jeho cesta kolem světa nebo dobytí severního pólu už je u jeho
věrných klientů takřka klasickou záležitostí. To, co si pro ně připravil na příští dva roky,
však posune oblast luxusních poznávacích zájezdů na úplně jiný level.
Adam Mašek

archiv ESO travel

Vy nyní máte v plánu něco naprosto speciálního, že?
Naprosto! Jde o připravovaný a na českém trhu
nejexkluzivnější produkt, který se kdy v historii
prodával. Je jím letecký poznávací zájezd s českým průvodcem na jižní pól. Pokud neberu cesty
do kosmu, které se zatím ještě neorganizují, je
toto nejluxusnější záležitost, kterou si člověk
může dopřát. S tímto zájezdem přišla jihoafrická
cestovní kancelář, která jako první dostala povolení ke stavbě dočasného kempu na území
Antarktidy, což je normálně nemožné. Tato společnost přepraví pasažéry luxusním leteckým
speciálem Gulfstream do vnitrozemí Antarktidy,
kde se nachází báze speciálních polárních iglú.
Zde klienti stráví pět aklimatizačních dnů, v jejichž rámci podnikají jednotlivé výlety – za kolonií mnoha tisíců tučňáků císařských, do fascinujících podzemních jeskyní, které jsou dlouhé až
dva kilometry a podobně. Po pěti dnech pak
účastníky čeká vrchol celého dobrodružství, kdy
odletí na americkou základnu ležící přímo
na jižním pólu. Mají tam možnost strávit unikátních dvacet čtyři hodin života.
Kolikrát ročně jihoafrická společnost tento
zájezd vypravuje?
Pouze osmkrát ročně a to jen pro dvanáct klientů. Z celé planety se tak podívá v této luxusní
variantě na jižní pól jen devadesát šest lidí.
Když jsem letos na jaře chtěl udělat skupinovou rezervaci na leden 2020, těžce jsem narazil. Bylo mi sděleno, že v jednom termínu mají
posledních šest míst a v druhém čtyři. Na lednový termín roku 2021 nám nakonec potvrdili
celý jeden let a my jsme mohli zahájit prodej
skutečně nejluxusnějšího zájezdu, který tu kdy
byl. Vzhledem k tomu, o jak exkluzivní záležitost se jedná, je spočítána cena jednoho zájez-

du na zhruba dva a půl milionu korun. My
v tuto chvíli evidujeme celkem sedmnáct zájemců. Jinými slovy, čekáme na to, až nám náš
zahraniční partner pošle v březnu 2020 závazné potvrzení na rezervaci skupiny pro rok
2022. Zatím jsme naprosto nadšeni. Nejen
z tak masivního zájmu, ale také z toho, jaké
čteme ohlasy z řad zahraničních turistů, kteří
již tento zážitek absolvovali. Do jednoho jsou
unešení. Pokud severní pól navštívilo za posledních dvacet let, kdy tam mohou lidé s cestovní kanceláří jezdit, zhruba osm tisíc lidí,
na jižní pól vkročily pouze menší jednotky stovek turistů. Jde tedy o naprosto jedinečný
a v cestovním ruchu nevídaný unikát.

Vaše klientela musí být tím pádem velice
náročná…
Naši klienti fakticky nikdy neřeší cenu, pouze kvalitu zážitku a služeb. Sami si postupně začali říkat
o typy zájezdů, které by chtěli. V dřívějších letech
nás takto inspirovali a na jejich popud jsme začali
nabízet například africkou Botswanu, zájezd
do delty řeky Okavango, kam létáme privátním
letadlem. Postupně jsme vypracovali velkou množinu takto exkluzivních zájezdů po celém světě.
Cesta na jižní pól je velký unikát, vy už ale
přes šestnáct let jezdíte i na pól severní, že?
Když jsem poprvé viděl na světovém veletrhu
ITB v Berlíně v roce 2002 zájezd atomovým le-
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C

estovní kancelář
s tradicí od roku 1994,
která je v současnosti
lídrem v oblasti dálkových
exotických destinací. Nabídka zájezdů dnes čítá
téměř 136 zemí, což nemá
v celém středoevropském
regionu konkurenci.
Svá zastoupení má
na Slovensku, v Thajsku,
USA či na Kubě.

ESO travel
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Účastníci exkluzivního zájezdu
na Antarktidu stanou přímo ve
vnitrozemí ledového kontinentu,
kde je čeká naprosto unikátní
zážitek. Pozorování tisíců tučňáků
císařských ve volné přírodě, výlet
do fascinujících podzemních jeskyní,
dlouhých až dva kilometry nebo
návštěva americké základny, která
leží přímo na jižním pólu.

doborcem na severní pól v cenové relaci mezi tři
čtvrtě milionem až milionem a půl za jednu kajutu, říkal jsem si, že to na českém trhu nemůže
fungovat. Z omylu jsem byl vyveden hned v prvním roce. Zájem byl tak enormní, že rok nadcházející už se vypravovaly zájezdy dva. Onen ledoborec slouží devět měsíců v roce k takzvanému
splavnění severní námořní cesty v rámci Severního ledového oceánu. Mimo to má zhruba měsíc na údržbu a zbývající dva měsíce si ho pronajímá cestovní kancelář, která v letošním roce
provedla pět plaveb z ruského přístavu Murmansk. Cesta tam trvá pět dní a zakončena je
velkým jeden a půl denním mejdanem přímo
na pólu. Pět dnů se pluje zase zpět. Když jsem se
výpravy účastnil letos s naší českou skupinou,
byl jsem opravdu maximálně nadšený. Tím, že
kapacita kajut je jen sto deset pasažérů, účastní
se ročně této cesty jen pět set padesát lidí z celého světa. Naše česká skupina tam letos měla
třiadvacet lidí, což bylo suverénně největší zastoupení jednoho národa na palubě. Dáno je to
především tím, že cestujeme výhradně s českým
průvodcem – ostatní světové cestovní kanceláře
pořádající tento zájezd takový přepych pro své
klienty nenabízejí a prodávají zájezd pouze
individuálně.
V čem je český turista jiný než ostatní?
Speci ikum českých turistů je mimo jiné
v tom, že ať již jedou okruh po Japonsku, Aus-

trálii nebo Jihoafrické republice, vždy chtějí
cestovat s českým průvodcem. Konkurence
zahraničních cestovních kanceláří je v tomto
směru prakticky bezvýznamná. Už od samého počátku mého podnikání jsem se soustředil ne na to, aby nebyl zájezd co nejlevnější,
ale na to, aby byl nejkvalitnější. Nemám rád,
když někdo zájezdy vymýšlí. Jsme malá země,
odkud lidé cestují sotva třicet let a pokud
chci udělat poznávací okruh po jakékoliv
zemi na světě, oslovím nejprve největší místní touroperátory, kteří do destinace vozí turisty z celého světa. Takto například spolupracujeme s druhou největší cestovní
kanceláří v Japonsku, která ročně vozí
do země dva a půl milionu zahraničních turistů. Přesně takový princip spolupráce se
zahraničními partnery požaduji od svých
manažerů. Jinými slovy, primárním předpokladem pro kvalitní zahraniční zájezd je mít
v té které zemi opravdu špičkového partnera.
Spousta českých cestovních kanceláří toto
bohužel nedělá. My ano a to nás odlišuje. Taková spolupráce je sice dražší, ale nám se
zkrátka vyplatí. Nechceme riskovat to, že se
nám porouchá v Riu de Janeiru autobus plný
českých turistů a my nebudeme mít k dispozici náhradní vozidlo jen proto, že ho náš
brazilský partner prostě nemá. Vždy se snažím spolupracovat s jednou ze tří největších
cestovních kanceláří v dané zemi.

Takoví partneři jsou ale zákonitě daleko
dražší…
Ano, ale odpovídá tomu požadovaná kvalita služeb. Hned na začátku jsem si uvědomil, že když
už jsme dražší než naše konkurence, nemůžeme
se soustředit na základní tříhvězdičkové hotely.
Naopak musíme požadovat to nejlepší – top hotely, top zázemí, top program. V tom se naše
cestovní kancelář odlišuje od konkurence. A naši
klienti to tak vyžadují. Jedná se o lidi, kterým je
padesát let a více, často už jsou i v důchodovém
věku a takový servis zkrátka chtějí – často to
souvisí i s tím, že na naše zájezdy nebereme děti
ani mládež. Co vnímám jako velký bonus, je,
když se naši klienti na cestách seznámí a často
se z nich posléze stanou přátelé. Není nic výjimečného, když se skamarádí náš klient z Českého Krumlova s klientem z Hodonína nebo Ostravy a přes léto jim děláme speciální nabídku pro
uzavřený počet osob na zajímavý privátní okruh
kdekoli na naší planetě. Propojování lidí je naším jakýmsi vedlejším produktem. Důkazem
budiž fakt, že si v loňském roce tito klienti uspořádali vánoční večírek, kde se sešlo zhruba třicet
účastníků z naší cesty kolem světa. Je to samozřejmě tím, že mají často mnoho společného.
Jsou to dobře situovaní, úspěšní podnikatelé
ve stejném věku, uvědomující si hodnotu peněz
a času. Chtějí si užít své aktivní roky a rádi se
setkávají s těmi, kdo jim přišel na našich cestách
sympatický a s kým si porozuměli.
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JINÝ POHLED

NA SVĚT

Erik Bártek

China Tours

„Čína je kontinent sám o sobě, který musíte navštívit několikrát,“ říká generální ředitel
China Tours Miloš Podpěra. Jeho cestovní kancelář však není jen o cestách do Říše středu.
Za téměř dvacet let se vypracovala ve specialistu na cesty do celé Asie, který je vám schopen
představit i tak exotické a kulturně odlišné země, jako jsou Severní Korea či Írán.
Kdy vás poprvé napadlo založit cestovku
specializující se na zájezdy do Číny?
Historie cestovní kanceláře China Tours se začala
psát roku 2001, kdy jsme vznikli jakožto dceřiná
společnost CK Adventura. Tehdy tady nebyla, a neskromně se domnívám, že stále ještě není, jiná
cestovní kancelář, která by se nám odborností na
poznávací zájezdy do Číny byť jen přiblížila. Avšak
v podstatě ihned po začátku našeho podnikání
přišla pohroma, která se nazývala SARS. Tato epidemie infekčního onemocnění dýchacích cest nám
udělala velkou čáru přes rozpočet (první o iciální
výskyt této nemoci byl zaznamenán právě v Číně
roku 2002, pozn. red.). Kvůli ní došlo během několika týdnů k likvidaci našeho byznysu na dalšího
půl roku. Kdybychom tehdy nebyli zaštítěni velkou
cestovní kanceláří, už bychom tu nebyli.

Jenže jste. Co tě nezabije, to tě posílí,
říká se. Co bylo dál?
Ukázalo nám to, že stát na jedné noze zkrátka
není možné. Byznys je potřeba diverzi ikovat,
a tak jsme se rozhodli postupně rozšířit záběr
našich poznávacích zájezdů na celou Asii. Toto
vzniklé portfolio zemí se nám ustálilo a zůstalo
v podstatě dodnes.
Původně to ale byla právě Čína. Proč?
Už v roce 1997 jsme se rozhodli ještě jako
CK Adventura uspořádat první zájezd do Číny. Stejně jako všechny exotické cesty v té době byla i tato
značně dobrodružná. Rok nato jsem se seznámil
s významnou sinoložkou Ivanou Bakešovou, která
je dodnes naší spolehlivou poradkyní, a věci se začaly dávat do pohybu. Čína byla velmi zajímavou
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poznat kulturu a atmosféru země, kde se v podstatě zastavil čas a kde zvítězila naprosto nejextrémnější představitelná forma socialismu. Je to
izolovaná země s nejtužším totalitním režimem
na naší planetě, který asi nemá ve světě srovnání. To není glori ikace, to je fakt. Návštěva KLDR
je opravdu zvláštní zkušenost a lidé, kteří komunismus u nás zažili, se tak trochu vrací do minulé
doby. Socialistická šeď je tam všudypřítomná
a zhruba z 80 procent programu zabírají povinné
položky dané jediným místním touroperátorem.
Například návštěva mauzolea Kim Ir-Sena, různých válečných muzeí a podobně. Je to tak trochu jiný druh exotiky, přesto si ale myslím,
že i návštěva této země rozšíří obzory. Troufám
si tvrdit, že velmi užitečně…

Čína svojí rozmanitostí
připomíná spíše kontinent. Vidět
zde lze vše – od supermoderních
čtvrtí Šanghaje až po několik
stovek let staré městečko,
schované hluboko v panenské
přírodě. Podobně rozličná je
i místní kuchyně.

obchodní příležitostí, kterou jsme se rozhodli využít – byla to taková díra na trhu, jenže pořádat tam
zájezdy tehdy nebylo vůbec jednoduché. Tato země
je kontinent sám o sobě, ať už z pohledu jazyka,
písma či například gastronomie. Většina z jejích
provincií odpovídá jedné z větších evropských
zemí. Například Sečuán má přes šedesát milionů
obyvatel a téměř desetimilionové hlavní město –
je tak plně srovnatelný třeba s Francií. Kulturně
je samotná Čína daleko pestřejší než celá Evropa.
Vždycky jsme zastávali názor, že cestování nás má
nejen vnitřně obohatit, ale také pomoci změnit
celkový pohled na svět. Návštěvou Číny oba tyto
cíle spolehlivě naplníte.
Jaké konkrétní zájezdy tedy nabízíte?
Vždy záleží na tom, co a jak chcete konkrétně poznat a kolik máte času k dispozici. Umíme zájezdy
přehledové napříč celou zemí, zde bych jmenoval
například Velkou cestu říší Středu, kdy navštěvujeme opravdu známá, až ikonická místa. Pro detailní poznání pak pořádáme tematické zájezdy,
jako je například Čínský Nový rok, jehož součástí
jsou velkolepé oslavy v Pekingu i návštěva známých míst bez davů turistů. Příjemnou záležitostí

jsou také krátké gastrozájezdy pro vyložené gurmány v podobě poznávaček po Sečuánu a Kantonu, odkud pochází dvě ze čtyř nejznámějších čínských kuchyní. Naší ohromnou výhodou je
neformální a osobní přístup při vytváření podoby
samotného zájezdu. Díky zkušenému, dvacet let
budovanému týmu, jsme schopni detailně reagovat na potřeby klienta a zařídit mu zájezd fakticky
na míru. Zakládáme si také na tom, že naši zákazníci cestují vždy se zkušeným a zpravidla univerzitně vzdělaným průvodcem, sinologem, který ví
o konkrétní zemi takřka vše. A stejně tak to máme
i v ostatních zemích, kam pořádáme zájezdy –
v Japonsku máme českého spolupracovníka téměř
od počátků naší činnosti, v týmu máme i špičkového indologa, vietnamistu či tibetoložku.
Kromě Číny je to ale v podstatě celá Asie.
Jedním z nejexotičtějších poznávacích cílů
je pak Severní Korea…
Zájezd do této země pořádáme zpravidla jednou
za dva roky. Pokud Čína láká i z hlediska poznávání ohromně bohaté historie, při cestě do Severní Korey uvidíte především historii ne starší
než z druhé poloviny 20. století. Jde spíš o to

Trochu exotika v exotice. Jaké další zájezdy
byste jmenoval?
Kromě v uvozovkách obvyklých zemí, jako jsou
například Indie, Malajsie či Thajsko, bych připomněl Írán. Země je také značně izolovaná, podobně jako Severní Korea, nicméně úplně jiným
způsobem. V Severní Koreji se s vámi lidé často
bojí mluvit, v podstatě ani nemůžou pod hrozbou trestu. V Íránu je situace zcela jiná. Je tam
sice také totalita, pro změnu teokratická, nicméně má spousty odpůrců. A dlužno říci, že naopak
u nás je často Írán démonizovanou zemí náboženských fanatiků. Když tedy zemi navštíví lidé
ze Západu, ze světa, který oni znali do roku 1979
(před íránskou revolucí, pozn. red.), je to pro ně
příjemný okamžik, důvod k radosti. Z Íránu jsem
si přivezl zážitek z jednoho zapadlého městečka
v poušti. Byl pátek a probíhalo tradiční veřejné
kázání. Na balkóně mešity hřímal zdejší imám
nějaká hesla a shromáždění je opakovalo s velkými emocemi. „Smrt Izraeli, smrt USA!“ překládala
z perštiny naše průvodkyně s tím, že totéž stálo
i na transparentech lemujících náměstí. To nás
značně zaskočilo, neboť jsme tam byli široko
daleko jediní bílí cizinci, a tudíž v očích místních
automaticky Američané. O to víc šokující bylo,
když nás místní lidé uviděli a začali se ptát, jak
se máme, jak se nám daří a odkud jsme. Jinými
slovy, stát se jim snaží do hlav vtlouct ideologii
nenávisti vůči západnímu světu, oni sami s ním
ale většinově sympatizují a netýká se to jen
mladších ročníků. Přirovnal bych to k tomu, jako
když nás za bolševika nahnali do prvomájového
průvodu. Nezajímalo nás to, rozhodně jsme kvůli
tomu nezačali milovat komunismus a při první
příležitosti jsme z průvodu zdrhli. Tam je situace
podobná. Již během kázání část omladiny zmizela do okolních obchůdků na Coca-Colu či zmrzlinu. A pak se nás vyptávali, jaké je to na Západě.
To je na cestování nejkrásnější. Zážitky z cest
mohou vzájemně propojit lidi z opačných koutů
zeměkoule. Díky nim získáte úplně jiný pohled
na svět, včetně toho našeho.
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RÁJ

NA HŘEBÍČKOVÉM
OSTROVĚ
Petr Simon
archiv www.white-paradise.com

Africké destinace jsou rok od roku oblíbenější, jednou z těch nejoblíbenějších pak je
bezesporu Zanzibar. Mluví se o něm jako o ostrově, ale ve skutečnosti jsou to ostrovy
dva, jižnější Unguja a menší, severnější Pemba.

P

ro Unguju, kterou pro své obchody
s kořením a slonovinou jako strategické
místo už před více než dvanácti staletími
objevili perští obchodníci, se vžil také symbolický
název Hřebíčkový ostrov. Právě tohle orientální
koření může za jeho věhlas a za to, že když ostrovy
objevil na sklonku 15. století Vasco da Gama,
mohl obdivovat nádherná města, kvetoucí
obchod, pulsující život.

www.white-paradise.com
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T

ak pulsující, že ománský sultanát tu ve století sedmnáctém vytvořil i centrum trhu s otroky.
Dnes je koloniální sláva někdejšího obchodního centra Indického oceánu minulostí a připomíná ji snad jen zdejší vyhlášené koření, především hřebíček, skořice, muškátový oříšek a pepř.
Zanzibar ovšem stojí za objevování i dnes, svým návštěvníkům totiž oba ostrovy nabízejí doslova ráj. Zažijte to a možná se vám bude chtít věřit, že Freddie Mercury se tu nenarodil náhodou, ale že si to místo prostě vybral. Tady totiž skutečně nic není problém a svahilské „hakuna
matata“ tu zní často a ze všech stran, což turisté, hledající klid a pohodu, rádi ocení. I to je důvodem, proč Zanzibar v posledních letech turisticky roste, proč se o něj zajímají investoři z celého světa. Tři jsou dokonce i z Česka, a jeden z nich již třetím rokem provozuje na jižním ostrově Unguja čtyřhvězdičkový boutique resort White Paradise Zanzibar. Takže když ráj, proč ne
přímo Ráj?

Hakuna matata

Š

estnáct prostorných vil a osm studií, vybavených stylovým nábytkem z kokosového masivu,
je rozeseto v nádherné a pečlivě udržované zahradě. O nerušený klid hostů v zahradě i na privátní
pláži se starají strážní Masajové, kteří při odlivu, pod mangrovníky ustupujícího oceánu, prodávají
suvenýry. Návštěvníkům resortu jsou k dispozici dva bary a restaurant Waka Waka, jehož střed
tvoří rekonstruovaná loď. Resort také ohromí velkým vlastním bazénem, který z mnoha důvodů
nemají ani mnohem větší resorty. Právě bazén a restaurace s kvalitní nabídkou každodenně čerstvého menu, obé s jedinečným výhledem na pozvolné mělčiny oceánu v mnoha odstínech tyrkysové a modré, jsou důvody, proč sem jezdí nejčastěji hosté, kteří vyhledávají soukromí a ocení
kvalitnější jídlo a pití, než mohou nabídnout okolní resorty. Většina jich je z Francie, Británie, Skandinávie, Japonska či Jihoafrické republiky, nicméně Češi tu mají malé privilegium – díky českému
managementu se tu mohou cítit skutečně jako doma. Což je ale heslem, které má platit pro
všechny, jak potvrzuje Milan Pavelka, expert na hotelový provoz, který se na projektu White Paradise podílel: „Osobní přístup je samozřejmostí, u nás pravidla určují hosté a nestává se, že bychom
nevyšli vstříc třeba i těm nejkurióznějším přáním.“

V Africe jako doma
103

102_103B_ZANZIBAR_2.indd 103

04.12.19 21:02

BE YOURSELF

OBJEVTE NOVÝ PŘÍBĚH

Petr Simon
archiv Grand Cru Restaurant

Restaurace Grand Cru je místem s originální atmosférou v centru Prahy. Vznikla v barokním
domečku s dvorem, pár kroků od Petrského náměstí. Za projektem stojí společnost Premier
Wines & Spirits Group, která je skrze dceřinou irmu Premier Wines & Spirits jedním
z největších distributorů vína, prémiových destilátů a nealko nápojů v Česku.

1

2

1

Domácí vaječné nudle,
lanýžový žloutek, petrželový
crumble, černý lanýž

2
3

Crème brûlée
z foie gras
Holub z Anjou, celerový dort,
lardo špek, jablko, tonka
fazole

D

íky tomu je možné si zde vybrat
z 1 500 druhů vín z celého světa, prémiových destilátů ze zahraniční i vlastní produkce a vychutnat si je v pohodlí okouzlujícího
místa ukrytého před ruchem velkoměsta.

Jarní změna stylu
Pro mnohé to mohlo být překvapením, když vyhlášená a úspěšná pražská ine diningová restaurace
Grand Cru letos v březnu oznámila velkou změnu.
Hlavu tamní gastronomie a tvůrce menu Jana Punčocháře vystřídaly hlavy dvě, zkušení Svatopluk
Hemmer a Saša Pavlovič. Oba nové šé kuchaře

3

s michelinskými zkušenostmi spojuje vášeň pro
gastronomii a zkušenosti ze zahraničí i z michelinských podniků. Díky tomu přinášejí do restaurace
Grand Cru nevšední kombinace. Nové menu snoubí
moderní českou kuchyni s chutěmi celého světa –
objevíte tu Francii, Itálii, Asii i moderní severskou
kuchyni. Ani s novými šé kuchaři se však nemění
nároky, důsledně dbající na kvalitu všech surovin
i ingrediencí. A samozřejmě ani krédo restaurace,
Grand Cru chce stále pro své zákazníky připravovat
unikátní pokrmy z čerstvých sezonních surovin,
doplnit je vybranými víny a vše umocnit perfektním servisem. Naše ochutnávka z nového menu
ukazuje, že rozhodně je na co se těšit.
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PARDUBICKÝ BAZÉN
SNÍ O TOKIU
Petr Karban
FINA, LEN

Pardubice naplňují své heslo Město sportu – po letech, kdy městu chyběl jakýkoliv
bazén, vybudovalo aquacentrum se špičkovým padesátimetrovým bazénem, který
si oblíbila celá česká plavecká reprezentace i zahraniční plavci. A letos v květnu k němu
přibyla i dlouho plánovaná pětadvacítka. Možná i ona pomůže juniorskému mistru
světa Janu Čejkovi, studentovi pardubického Gymnázia Dašická, k účasti na olympiádě.
A třeba nejen k účasti.

P

ardubický aqupark je ale – přes zmíněný
sportovní význam – především moderním plaveckým centrem pro širokou veřejnost, pro školy, pro rodinu. Největším ve východních Čechách, jedním z nejlepších v Česku.

Pro veřejnost, děti i sportovce
A lépe než plaveckým by bylo říct sportovním
a relaxačním centrem, protože vedle dlouhého
a krátkého bazénu disponuje moderní, kvalitně
vybavenou posilovnou, uzpůsobenou pro kruhové tréninky, wellness centrem, masážním centrem, plaveckou školou, má dokonce i plavecký
a veslařský trenažér. Ostatně, právě bazén, posi-

lovnu a rehabilitaci využívají v rámci kondičních
tréninků vlastně všechny vrcholové sportovní
kluby v Pardubicích. „Máme prostě bazén, jaký
v republice nenajdete. Startovní bloky jsou tytéž,
co se používají na olympiádě, dokonce už jsme
pořídili i znakařské lišty. Detail, ale ve sportu, kde
se čas měří na setiny sekundy, velmi významný.
Stejně důležitá je pro nás i nová pětadvacítka,
věděli jsme, proč o ni bojujeme. Nejde jen o to, že
kapacita padesátky byla naplněná opravdu na limit, jde i o to, že plavecké oddíly, které sem rády
jezdí na soustředění, potřebují trénovat krátký
i dlouhý bazén. Hlavně ale se do pětadvacítky
přestěhovala plavecká výuka, plavou u nás školy
a školky nejen z Pardubic, ale i z okolí,“ říká Jiří

Vysoudil, který stojí v čele pardubického aquaparku. Krátký bazén, který od dlouhého odděluje jen prosklená stěna, je v podstatě ve zkušebním provozu, dolaďuje se nastavení technologií,
dokončují se terénní úpravy. A to už má za sebou
i dvoje plavecké závody. To proto, že i letos dostavěná pětadvacítka splňuje mezinárodní parametry FINA a může být pro závody využívána.
Jedinou malou bolestí pardubického komplexu
je tak skutečnost, že se do velkého bazénu nevešlo deset drah, jinak by to byl bazén s olympijskými parametry. Ty největší mezinárodní závody se Pardubicím chtě nechtě musejí vyhnout
a Jan Čejka si tak za těmi největšími úspěchy
bude muset vždycky dojet.

Mistra čeká přechod
Zatím mu to jde skvěle. Letos osmnáctiletý pardubický talent v červenci získal titul evropského
juniorského šampiona na znakařské dvoustovce,
v srpnu v Budapešti dokonce titul světový
na kratší padesátce. K áčkovému olympijskému
limitu chybí Honzovi jediná setina vteřiny. Pardubice si pochvaluje: „Mně se tady plave výborně,
pardubická voda je tradičně dobrá, proto sem
jezdí celá reprezentace. Bazén je moderní, kvalitní zázemí, rekondiční zóna, to všechno mám
po ruce, trénuji tu dvakrát až třikrát denně.
A pětadvacítka je v tréninku také důležitá, určitě
už mi pomohla.“

MEJ Kazaň 2019,
Honza s bronzovou medailí
za 100 metrů znak
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MSJ Budapešť 2019,
Honza po doplavání
50 metrů znak

nebyl, všichni jsou natěšeni a netrpěliví. Nejbližším cílem Honzy je jednoznačně Tokio, takže
budeme stavět tréninkový plán tak, aby na olympiádu jel s áčkovým limitem. Času má relativně
dost, přípravu budeme směřovat tak, aby to zaplaval na začátku května v Budapešti na Evropě.
Když to zaplave dřív, budeme mít oba klid a čistou hlavu, olympiádu jistou a budeme moct ladit,“ říká Martin Kratochvíl k nejbližší
budoucnosti.

Udržet spokojený půlmilion

Má Česko v podobě Jana Čejky třeba i šanci vylovit z olympijského bazénu nějaký úspěch? Honzův trenér Martin Kratochvíl by to přivítal: „Bylo
by to super, protože každý takový úspěch se odrazí ve výšeném zájmu o sport, o plavání. V Čechách
jsme malý sport, o to je to možná všechno těžší.
Máme řadu talentů, ale chybí nám trochu přechodová kategorie, kterou má třeba fotbal, hokej,
basket… V plavání prostě žádná U21 nebo U23
není. A když osmnáctiletý talentovaný kluk přejde
mezi dospělé, potřebuje cítit, že na to má. Reprezentační tričko je mu k ničemu, když se nedostane
na žádné větší závody, protože ti starší jsou pořád
ještě lepší. Přijde ztráta motivace.“
Téma přechodu z juniorské kategorie k seniorům nenačal Martin náhodou, je to přesně okamžik, který Honzu čeká a který ani pro něj, byť

drží už dva české seniorské rekordy, nemusí být
snadný. Zaplaval skvěle, dvakrát se kvali ikoval
na seniorské závody a teď se musí vyrovnávat
s tlakem, který ještě před rokem neznal. Všichni
čekají, kdy vymaže tu setinu, která mu chybí
k Tokiu. „Já mám Honzu od čtrnácti, něco už
jsme spolu zažili a odplavali, teď jsme zahájili
pátou sezonu. Nerad používám slovo talent, ale
on je na úrovni, kdy určitý talent nebo predispozice má, má fyzické parametry, má cit pro vodu.
A samozřejmě tomu dává obrovský kus dřiny. Je
to čistokrevný prvotřídní znakař, na Česko má
slušný kraul, zvládá i motýlka či polohovku.
Na mezinárodní úrovni plave ale čistě znak. Určitě má potenciál přechod mezi dospělé zvládnout,
ale já jsem raději nohama na zemi. V plavání je
úspěch hodně pomíjivý, dlouho tu žádný velký

Talent Jan Čejka určitě je. Není úplně běžné, aby
na mezinárodní úrovni znakař zvládal jak padesátkový sprint, v němž je Honza mistrem světa,
tak vytrvaleckou dvoustovku, v níž je mistrem
Evropy. V případě dvojice Kratochvíl – Čejka jde
o záměr mít variabilitu a plavat všechny tři tratě
na srovnatelné úrovni. Nakolik skutečně funguje
plán pro současnou českou mužskou plaveckou
jedničku i mezi seniory, to ukáže možná už prosincový evropský seniorský šampionát ve Skotsku, na který se pardubický junior kvali ikoval.
Hlavní tratí však zůstává olympijská dvoustovka.
A české plavání má nové jméno, které má šanci
uspět. Kdyby se to povedlo, mohl by mít Jiří Vysoudil nové vrásky na čele – i s novou pětadvacítkou totiž zájmu, který se blíží půl milionu
návštěvníků v roce, stačí jen tak tak. „Takové
vrásky snesu. Než k tomu dojde, je tu pořád ještě
dost práce. O rozšiřování ale neuvažujeme. Kdyby
k němu došlo, určitě bychom ho uživili, zvláště
ubytovací kapacity Pardubicím chybějí, děje se tu
celá řada významných mezinárodních sportovních akcí. Zatím se ale soustředíme dovnitř,
na zlepšování služeb, aby se k nám lidé vraceli,“
říká na rozloučenou ředitel pardubického sportovního komplexu.
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Pokud uvažujete o nové koupelně či kuchyni či jen hledáte inspiraci, jak je stylově
zařídit, nebo jen chcete udržet krok se současnými trendy moderního bydlení, neměla
by vaší pozornosti rozhodně ujít nově rekonstruovaná prodejna společnosti SIKO
v Praze na Černém Mostě.

MODERNÍ INSPIRACE
Petr Simon

archiv SIKO

O

značení prodejna přitom není tak úplně
na místě, původní prodejna byla totiž
kompletně zrekonstruována a vznikla
velkoryse pojatá nákupní galerie. Ta totiž nejlépe sluší novému obchodnímu konceptu, který
klade důraz na zákaznický komfort, služby a zároveň na moderní, vzdušný nákupní prostor.

Vzorová i konkrétní řešení
V centru SIKO na Černém Mostě najdete více než
stovku ukázek zbrusu nových koupelen a kuchyní, včetně řešení laděných do těch nejoblíbenějších stylů zařizování interiéru – můžete tak dokonale porovnat styl skandinávský, přírodní,
Provence i řadu dalších. V novém showroomu
najdete také speciální expozice moderních technologií a technických vychytávek pro koupelnu
i kuchyni, jejichž funkčnost a komfort užívání si
zde můžete sami vyzkoušet. Například ukázky
moderních vodovodních baterií, které umí vytvářet i perlivou vodu nebo rovnou horkou vodu
na uvaření čaje či blanšírování zeleniny, chytré
sprchové systémy s řadou masážních funkcí pro

dokonalou relaxaci, chytré toalety, jejichž nastavení můžete pohodlně ovládat aplikací ze smartphonu a mnoho dalších inovací.
Že nemusíte vystavené ukázky jen obdivovat,
napovídají komfortní poradenské zóny, kde najdete čas, klid i odborníky, s nimiž můžete vyřešit všechny detaily svého projektu. Součástí nového zákaznického přístupu SIKO jsou totiž
i služby projektových konzultantů, kteří vám
na míru připraví koupelnu, kuchyni nebo obojí
ve vašem oblíbeném stylu, zkoordinují a zajistí
vše potřebné pro váš projekt. Ušetří vám čas
a postarají se o vaše pohodlí. Budou vaší pravou
rukou po celou dobu řešení projektu.

Teorie hemisfér
SIKO chce nabídnout vždy něco navíc, vždy
hledá způsoby, jak vytvořit takové prostředí,
které bude zákazníkům co nejpříjemnější. Tentokrát zapojilo do nového konceptu i psychologii. Na základě teorie mozkových hemisfér byly
důkladně zmapovány zákaznické cesty, které
velmi podrobně ilustrují chování zákazníků

v různých fázích nákupního rozhodování. Podle zmíněné teorie každá ze dvou mozkových
hemisfér řídí rozdílný typ myšlení. Každý z nás
přitom upřednostňuje při svém běžném, každodenním fungování jednu z nich. A stejně tak
zákazník v různých fázích nákupu. Každý má
různé potřeby i očekávání. Nový prostor je
proto záměrně koncipován právě tak, aby korespondoval s fungováním lidského mozku a cesta zákazníka po prodejní ploše byla co nejpřirozenější jeho potřebám v danou chvíli. Levá
hemisféra je racionální, analytická, využívaná
při plánování, protože zpracovává data, fakta,
čísla. Totéž děláme při rutinních nákupech,
proto jsou produkty pro rychlý běžný nákup
umístěny v levé části showroomu. Pravá hemisféra je kreativní, je sídlem fantazie, zpracovává emoce a smyslové vjemy. V pravé části
showroomu jsou proto umístěny vzorové koupelny a kuchyně, které vám mohou být inspirací i návodem. A aby byl váš zážitek skutečně
dokonalý, jsou dekorovány kosmetikou české
značky Manufaktura, která vše umocňuje i barvami a vůněmi.

Inspirujte se
ukázkami koupelen
zařízených
v nejoblíbenějších
stylech, jako
například
skandinávský
či Provence
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SHOWROOM SIKO –
VÍC NEŽ PRODEJNA
¡

Více než 100 vzorků stylových řešení
koupelen a kuchyní

¡

Trendy moderního bydlení

¡

Technologie a inovace pro komfortní
zařízení koupelny i kuchyně

¡

Služby pro plánování a realizaci koupelny
i kuchyně na klíč

¡

Komfortní zóny pro řešení projektu
s odborníky

¡

Moderní, vzdušný nákupní prostor

¡

Široký výběr interiérových dveří

¡

Vše lze prohlédnout i vyzkoušet

Nejmodernější
showroom
pro stylová
řešení koupelen
a kuchyní

Moderní
ostrůvková
kuchyně
v tmavém
provedení,
v kombinaci
s metalickými
prvky

D

iamantová liga kvality, společný projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu s podporou vlády České republiky, si už čtvrtým rokem klade
za cíl hodnotit a následně oceňovat prodejny z hlediska poskytovaných služeb a motivovat
tak obchodníky neustále se zlepšovat. Na podzim roku 2015 byl projekt zařazen do Programu Česká kvalita a je i součástí Národní politiky kvality. Jeho odborným garantem je Česká
společnost pro jakost.
V letošním roce byla v segmentu NON-FOOD dvakrát oceněna i společnost SIKO KOUPELNY
– prodejna Praha-Černý Most získala Cenu za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost
a současně Cenu za inovace v segmentu NON-FOOD za rekonstrukci prodejny na nový
showroom.
Minimalisticky
zařízená koupelna METAL,
v čistě pánském stylu

SIKO – vítěz Diamantové ligy
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AVANTI: ROK ZMĚNY

Petr Simon
Jadran Šetlík

Miloslava Procházková, která za své podnikatelské úspěchy obdržela Řád Vavřínu, budovala
svou značku Avanti více než čtvrtstoletí jako fyzická osoba. Způsobem, který je v její branži
a při velikosti, do níž své podnikání přivedla, zcela ojedinělým. Dnes je už tento fakt, v Česku
přijímaný spíše s nedůvěrou a v zahraničí s obdivem, pouhou minulostí.

R

ok 2019 je tak pro značku Avanti rokem
dokončené transformace. „K tomuto kroku
jsem se odhodlávala léta, jenže pořád bylo
nějaké ale… Zdanění zásob, stavba areálu, jedna,
druhá „hospodářská recese“ a další a další důvody.
Zkrátka nebyl čas a možná ani chuť něco měnit,
pořád jsme považovali obchod za důležitější, než se
věnovat transformaci, která je navíc časově a organizačně velmi náročná. Což potvrzuje i to, že
do dnešního dne, tedy deset měsíců po transformaci, musíme pečlivě prověřovat všechny doklady.
Přece jen za 26 let podnikání jsem byla známá jako
fyzická osoba a změnu si ihned obchodní partneři
neuvědomí a doklady vystaví na původní. Přes
všechny překážky a nároky změnu hodnotím v každém ohledu pozitivně – vše je urovnáno, vyřešeno
a do budoucnosti hledíme klidněji. Firma už byla
dost velká na to, aby se změna provedla. K tomuto
kroku také přispěly můj úraz a autonehoda, tehdy
jsem si uvědomila, jak jsou všechny vztahy a role
křehké a jak nečekaná událost může znepříjemnit
život irmě. Tyto komplikace mi pomohly pochopit
i jiné souvislosti a s touto zkušeností se dívám
na svět jinýma očima. Takže dnes jsem za toto popostrčení ráda, i když mohlo být jemnější,“ říká
Miloslava Procházková.

Nejsem hlídací babička
V případě Avanti nejde o pouhou transformaci
a změnu právní formy rodinného podnikání, jde
svým způsobem i o dokončení předávání podnikání do rukou nástupců. Jak se ustupuje do pozadí? „Pomalu a neochotně,“ přiznává Miloslava
Procházková: „Vloni, když jsem slavila šedesátiny,
jsem si naordinovala, že je to jenom číslo a že je
mi krásných čtyřicet. S takovým předsevzetím se
rozhodně nechci upozadit. Na druhou stranu chápu, že synové mají na chod irmy v některých věcech jiný pohled a protože byli do irmy zapojeni,
dokázali už také, že jejich návrhy a změny jsou
pro irmu přínosné. Takže se upozadím, budu se
věnovat controllingu a personálním záležitostem.
A volnější tempo využiji jinak, plánuji od příštího
roku Univerzitu třetího věku na Karlově univerzitě, navštěvuji přednášky v Klubu Pátečníků, věnuji
se charitě s Marií Vodičkovou, sbírám odložené
brýle pro celosvětovou organizaci Lions distrikt

Česká republika, spolupracuji s klášterem sv. Karla
Boromejského, je toho víc. Vnoučata už mám velká,
takže hlídat není koho a až přijdou pravnoučata, tak
možná přehodnotím své časové možnosti, ale nyní
rozhodně nejsem a nebudu hlídací babička.“

Víc než koberce
Transformace přinesla vedle změny právní formy
i změnu názvu. Zažité a čtvrtstoletím prověřené Avanti ovšem zůstalo. Proč, to vysvětluje Michal Procházka: „Z více důvodů. Je to zavedená značka, proč ji měnit.
A maminka by to ani nechtěla. Kdysi si ten název, italsky dále, rychleji, zvolila jako symbol toho, že se pořád
někam žene, pořád chce dojít dál, být rychlejší. A to se
vlastně nemění, i nadále chceme být v nabídce produktů na náš trh viditelně před konkurencí. Chtěli jsme ale
zákazníkům zdůraznit, že již delší dobu nenabízíme
pouze koberce, ale kompletní sortiment podlahových
krytin včetně vinylových a dřevěných podlah, PVC, laminátu a mnoha dalších. S koberci jsme kdysi začínali,
díky nim jsme vyrostli, a jsme proto vnímáni jako speci-

alisté na tento typ podlahy. Ale máme kompletní
sortiment, chceme být vnímáni jako specialisté
na podlahy obecně, a proto nově Avanti Floors.“
Dynamický rozvoj je v posledních letech
na projevu Avanti patrný. Původně velkoobchodní činnost se rozrostla o přímé realizace
pro soukromé klienty i velké irmy a hotely.
I proto došlo na dohodu dvou úspěšných dam,
Miloslavy Procházkové a Jaroslavy Valové, respektive jejich synů. Výsledkem je přímá spolupráce – Avanti má v pražských pobočkách
Siko vlastní showroomy. K vidění jsou v nich
i letošní novinky. Tou první jsou takzvané rigidní vinylové podlahy Solid Click značky Oneloor, představující novou generaci vinylových
podlah, která je mnohem stabilnější a vzhledem k integrované podložce se dá pokládat
například při rekonstrukcích rovnou na původní dlažbu. Mezi koberci jsou pak novinkou
kusové koberce Halbmond s individuálním
potiskem a nekonečnými možnostmi různých
vzorů, barev a jejich kombinací.

112

112B_AVANTI_2.indd 112

04.12.19 22:32

KOMPLETNÍ CATERINGOVÉ
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AUDREY
Umyvadlová skříňka v příjemném
elegantním provedení nabízí kombinaci
různých prvků, mnoho stylistických
odkazů a dokonalý estetický půvab.
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30

LET
SVOBODY

Druhou výroční slavnost k 30. výročí sametové revoluce
uspořádaly ve čtvrtek 26. září pod názvem Gala – 30 Years
of Freedom společně Vaclav Havel Library Foundation
a Bohemian Benevolent and Literary Association. Jsme
hrdí, že jsme se jako vydavatelství mohli do oslav zapojit také
a že jsme měli tu čest být přímými účastníky slavnostního
večera v Bohemian National Hall v New Yorku.
Katarina Kyselica
Elizabeth Andrews, s laskavým svolením Vaclav Havel Library Foundation a archiv COT media

S

oučástí oslav, které zahrnují několik uměleckých a vzpomínkových akcí, byl také již
třetí ročník divadelního festivalu Rehearsal
for Truth, letos s podtitulkem Travesty of Truth,
v jehož rámci se od 24. září do 7. října na Manhattanu setkali čeští, slovenští, maďarští, rumunští
a polští umělci k otevřenému dialogu o pravdě
a jejích nuancích.
V rámci slavnostního večera byla předána i vyznamenání – Vaclav Havel Library Foundation ocenila
tureckou spisovatelku Asli Erdogan cenou Disturbing the Peace Award za odvahu v tísni. Cena byla
založena v roce 2016 a zahrnuje i peněžní odměnu ve výši 5 000 dolarů a umělecké dílo. Asli Erdogan je mezinárodně uznávaná turecká spisovatelka a aktivistka, autorka osmi nejprodávanějších

děl beletrie a esejů, nejznámější je patrně román
The City in Crimson Cloak. V srpnu 2016 byla Asli
Erdogan zatčena istanbulskou policií a obviněna
z podpory terorismu. Po mezinárodní protestní
kampani byla v roce 2017 propuštěna z vazby
a nyní žije v exilu v Německu. Její román Kamenná
budova a další místa, který popisuje její trýznivé
zážitky ve vězení, byl inalistou letošní mezinárodní ceny za překlad PEN. Asli Erdogan je také
držitelkou Ceny Simone de Beauvoir a Ceny míru
Ericha Marii Remarqua.
Bohemian Benevolent and Literary Association
pak vyznamenalo velvyslance Craiga Stapletona
a paní Dorothy Stapleton Cenou za mimořádný
přínos českým a slovenským komunitám. Velvyslanec Craig Stapleton a paní Dorothy Stapleton

prokázali svou oddanost České republice i ideálům Václava Havla ve všech sférách již během svého působení v České republice v letech
2001–2003 a pokračují v ní i dnes, když oba podporují česko-americké podnikání, kulturní aktivity
i sociální věci a veřejné vztahy. Craig Stapleton sedm
let předsedal Vaclav Havel Library Foundation.
Na o iciální část večera navázala aukce osobních
předmětů Václava Havla a kulturní program,
o nějž se postaralo slovenské hudební uskupení
Gipsy Devils. V rámci slavnostního večera bylo
podáváno i české menu, v němž prim hrála kon itovaná kachna s červeným zelím a bramborovými knedlíky. Došlo také na klasický jablečný
štrúdl, plzeňské pivo a na stolech se objevilo
i Rulandské modré z bořetických vinic.

1
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1

Radka Chodáková,
Jan Vavřín, Lukáš Jeřábek,
Dagmar Havlová,
Gabriela Ben Ahmed
a Lubomír Nymburský

2

Joseph Balaz, prezident
Bohemian Benevolent
and Literary Association,
předává letošní ocenění
za mimořádnou službu
české a slovenské komunitě
Dorothy a Craigovi
Stapletonovým

3

Marie
Chatard
2
3

4

5

6

4

Sevinc Turkkan, překladatelka
knih Asli Erdogan, převzala v její
nepřítomnosti letošní ocenění
Disturbing the Peace Award

5

Gabriel a Tatiana Eichlerovi,
Nicholas H. Lowry (prezident
aukčních galerií Swann),
Dagmar Havlová a Marie Chatard

6

Velvyslanec Craig Stapleton
poděkoval za ocenění. Za ním zleva
jsou Jack Stack (bývalý CEO České
spořitelny a člen dozorčí rady Erste
Group Bank), Dorothy Stapleton,
Patricia Stack (viceprezidentka
sdružení American Friends of the
Czech Republic), Pavla Niklová
a Joseph Balaz
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ČESKÝCH
100 NEJLEPŠÍCH
ročník XXIV.
Čtyřiadvacátý ročník ve třiceti svobodných letech – to je bilance prestižní ankety Českých
100 Nejlepších, kterou každoročně poslední listopadový pátek slavnostně vyhlašuje
ve Španělském sále Pražského hradu Comenius, pan-evropská společnost pro kulturu,
vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci.

A

nketa neoceňuje pouze manažerské
a podnikatelské úspěchy, byť ty jsou jejím
hlavním obsahem, ale také výrazné osobnosti z ostatních oblastí života. „Smyslem a cílem
je ocenit a tak i zviditelnit v celonárodním měřítku
úspěšné české společnosti, které dosahují vynikajících výsledků dlouhodobě. Vedle nich chceme ale
také vyzdvihnout a ocenit přínos několika výrazných osobností současnosti,“ říká k anketě viceprezident společnosti Comenius Tomáš Čáp.

Petr Karban
Ivan Malý

1

ŠKODA AUTO A.S.

14 RENOMIA, A. S.

2

ČEZ, A. S.

15 MOUNTFIELD A.S.

3 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA
INSURANCE GROUP
4 KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, A.S.
5 BEST, A.S.
6

GECO, A. S.

7 SPORTISIMO S.R.O.
8 AGROFERT, A.S.
9 FAKULTNÍ NEMOCNICE
V MOTOLE
10 KOH-I-NOOR HOLDING
A.S.
11 ČESKÁ TELEVIZE
12 SAP ČR, SPOL. S R.O.
13 KAREL HOLOUBEK –
TRADE GROUP A.S.

16 AGROTRADE, A.S.
17 TOP HOTELS GROUP
A.S.

Vážnost anketě Českých 100 Nejlepších dodává
zájem hlasujících i účast při vyhlašování, kde se
letos, stejně jako v minulých letech, sešlo více než
sedm set hostů, včetně předních osobností české
současnosti, mezi nimiž byli i předsedové Senátu
Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, poslanci,
senátoři, ministři i zahraniční velvyslanci. Slavnostnímu večeru předcházela od ranních hodin
tradiční konference Klíčové faktory úspěchu.

25 PRAŽSKÁ ENERGETIKA,
A.S.

39 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN A.S.

51 PASSERINVEST GROUP,
A.S.

26 SYNER GROUP A.S.

40 TITAN – MULTIPLAST
S.R.O.

52 HOLÍK INTERNATIONAL
S.R.O.

41 KAUFLAND MANAGEMENT ČR S.R.O.

53 SCANSERVICE A.S.

27 MARK2 CORPORATION
28 ČESKÉ DRÁHY, A.S.

18 HUAWEI TECHNOLOGIES (CZECH) S.R.O.

29 CARBOUNION BOHEMIA, SPOL. S R.O.

19 SIKO KOUPELNY A.S.

30 STRABAG A.S.

20 BRISK TÁBOR A.S.

31 XAVEROV, A.S.

21 ŘÍZENÍ LETOVÉHO
PROVOZU ČESKÉ
REPUBLIKY, STÁTNÍ
PODNIK

32 BOHEMIA SEKT, S.R.O.

42 GRADA PUBLISHING,
A.S.
43 PODZIMEK A SYNOVÉ
S.R.O.

54 CZECHOSLOVAK
GROUP A.S.
55 HYUNDAI MOTOR
CZECH S.R.O.

44 ČESKÁ ZBROJOVKA
A.S.

56 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH
MAJETKOVÝCH

45 EXCON, A.S.

57 LAUFEN CZ S.R.O.

46 ČESKÁ POŠTA, S.P.

58 AVANTI FLOORS S.R.O.

35 MASO UZENINY PÍSEK,
A.S.

47 VÁPENKA VITOUL
S.R.O.

59 NWT A.S.

23 BONECO A.S.

36 ALCA PLAST, S.R.O.

48 SELLIER & BELLOT, A.S.

24 FOSFA A.S.

37 AURES HOLDINGS A.S.

49 TEDOM A.S.

38 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

50 ZENOVA SERVICES
S.R.O.

22 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY,
STÁTNÍ ORGANIZACE

33 AKESO HOLDING A.S.
34 SYNOT REAL ESTATE,
K.S.

60 ICZ A.S.
61 ASSA ABLOY CZECH
& SLOVAKIA S. R. O.
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1
2

1
2

Českých
100 Nejlepších 2019
Lady Pro 2019
s Jaroslavem Kuberou,
Radkem Vondráčkem,
Vladimírem Dlouhým
a Karlem Muzikářem

3

Mimořádná kategorie 30 let z ničeho
kapitalistou – ocenění s Jaroslavem Kuberou,
Radkem Vondráčkem, Vladimírem Dlouhým
a Karlem Muzikářem

4

Gentleman Pro 2019 s Jaroslavem Kuberou,
Radkem Vondráčkem, Vladimírem Dlouhým
a Karlem Muzikářem

62 VAFO PRAHA S.R.O.

76 ALTECH, SPOL. S R.O.

89 CHVALIS S.R.O.

63 MCDONALD‘S ČR
SPOL. S R. O.

77 ERNST & YOUNG, S.R.O.

90 K+K AUTOSERVIS
CZECH S.R.O.

64 RECIFA A.S.
65 ČEPS, A.S.
66 STROJMETAL ALUMINIUM FORGING, S.R.O.

78 STENA S.R.O.
79 POVODÍ VLTAVY,
STÁTNÍ PODNIK
80 INSIGHT HOME, A.S.

91 BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ
SPOLEČNOST, SPOL.
S R.O.

81 SPRINX SYSTEMS, A.S.

92 PEŠEK MACHINERY
S.R.O.

82 SEPOS, SPOL. S R. O.

93 OUR MEDIA A.S.

83 C.O.T. MEDIA S.R.O.

94 ALFA PORTAS, S.R.O.

84 AKCENT PRAHA
GROUP A.S.

95 TRUSTAV S.R.O.

70 PRETOL S. R. O.
71 CITY REALEX, A.S.

85 INOS ZLIČÍN, A.S.

72 TOSEDA S.R.O.

86 LUNA PLAST A.S.

97 DVOŘÁK – SVAHOVÉ
SEKAČKY S.R.O.

73 E-CENTRUM A.S.

87 ZLKL, S. R. O.

98 KOPRIM – J.J., S.R.O.

74 CHROPYŇSKÁ STROJÍRNA, A.S.

88 ASPIUS SPOL. S R.O.

99 ČESKÝ PORCELÁN,
AKCIOVÁ
SPOLEČNOST

67 YVENTECH, S.R.O.
68 RUDOLF JELÍNEK A.S.
69 MP KRÁSNO, A.S.

75 ČERMÁK A HRACHOVEC A.S.

3

96 ALKOM SECURITY, A.S.

4

100 KOLORKY.CZ S.R.O.
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Českých 100 Nejlepších
2019 – prvních deset
firem v žebříčku

30 LET Z NIČEHO
KAPITALISTOU
Tomáš BŘEZINA
Josef JELEČEK
Vladimír KOVÁŘ
Jana KREMLOVÁ
Jiřina NEPALOVÁ
Jaroslava VALOVÁ

CESTOVNÍ RUCH
& HOTELNICTVÍ
ESO TRAVEL A.S.
JLV, A.S.
MINISTERSTVO
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
OREA HOTELS S.R.O.
PECU STÁŇA S.R.O.
TOP HOTELS GROUP A.S.
ZÁTIŠÍ CATERING
GROUP A.S.

DYNAMICKÝ RŮST
& STABILITA
ATLANTA SAFE S.R.O.
AVE CZ ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O.
ČESKÁ POŠTA, S.P.
DELUVIS CZ S.R.O.
FENIX GROUP A.S.
KAPSCH TELEMATIC
SERVICES SPOL. S R.O.
LASERTHERM SPOL. S R.O.
TTS ENERGO S.R.O.

INFORMAČNÍ
& KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
DELL COMPUTER ,
SPOL. S R. O.
HUAWEI TECHNOLOGIES
(CZECH) S.R.O.
PROGRAM HEALTH PLUS
QED GROUP A.S.
ŘÍZENÍ LETOVÉHO
PROVOZU ČESKÉ
REPUBLIKY, STÁTNÍ
PODNIK
SAP ČR, SPOL. S R.O.

INVENCE NASAZENÍ
EXPORT ZISK
ASKLEPION HOLDING, A.S.
IQ STRUCTURES S.R.O.
LATECOERE CZECH
REPUBLIC S.R.O.
TREVOS HOLDING, A.S.
VAFO PRAHA S.R.O.
VOJENSKÝ TECHNICKÝ
ÚSTAV, S.P.
VÚTS, A.S.
ŽĎAS, A.S.

STAVEBNICTVÍ
& DOPRAVA
LAUFEN CZ S.R.O.
LOMAX & CO S.R.O.
MERO ČR, A.S.
OHL ŽS, A.S.
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
ZLÍN A.S.
SYNER GROUP A.S.
VÁPENKA VITOUL S.R.O.

ZAMĚSTNANOST
& VÝROBNÍ
DRUŽSTEVNICTVÍ
GRANÁT, DRUŽSTVO
UMĚLECKÉ VÝROBY
KOVOBEL, VÝROBNÍ
DRUŽSTVO
NANOLOGIX
CORPORATION S. R. O.
PLZEŇSKÉ DÍLO, VÝROBNÍ
DRUŽSTVO
SOLEA CZ, VÝROBNÍ
DRUŽSTVO
TVAR VÝROBNÍ
DRUŽSTVO PARDUBICE
TVAR, VÝROBNÍ
DRUŽSTVO KLATOVY

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
POTRAVINÁŘSTVÍ
BIOVETA, A.S.
FOSFA A.S.
HYDROSERVIS-UNION A.S.
KAUFLAND
MANAGEMENT ČR S.R.O.
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.
MECLOVSKÁ
ZEMĚDĚLSKÁ A.S.
PLASTIC UNION A.S.
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
VŠESTARY

ZDRAVÍ VZDĚLÁNÍ
HUMANITA
DOBRÝ ANDĚL, NADACE
GYMNÁZIUM JANA
NERUDY
LÁZNĚ BĚLOHRAD A.S.
NH HOSPITAL A.S.
OLYMPUS CZECH GROUP,
S.R.O., ČLEN KONCERNU
SCHROTHOVY LÉČEBNÉ
LÁZNĚ S.R.O.
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VYHRÁVAJÍ
BLÁZNIVÉ
NÁPADY
V
ždyť úspěch má mnoho podob a mnoho
tváří, je velmi subjektivní. Jedna z de inic,
které uvádí Wikipedie, říká, že úspěch je
dosažení cíle. Ale nemusíte ani do cíle dojít a přesto se můžete cítit úspěšně, jak poznamenala starostka městské části Praha 5 Renata Zajíčková
v závěru svého krátkého vystoupení. V jejím pohledu se liší izolovaný úspěch, který je vidět, je
měřitelný optikou ostatních. Majetek, postavení,
moc, vliv. Podstatnější je však ten, který se skrývá
uvnitř, v tom, co vnímáme jako úspěch my sami.

Peníze, moc, sláva a ženy
S pohledem Renaty Zajíčkové souzněla i slova
Miroslava Jansty, předsedy České unie sportu –
i on dělí úspěchy na viditelné a neviditelné. Dosáhnout viditelného je podle něj možné teprve
po dosažení úspěchu neviditelného, který spočívá v práci na sobě samém. Jansta i pojmenoval
tři kroky k úspěchu viditelnému: Ctižádost,
schopnost nevymlouvat se, nenadávat. A dodal,
že být úspěšný znamená zvládnout čtyři faktory:
peníze, moc, slávu a ženy. Což sice vypadá jako
bonmot, ale skrývá se v něm hluboká pravda.
Ostatně, potvrdil to o chvíli později i Miroslav
Černošek, jednatel TK Plus a majitel agentury
Česká sportovní. Věnuje se sportovnímu marketingu na nejvyšší úrovni. Za začátek považuje
dobu, kdy se jako šéf tenisového klubu v Prostějově setkal a spolupracoval s Martinou Hingisovou, o které tehdy nikdo netušil, jakých výsledků
dosáhne. „Sportovní marketing je personální diplomacie. A potřebujete štěstí. Investoval jsem
do Petry Cetkovské, která ve čtrnácti letech
i o dva roky později byla světovou jedničkou.
Na nejvyšší příčky v dospělém věku ale nikdy nedosáhla. Pak přišla Petra Kvitová, holka, která
v patnácti nevyhrála nic, krom pardubické juniorky. Také jsem do ní investoval, protože tým v ní
cítil potenciál. A dvakrát vyhrála Wimbledon.
Nabyl jsem přesvědčení, že není zásadně důležité,
jakou máš startovní čáru, ale kolik píle tomu věnuješ. Největším rizikem pro tenisový talent je
rodič, který v úterý čte v novinách prize money,
co vydělaly ty největší hvězdy. Každé ráno vstává
na světě milion dětí a mlátí tenisovou raketou

Konference Klíčové faktory úspěchu provází anketu
Českých 100 Nejlepších od prvopočátku. Vždy je
inspirující a poučné slyšet názory těch, kteří skutečně
jsou úspěšní. Mít možnost se dozvědět, jak na úspěch
a cestu k jeho dosažení pohlížejí oni.
Petr Karban

do míčku s tím, že budou jako oni. Největším nepřítelem úspěchu je možná úspěch samotný,“ řekl
muž, s jehož prací jsou mimo jiné spojeny fedcupové i daviscupové úspěchy českého tenisu, Laver Cup v Praze, ostravský atletický mítink Zlatá
tretra či před lety sláva Jágr teamu.

Udělat z nevýhody výhodu
Jednoduchý může být recept na úspěch, prozradila Jeho Excelence Christoph Israng, velvyslanec
Spolkové republiky Německo v Praze: „Úspěšný
je ten, kdo dává něco druhým a dělá ze světa lepší
místo.“ Velmi zajímavý příběh nabídl účastníkům
konference muž, který často nevystupuje, byť je
jedním z otců velmi úspěšné společnosti. Thai
Ngoc Nguyen, jednatel společnosti Sportisimo.
„Český trh byl považován za nejatraktivnější
ve střední a východní Evropě. Retail se sportovním
a módním zbožím, to je boj s globálními giganty.
Začínali jsme před dvaceti lety a ve srovnání
s nimi jsme neměli co nabídnout. O možnostech
pronájmu prostor v prémiových obchodních centrech se rozhodovalo v zahraničí a my jsme se obvykle nedostali ani na inální list, z něhož vybírali.
Nezbývalo, než nevýhodu obrátit ve výhodu. Proti
globálním irmám jsme nasadili lokálnost a pokoru. Chování zákazníků je totiž odlišné nejen v různých zemích, ale i v regionech, dokonce v jednotlivých městech. Náš lokální tým reaguje rychleji
a lépe. Globální hráči často jednají i se zákazníky
a dodavateli z pozice síly dominantního partnera.
My jsme nasadili pokoru, protože chceme budovat
dlouhodobě vyvážené vztahy. A díky tomu můžeme vytvořit lepší nabídku než konkurence. Dnes
dokonce některé výrobky vyrábějí lokální dodavatelé exkluzivně pro nás, někteří se přímo stali součástí našeho holdingu. Ale samozřejmě platí, že
byznys je kolektivní sport, musíte mít štěstí
na spoluhráče, být dobře připraven a být
na správném hřišti,“ řekl muž, který řídí holding
s obratem devět miliard korun ročně.

Nadprodukce manažerů
Velmi ceněným účastníkem diskuze byl profesor Zdeněk Souček, prezident Klubu Stratég,

autor 38 knih o řízení, muž, považovaný za největší osobnost i ikonu strategického řízení
v ČR. Potvrdil pravdu, že klíčovým faktorem
úspěchu jsou osobnosti, protože rozvoj čehokoliv, co kdy posunulo svět kupředu, mají
na svědomí jedinci s geniálními nápady. „Říkám
jim crazy ideas. Před deseti lety jsem v Oděvních
závodech Prostějov pronesl myšlenku, že by
mohli vyrábět šaty ve spreji. Dívali se na mne
jako na člověka, který už to nemá v hlavě úplně
v pořádku. Když jsem to teď zmínil jako příklad
na nějakém setkání, slečna vedle mne se ke mně
po chvíli naklonila s tím, že takové šaty už dělá
nějaký člověk v Londýně. Cestou k úspěchu je
nabídnout zákazníkům něco nečekaného. A pak
tři nezbytné faktory: neukojitelná zvědavost,
pracovitost a kreativita. Já pracuji v každém
okamžiku a je to moje největší zábava. A ovšem,
musíte mít i ono štěstí. Mým životním štěstím
bylo, že jsem nedostal jako nejlepší z ročníku
na právech své vytoužené místo, neb jsem neměl
správný posudek a dostal jsem umístěnku do pohraničí, kde jsem nastoupil do podniku, v němž
bylo dva tisíce lidí a ani jeden vysokoškolák. Šest
týdnů po promoci jsem se stal náměstkem ředitele. Za osm let jsme zvýšili výrobu technologicky náročného výrobku jedenáctkrát. Tam jsem
se začal věnovat tomu, co dělám vlastně celý
život.“ I profesor Souček se dotkl ve svém vystoupení a následné živé debatě problémů
vzdělání, když poznamenal, že našich 34 vysokých škol pro manažery produkuje obrovské
množství manažerů, ale zoufale chybějí právě
lidé kreativní. Průmysl budoucnosti totiž má
být průmyslem kreativním – vše, co lze algoritmizovat, zvládne software, vše fyzické a rutinní
zvládnou roboty. Z člověka budeme zkrátka
více potřebovat pravou hemisféru mozku.
Celá konference potvrdila, že úspěch je fenomén
a touží po něm každý. I naše země touží být
úspěšná. Jak poznamenal v průběhu debaty Karel Muzikář, prezident pořádající společnosti
Comenius, chtělo by to zařídit, aby lidé, kteří se
dostávají na vysoce řídicí pozice ve státě, v krajích, ve městech, byli na svou roli lépe připraveni. Aby měli povinnost projít nějakým kurzem,
podobně jako když chcete řídit auto.
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KŘEST S PUNCEM

Petr Karban
Aleš Funke

GENERACE Y

Pokud se objevujete na našich křtech častěji, mohli jste zažít různá prostředí, od těch
tradičních až po poněkud výstřední, vždyť jsme křtili v muzeu voskových igurín i na stavbě
pankráckého Véčka. Podzimní křest magazínu Be the Best a říjnového vydání měsíčníku
Komora se však vymykal z tradičních kolejí i přesto, že jsme křtili v hotelu.

1

Podzimní číslo magazínu
Be the Best pokřtili Karel
Muzikář (Comenius), osobnost
čísla Leila Boasier Budecker
(Národní turistický úřad
Dominikánské republiky),
jednatelky vydavatelství
COT media Eva Frindtová
s Gabrielou Ben Ahmed
a šéfredaktor magazínu
Petr Karban

H

ostitelem byl totiž jeden z nejmladších
hotelových řetězců v Praze, rodinný
Mama Shelter. Ikonický pražský Parkhotel, který prošel v roce 2013 kompletní rekonstrukcí, totiž před dvěma lety získal právě řetězec Mama Shelter a otevřel tak v Praze svůj
sedmý hotel. Česká metropole se tak zařadila
k Bordeaux, Los Angeles, Marseille, Paříži, Lyonu a Riu de Janeiro a může obdivovat asi nejrevolučnější současný hotelový koncept. Koncept,
který získal přídomek dostupného luxusu a je
určen především mladší generaci, zejména
mileniálům.

Originální až excentrický design a všudypřítomné
technologie vytvářejí celek, který odmítá tradiční
hoteliérství s poněkud konzervativní uniformitou.
Mama Shelter zůstal navenek možná strohým,
architektonicky čistým, uzavřeným hotelem,
uvnitř je však rozevlátý, barevný a neformálně
přátelský. Prostě kreativní. Ostatně, důkazem jsou
třeba i neuniformní uniformy veškerého personálu. A to byl důvod, proč se stal i místem našeho
setkání s vámi. Jsme přece stejně mladí, jako je
mladé české podnikatelské prostředí – vždyť těm
nejstarším z nás je právě letos podnikatelských
třicet. K mileniálům tedy jednoznačně patříme.
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2

3

4

5

2

Fotograf titulních stran magazínu
Be the Best Jadran Šetlík a Leila
Boasier Budecker

3

Ondřej Karhan (FK Capitals)
a Jan Hevessy (Ekvilibrium)
jsou dohromady také Ekvivalent

4

Tvář titulní strany měsíčníku Komora
Marek Loula (ČSOB) s vydavatelkami
Evou Frindtovou a Gabrielou Ben
Ahmed, jimž při křtu asistoval Tomáš
Marek (Generali Česká pojišťovna)

5

V jedinečném interiéru hotelu Mama
Shelter se nabízela i tradiční Stará
myslivecká z Palírny U zeleného stromu

6

Jan Pavelka (Asociace rodinných firem),
Eva Frindtová a Ondřej Plánička
(Pavelka Partners)

6
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7

8

7
8

Milan Rzepecki (Accolade)
a Blanka Hálová (Tesla)

9

Martin Holcát (FN Motol)
s manželkou a Pavel Schweiner
(Česká pojišťovna)

10
11

Pavel Turek (Automobilist),
Gabriela Ben Ahmed
a Tomáš Končický
(Gutmann Bank)

Zdeněk Blažek (Replast),
Ondřej Karhan a Jan Hevessy
Tomáš Zahálka
(Deluvis Wealth Management)
a Tomáš Končický

9
10

11
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13

12

14

15

12

Ondřej Tipolt
(Olympus Czech Group)
a Martin Holcát

13

Ladislava Fialová
(ALTRO Management
Consultants), Michaela
Löblová (Klinika Program
Health Plus) a Lucie
Himmerová (POS Media)

14
15

Tomáš Marek

16

Miloslava Procházková
(Avanti Floors), Jana
Nováková s manželem
(Trustav), Lenka
Kocourková (À la Maison),
výtvarnice Valeria Koschkina,
Anna Rotshild a Larisa
Mikitová (obě ALfa24)

Zdeněk Kohák (ALUKOV)
s Janem Václavovičem (JHV)
u dlouhého barového pultu

16
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DIAMANTY MÁCHOVO

ČESKÉHO BYZNYSU: JEZERO

Hotel Port na břehu Máchova jezera hostil ve středu 2. října poslední letošní regionální
setkání seriálu Diamanty českého byznysu, na němž se tentokrát sešli zástupci irem
Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje.
Petr Karban

Jaroslav Soukup

V

inou počasí a také vinou náhlého odchodu Karla Gotta byla účast poněkud nižší,
než byla ještě v předvečer setkání potvrzena, ale komornější ráz setkání se ukázal být
možná příhodnější pro otevřenou diskuzi nad
tématy, která v byznysovém prostředí rezonují.
Tím nejčastějším bylo tentokrát zpomalování
ekonomiky a jevy s ním související, ať již je to

podpora českých irem, pracovní trh, export a nové
trhy či spolupráce s akademickou sférou. Spontánně
tak tato témata naplnila poslání celého seriálu, totiž
napomoci vzájemným kontaktům podnikatelské,
akademické, expertní i státní sféry. Zajímavostí
z byznysového pohledu byla pozvánka Františka
Hály k obchodní spolupráci se Sýrií, z toho společenského pak již ryze podzimní plavba lodí po jezeře.

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU
STŘEDOČESKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

BERAN 2, s.r.o.
AAS Automotive s.r.o.
Spektra, spol. s r.o.
Almeco, s.r.o.
VCHD Cargo a.s.
Louda Auto a.s.
GZ Production, s.r.o.
ARIETE automotive s.r.o.
FORTE Beroun spol. s.r.o.
Froněk, spol. s r.o.

POSMAYSPOL s.r.o.
Delta Chem s.r.o.
ADLER Czech, a.s.
DYRŠMÍD s. r. o.
FRIGOEXIM spol. s r.o.
DAR Corporation s.r.o.
SUTOR Global s. r. o.
TECHNOLINE s.r.o.
VARNSDORFSKÉ
UZENINY s.r.o.
10. místo CWS s.r.o.

CRYTUR, spol. s r.o.
HOKAMI CZ, s.r.o.
INOX Technology a.s.
AKTIVIT, spol. s r.o.
JINOVA s. r. o.
TITAN – Multiplast s.r.o.
FOXON s.r.o.
ECOGLASS, a.s.
Sigmaplast a.s.
TRAFICON INVEST s.r.o.
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1
2

Vladimír Bureš (hotel Port)
a Ilja Šedivý (Regata Čechy)

3
4

Josef Suska
(Hokami)

5

Gabriela Ben Ahmed,
Eva Frindtová a Petr Karban
(všichni COT media), s nimi
Otomar Sláma (CUIP)

Zdeněk Kohák (ALUKOV)
a Ladislava Fialová (ALTRO
Management Consultants)

Konferenční sál hotelu Port
nezapře svůj modernistický,
respektive funkcionalistický
původ

1
2
3

4
POŘADATEL

TITULÁRNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

ANALYTICKÝ PARTNER

ODBORNÍ GARANTI

5

PARTNEŘI
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REVOLUCE
PRÁCE JE TU
Petr Simon
archiv Alter Eko

Dva dny nabité inspirativními diskuzemi, tentokrát na téma vzdělávání a trh práce – to bylo
letošní listopadové ekonomické fórum Kostelec 2019. Přední ekonomové, byznysmani
a akademici na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí diskutovali o výzvách a příležitostech,
souvisejících s nástupem moderních technologií a změnami zažitých ekonomických modelů.
Organizátorem fóra byla platforma Alter Eko, záštitu nad ním převzal hrabě František Kinský.

M

ezi diskutujícími panelisty byli zakladatel 6D Academy Pavel Kysilka, ředitel
pražského Gymnázia Jana Palacha Michal Musil, hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, zakladatel a ředitel společnosti Scio
Ondřej Štef l, ředitel pro partnerskou síť společnosti Microsoft Dalibor Kačmář a další. Jedním
z podstatných závěrů fóra je, že na technologické
výzvy musí v první řadě reagovat školství, současný systém memorování informací bez kontextu je přežitý, chybí neformální a paralelní vzdělávání. „Škola už totiž dávno není jediným zdrojem
informací a poznání,“ poznamenal Michal Musil.
Ondřej Štef l přiznal, že přístup některých škol
se zlepšuje, ale nemělo by to nikoho ukolébat,
k transformaci vzdělávání je třeba přistupovat

jako k procesu bez konce. „Změny ve školách musíme řešit s výhledem pro příštích deset nebo dvacet
let. Pokud dnes začneme provádět změny odpovídající aktuálnímu stavu, budeme za pár let ve stejné
situaci, v jaké jsme dnes,“ upozornil.
Změny ale čekají i na irmy, které by si měly ujasnit, co budou zákazníkům a klientům v měnícím
se světě nabízet. Trendem jistě bude růst služeb,
protože zákazník si žádá nejen kvalitní produkty,
ale i navazující služby, které zvyšují jeho komfort.
Takový trh přináší nový pohled na schopnosti
pracovních týmů. „Klíčovými dovednostmi pro
21. století jsou podle nás schopnost orientovat se,
schopnost adaptovat se, schopnost přesvědčovat,
schopnost spolupracovat, schopnost vést a schopnost empatie,“ řekl Pavel Kysilka.
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V

ybrané postřehy z diskuzí najdete
na twitterovém účtu Alter Eko, na Investičním webu je pak možné zhlédnout záznam pátečních panelů Svět
2020+: Světlo na konci tunelu, nebo
protijedoucí vlak? a Late night light
aneb (Ne)vážná debata o všem, co nás
(ne)čeká a také sobotní diskuzi na téma
Revoluce práce v Česku: Krev, pot a slzy,
či chléb a hry?
Twitter: @AlterEkoCZ –
https://twitter.com/alterekocz
Web: www.investicniweb.cz/kostelec-2019-zive

Postřehy
z konference
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Adresář

ABF .......................................... 90

COMENIUS ........................... 118

FLY DUBAI ............................ 132

Dělnická 12
170 00 Praha 7
www.abf.cz

nám. Kinských 6
150 37 Praha 5
www.comenius.cz

Opletalova 57
110 00 Praha 1
www.flydubai.com

ABYDOS .................................. 70

COT MEDIA ............ 48, 68, 118,
...............................122, 126, 128

Hazlov 247
351 32 Hazlov
www.abydos.cz

Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3
www.cotmdia.cz

AGROTEC................................ 36
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
www.agrotec.cz

ALFA24 ................................... 88
Svornosti 8
150 00 Praha 5
www.alfa24.eu

AQUAPARK PARDUBICE .... 108
Jiráskova 2664
530 02 Pardubice
www.aquapce.cz

ASOCIACE RODINNÝCH
FIREM ....................................... 52
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
www.asociacerf.cz

AUTOMOBILIST ............... 66, 68
Přístavní 7
170 00 Praha 7
www.automobilist.com

AVANTI FLOORS.................. 112
Na sadech 246
252 25 Zbuzany
www-avanti-koberce.cz

BOHEMIAN BENEVOLENT
AND LITERARY
ASSOCIATION ...................... 116
321 E 73rd St
New York, NY 10021
USA
www.bohemianbenevolent.org

KLINIKA PROGRAM
HEALTH PLUS ........................ 82
Kartouzská 3274/10
150 00 Praha 5
www.programhplus.cz

FRIGOEXIM ............................ 74
Březinova cesta 136/41
412 01 Litoměřice
www.frigoexim.eu

KOMA MODULAR ................. 24
Říčanská 1191
763 12 Vizovice
www.koma-modular.cz

GUTMANN BANK .................. 54
COURTYARD
BY MARRIOTT ...........................5
Holandská12
639 00 Brno
www.marriott.com

ČSOB ....................................... 64
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
www.csob.cz

DOLI:DENT ............................. 86
Ampérova 649
463 12 Liberec
www.dolident.cz

Václavské nám. 832/19
110 00 Praha 1
www.gutmann.at

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY ................ 48
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
www.komora.cz

EKVIVALENT .......................... 56

ENSANA .................................. 84
Masarykova 22/5
353 01 Mariánské Lázně
www.ensanahotels.com

ESO TRAVEL ........................... 96
Korunovační 22
170 00 Praha 7
www.esotravel.cz

Herálec 1
582 55 Herálec
www.chateauheralec.cz

NADACE
TOMÁŠE BATI ............18, 20, 22
Gahurova 292
760 01 Zlín
www.batova-vila.cz

Bronx, NY 10458
USA
www.fordham.edu

FOSFA ...........................1, 8, 131
Hraniční 268/120
Poštorná
691 41 Břeclav
www.fosfa.cz

PECHAN GROUP ................. 113
www.pechangroup.cz

SIKO KOUPELNY
& KUCHYNĚ.......................... 110
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9
www.siko.cz

UNIVERZITA
TOMÁŠE BATI .................. 22, 30
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
www.utb.cz

VACLAV HAVEL LIBRARY
FOUNDATION ...................... 116
321 East 73rd Street
New York, NY 10021
USA
www.vhlf.org

PROMENS ............................... 28
INFOTEAM CONSULTING .... 40
Chamerstrasse 56
CH-6300 Zug
Switzerland
www.infoteam-consulting.com

JR KLIMA ................................ 76
FORDHAM UNIVERSITY ...... 14

NOBLESS CZECH................... 45
Sinkulova 329/48
140 00 Praha 4
www.nobless-czech.cz

CHINA TOURS ...................... 100
Vítězné nám. 577/2
160 00 Praha 6
www.chinatours.cz

SAB AEROSPACE ................... 42
Technická 23
616 00 Brno
www.sabaerospace.cz

MEDIS HOLDING .................. 78
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
www.medis.cz

CHATEAU HERÁLEC ................2
Betlémský palác
Husova 240/5
110 00 Praha 1
www.ekvivalent.cz

RYBKA ZDENĚK ..................... 16
Klub absolventů Baťovy školy
práce
Gahurova 292
760 01 Zlín
www.klub-abs.cz

KOVÁRNA VIVA ..................... 26
Vavrečkova 5333
760 01 Zlín
www.viva.cz

HOKAMI.................................. 86
Ampérova 464
463 12 Liberec
www.hokami.cz

RÜCKL ................................... 105
Nižbor 141
267 05 Nižbor
www.ruckl.com

Vrážská 144/12
153 00 Praha 5 – Radotín
www.jr-klima.com

Cecilka 38
760 01 Zlín
www.zlin.promens.com

REGATA ČECHY – HOTEL
PORT Máchovo jezero............ 126
Čílova 304/9
162 00 Praha 6
www.regata-cechy.cz

KLINIKA IVF ZLÍN .................. 32

RESTAURANT
GRAND CRU ......................... 104

U Lomu 638
760 01 Zlín
www.ivf-zlin.cz

Lodecká 1181/4
110 00 Praha 1
www.grand-cru.cz

WHITE PARADISE
ZANZIBAR ............................ 102
Pongwe, Ndudu road
Tanzanie
www.white-paradise.com

ZET FOUNDATION ................ 14
Kocelovice 10
387 42 Kocelovice
www.zetfoundation.com
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TripAdvisor Hall of Fame
Luxury Lifestyle Award 2018
One of the TOP 10 castle hotels of the world
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