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„NIKDY JSEM NEDOPUSTIL,
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SAMUEL LANGHORNE CLEMENS, AMERICKÝ NOVINÁŘ A SPISOVATEL (1835–1910)

M

ožná vám to jméno nic neříká, ale autor tohoto na první pohled tvrdého
výroku není nikdo jiný než Mark Twain. Muž, který se proslavil svými knihami, sarkastickým humorem, zájmem o technologie a špatnými investicemi.
Do projektu sázecího stroje vložil na konci 19. století 300 tisíc dolarů a přišel o ně.
Založil vlastní vydavatelství, které se uvedlo úspěšným titulem, aby krátce poté zkrachovalo na pamětech papeže. To jsou ty horší okamžiky Twainova života. Zvládl je
i díky přátelství s finančníkem Henrym Huttlestonem Rogersem, ředitelem společnosti
Standard Oil, který Twainovy dluhy nezaplatil, ale pomohl mu z nich najít cestu.
Malý exkurz do Twainova života naznačuje, že onen povzdech nad školou není jen
prázdným bonmotem, je to trpká a prožitá zkušenost. A bohužel, trpká je takřka
po dvou stech letech i pro nás. Upřímně, nekonečné a stále se opakující debaty
o tom, jaká má, či nemá být maturita, zda její součástí má, či nemá být matematika
a nejnověji dokonce o tom, zda druhý jazyk na středních školách má být povinný,
či ne, jsou jen potvrzením naší vlastní bezradnosti.
Pokud se vám zdá, že i já jsem v soudu příliš příkrý, pomohu si slovy Tomáše Mariančíka: „Škola může pouze ukázat dveře do světa informací a znalostí, ale nemůže do nich
násilím nikoho procpat – projít musí každý sám. Vzdělávání by nemělo být nucené,
protože pak se ani nedá nazvat vzděláváním. Sebevzdělávání naproti tomu klíčí ze
zvědavosti, z touhy pochopit, jak věci fungují, ať už se jedná o hračku, primitivní bakterii nebo celý vesmír. Dobrá škola se ve vás může pouze pokusit probudit to semínko
zvědavosti, které vás pak bude provázet na cestě…“
Že je vám tohle jméno ještě méně známé než vlastní jméno Marka Twaina? Tak jen
pro pořádek, Tomáš Frooxius Mariančík byl jedním z prvních, kdo v Česku začal tvořit
hry pro virtuální realitu a je také spoluzakladatelem, hlavním designérem a vývojářem
společnosti Solirax, která vyvíjí operační systém pro virtuální a rozšířenou realitu. Před
lety přivezl za svou inovativní procesorovou architekturu čtvrté místo z celosvětové soutěže pro mladé vědce Intel ISEF v Bostonu. A kde je ta pointa? Tomáš odešel
sám a dobrovolně z prestižní vysoké školy, protože mu nebyla schopna nabídnout,
co očekával. Mířil mnohem výš, než ta věhlasná škola mohla dohlédnout. Šel proto
cestou sebevzdělávání a uspěl.
Ano, práce sice vede, jak tvrdí teorie, k uspokojování lidských potřeb, k vytváření
statků či služeb a je vedle půdy a kapitálu jednou ze základních produkčních složek.
Ale cestou k prosperitě práce není. Tou jsou lidský um a vědění, co rostou z těch
semínek zvědavosti…

Petr Karban
šéfredaktor
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Přinášíme Vám unikátní příležitost spolehlivě investovat s vysoce zkušenými
ekonomickými odborníky za účasti Regionální hospodářské komory Brno,
která je významným akcionářem fondu.

Sledujeme trh a jeho příležitost

Zhodnocení během pár let

Tento typ fondu je vysoce inteligentním
nástrojem, kterým dokážeme společně
s Vámi získat investiční kapitál pro výhodný
nákup a rozvoj ﬁrem, které jsou z hlediska
investice dlouhodobě prosperující a jsou tak
stabilním zdrojem příjmů pro Fond.
Z pohledu diverziﬁkace rizikovosti se
nezaměřujeme na jedno odvětví, ale
sledujeme trh a jeho investiční příležitosti
ve všech segmentech.

Vaše investice může být zhodnocena
během pár let až o 50 %. Zakoupená
ﬁrma získá silného a odborného
partnera, který ji přinese kromě kapitálu
i cenné informace a know-how díky více
než 10letým zkušenostem v daném
oboru. Vy, jako investor, se podílíte na
hospodářském růstu více ﬁrem najednou
v různých odvětvích.

www.adaxinvest.cz
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VLTAVA S MOSTY
Panoramatický pohled z Letné, v popředí budova Strakovy akademie, Mánesův most, Karlův
most, most Legií a v pozadí Jiráskův most, vlevo část Starého Města v prostoru Palachova
náměstí a Alšova nábřeží. Hlavní město letos slaví výročí 30 let od zápisu Historického centra
Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO. Stejně jako před pěti lety uspořádá Odbor
památkové péče Magistrátu hl. města Prahy k oslavám kulatého jubilea dne 24. 11. 2022
mezinárodní konferenci v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Toto setkání
odborníků by mělo přispět k otevřenému dialogu o přirozeném rozvoji centra a jeho
okolí v podmínkách 21. století s přetrvávajícím respektem k historickým skvostům Pražské
památkové rezervace, která patří k největším památkově chráněným urbánním celkům
na světě. Současně s Historickým centrem Prahy byla v roce 1992 na Seznam světového
dědictví UNESCO zapsána i historická centra Českého Krumlova a Telče.
WWW.PRAHA.EU
Tomáš Novák

VÝZVY

JAK PŘEKONAT HOSPODÁŘSKOU KRIZI
PODLE TOMÁŠE BATI A HUGA VAVREČKY

NEJDOKONALEJŠÍ STROJ
JE BEZCENNÝ V RUKOU
NEVIDOMÉHO
Je zřejmé, že nejen Česká republika, ale celý svět prochází nelehkým obdobím
změn. Někdo říká krize, někdo transformace, takřka všichni však o něm
diskutují, hledají příčiny i řešení. Vesměs se shodují, že jde o období výjimečné.
Lidská paměť je ale velmi nespolehlivá a dějiny jdou ve spirále. Pravda, jazyk
a technologie byly tehdy jiné, leč problémy totožné. Dokazuje to následující
nikdy nepublikovaný text, který na základě hovorů s Tomášem Baťou takřka
před sto lety, na prahu Velké deprese, sepsal Hugo Vavrečka.

Hugo Vavrečka a Gabriela Končitíková, Jakub Malovaný, Nadace Tomáše Bati
archiv Nadace Tomáše Bati

Jak vnímáš současnou ekonomickou situaci v naší
zemi?
Dívám-li se na současnou hospodařící lidskou společnost, vybaví se mi srovnání s dětmi, které rodiče
nechali o samotě; vylekalo je jakési zabušení na dveře
a děti si nevědí rady, tetelí se strachy před každým
stínem a při každém novém zašustění.

Kde spatřuješ původ této tísně?

Národohospodáři různých směrů snaží se vysvětlit
původ dnešní tísně, jedni vidí v ní jen zesílenou vlnu
normálního cyklu konjunkturálního, jiní hledají její
příčiny především v technickém pokroku nové doby,
v racionalizaci a nadprodukci, druzí ve vysokých
mzdách, v jednostranném rozdělení zlata na světě,
v jeho předražení a deflaci peněz, z níž se podává neúměrný pokles cen, jiní spatřují naopak příčiny těžkých
časů v nedostatečném snížení obecné cenové hladiny,
jiní opět v politické nedůvěře, v důsledcích válečných,
v reparacích, v ukrývání a v útěku kapitálu do ciziny,
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v neochotě poskytovati úvěry dlouhodobé a přepětí půjček na krátké lhůty, v obecném zdražení všech úvěrů vůbec, v útěku finančního kapitálu od zásobování výroby
potřebnými provozními prostředky; mnozí pak líčí nynější krizi jako smrtelný zápas
vyžilého už kapitalistického systému s budoucími novými formami hospodářství kolektivistického, k nimž se svět připravuje, někteří pak prorokují zánik veškeré dnešní
kultury a civilizace, fiasko moderní techniky a návrat k primitivnímu životu.

To byl pestrý výčet příčin. Stejně pestré a rozmanité jsou návrhy a rady, jak
vybřednouti z dnešních obtíží a jak zajistiti opět nepřetržitý vývoj k vyššímu
blahobytu lidstva. Jak je vnímáš ty? Které se ti jeví jako efektivní?

Jedni slibují si záchranu od plánové výroby státem řízení a kontrolované, od omezení
produkce na rozsah vypočtený podle konzumu připadajícího na jednoho obyvatele,
od mezinárodní reglementace výroby. Jiní od z obecnění a sestátnění monopolistických trastů a kartelů, navrhuje se nové rozdělení zlata, mezinárodní hodnota o měnách, jiní zase doporučují samozásobení hospodářských celků, obklopených prohibitivními cly. Konečně jsou tu i zastánci návratu k starobylému hospodaření, doporučují
zákazy vynálezů a zákazy zdokonalování výroby. V některých zemích tak, zejména
v Německu, kde národní mentalitě byly vždy sympatické zásahy vrchnosti úřední,
získává v poslední době v široké veřejnosti stále větší oblibu myšlenka jakéhosi osvíceného státně-nacionálního hospodářského komunismu. Na druhé straně vidíme, že

VÝZVY

Tomáš Baťa
s manželkou Marií
a Hugem Vavrečkou
při prvomájové
oslavě, rok 1931
(SOkA Zlín, obálka
č. 2525, p. č. 2)

na Rusko, kde se už více než deset let pokoušejí systém
kolektivistického řízení výroby a distribuce uvést prakticky v život, doléhá krize v jiné formě, ale stejně těžce
jako v západnickém systému individualistickém a že se
tam pilně studují a zavádějí právě ty metody výroby
a distribuce, které jsou typické pro individualistické
hospodářství kapitalistické a že je sověty uskutečňují
v primitivních, ovšem formách kapitalismu před sto
lety. Konečně doporučují někteří, aby se o krizi nemluvilo, abychom prostě jen důvěřovali v budoucnost
a pracovali. Moderního člověka však neuspokojuje víra
v lepší časy, chce vědět, zda jeho práce není marná,
chce vědět, kde je pravda, kde je původ obtíží a jak je
odstranit.

Příčin hospodářské krize i návrhů na jejich řešení
jsou desítky. V čem ty sám spatřuješ tu hlavní
podstatu?

Příčiny hospodářských poruch musíme hledat ne tak
v hospodářském stroji samém a v jeho formě, jako v člo-

DOMNÍVÁM SE, ŽE NÁPRAVA MUSÍ
ZAČÍT NE TAK U SYSTÉMU JAKO
U ČLOVĚKA, TEDY U NÁS U VŠECH;
BYLO BY MARNÉ VYMÝŠLET NOVÉ
FORMY SOCIÁLNĚ-HOSPODÁŘSKÉ,
DOKUD NEZMĚNÍME, NEOSVÍTÍME
ČLOVĚKA, JENŽ V NICH MÁ ŽÍT.
GENERACE, KTERÁ SI JASNĚ UVĚDOMÍ
HOSPODÁŘSKÉ SOUVISLOSTI, VYTVOŘÍ
SI BEZ NÁMAHY A BEZ PŘEVRATŮ
I NOVÉ FORMY LEPŠÍHO BYTÍ.
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DESATERO
HOSPODÁŘSKÉ
POLITIKY
PODLE TOMÁŠE
BATI A HUGA
VAVREČKY
1. N
 APROSTÁ SOLIDARITA SOUKROMÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ SE STÁTEM.
2. ODPOVĚDNOST HOSPODÁŘSKÝCH VŮDCŮ
PŘED VEŘEJNOSTÍ.
3. ZRUŠENÍ NEBO ALESPOŇ PODSTATNÉ SNÍŽENÍ
CEL ZÁKLADNÍCH VÝROBNÍCH STATKŮ.
4. S
 NÍŽENÍ CEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO ZBOŽÍ
SPOTŘEBNÍHO A VÝROBNÍHO, PŘEDEVŠÍM
STAVIV, ŽELEZA A CEMENTU.
5. Z
 LEVNĚNÍ ÚVĚRU, ZVLÁŠTĚ ÚVĚRU PRO
ZEMĚDĚLSTVÍ.
6. ZACHOVÁNÍ DNEŠNÍ MZDOVÉ ÚROVNĚ.
7. ÚSPORNOST VE STÁTNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.
8. CÍLEVĚDOMÁ INVESTIČNÍ ČINNOST STÁTNÍ.
9. R
 EFORMA ŽELEZNIČNÍ SPRÁVY.
10. ZDOKONALENÍ DOPRAVY SILNIČNÍ.

věku, který chce ovládat a řídit. Nepochybně je obsažen
kus pravdy ve většině výkladů o jednotlivých příčinách
určitých hospodářských obtíží a jistě je správné, že
rozháranost hospodářství jest z velké části způsobena
obecnou politickou nedůvěrou. Ta však byla vystupňována zase určitými fakty hospodářskými. Je vůbec těžko
rozlišit důvody druhotné od příčin základních a původních. Jsou-li někde poměry zlé, obrací se zpravidla ve zlo
všechno, i to, co o sobě bylo původně dobré. Například:
vznikl-li jednou požár, hoří obilí i plevy. Mnohé skutečnosti, jež se nám dnes zdají jako prameny hospodářského úpadku, jsou ve skutečnosti už jeho následky.

Jak to myslíš? Můžeš být konkrétní?

Je marné a neplodné přít se o to, zda původ dnešní
krize je více na straně peněz nebo statků, zda větší
produkce tu byla dříve než pokles nebo nedostatečný vzrůst konzumu a podobně – vždyť všechny tyto
názory tvoří uzavřený kruh. Ten, kdo stojí před hořící
budovou, musí se zabývat nejprve otázkou, jak požár
udusit a teprve když živly zvládl, bude se zajímat o to,
jak stavbu přetvořiti, aby byla lepší a bezpečnější. Musíme vycházet z toho, že základní forma hospodářská
a její řád jsou v celku dány přirozenými podmínkami
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na zeměkouli a povahou lidskou. Na nás je, abychom poruchy hospodářského stroje
postupně odstraňovali, učili se jej ovládati a zdokonalovat. Nehledejme první prameny
obtíží ve způsobech a institucích hospodářských, ale v člověku samém, v jeho nesprávné orientaci, v nedokonalosti a strnulosti jeho hospodářského myšlení a jednání.

Jak a kde tedy začít s nápravou?

Domnívám se, že náprava musí začít ne tak u systému jako u člověka, tedy u nás
u všech; bylo by marné vymýšlet nové formy sociálně-hospodářské, dokud nezměníme, neosvítíme člověka, jenž v nich má žít. Generace, která si jasně uvědomí
hospodářské souvislosti, vytvoří si bez námahy a bez převratů i nové formy lepšího
bytí. Nejdokonalejší stroj je bezcenný v rukou nevidomého. Musíme se starat o to především, aby lidé rozuměli tomu, co sami vytvořili, aby jednali opravdu hospodářsky
v dobách normálních i v době krize.

Dobře, jsme tedy u tvé oblíbené myšlenky – že všechny krize mají své řešení
v lidské morálce a snaze člověka najít řešení. Proč nedokážeme plně využít
tuto myšlenku k nápravě dnešní situace?

Hospodářské lidské snažení má dvojí stránku, osobně-egoistickou, která je dána
živočišnou povahou lidskou a společenskou, sociální, která se u člověka objevila
v tom okamžiku, kdy poznal, že své bytí si může opatřit lépe, spojí-li svůj rozum
a svou práci s rozumem a s prací svých sousedů. Rozvojem kultury a civilizace,
zdokonalením techniky a dopravy se stalo, že na světě převládá dnes hospodářství společenské a že izolovaná práce jednotlivcova může poskytnout člověku
jen nepatrnou část onoho blahobytu, který se dá dosáhnout prací sdruženou.

VÝZVY

HUGO VAVREČKA
Narodil se 22. února 1880 ve Slezské Ostravě,
zemřel 9. srpna 1952 v Brně. Byl český novinář,
národohospodář, politik a diplomat, mimo jiné také
děd prezidenta Václava Havla.
Ve firmě Baťa působil od roku 1932. Byl jedním
z Baťových blízkých spolupracovníků, muž širokého
rozhledu s vystudovanou elektrotechnikou, pohybující
se v oblasti publicistiky, beletrie, později též působil
jako ministr ve vládě.
Na první setkání s Tomášem Baťou vzpomínal
následovně: „Bylo to z jara roku 1906, kdy jsem byl
asistentem elektrotechniky u profesora Sumce.
Tomáš Baťa se to patrně někde dozvěděl. Seděl jsem
u oběda ve Slávii, když ke mně přisedl bez dlouhých
řečí, s nějakým snad „Dovolte…“, cizí člověk. Podíval
se na mne zkoumavě a řekl: „Vy jste pan Vavrečka?“
Pouze jsem polkl sousto a přikývl. „Já su Baťa ze
Zlína… Co jsem chtěl řéct… Ano! Tak prosím vás, co
je to kosinus fí?“ Sousto mně patrně uvázlo v krku,
neboť jsem se rozkuckal smíchy. Baťa se rovněž
velmi srdečně smál. A už mě pak až do večera
nepustil.“
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1

 omáš Baťa při oficiálním fotografování, rok 1931
T
(SOkA Zlín, obálka č. 146, p. č. 4)

2

 ugo Vavrečka u psacího stolu ve své pracovně
H
v ředitelně v továrně Baťa, 1940 (SOkA Zlín,
obálka č. 4185, p. č. 1)

Přesto však prvotní pud egoistický neutuchl a všichni jsme náchylní k tomu,
myslet vždy především na sebe. To je přínosné a o sobě není tento pud
škodlivý, dokud se jím neporušuje potřebný soulad a potřebná vzájemnost
při společné sociální práci. Oba principy, egoistický i sociální, jsou v neustálém konfliktu, který je tím větší a škodlivější, čím je mravní a rozumová
úroveň členů společnosti nižší a nevyrovnanější; oba principy se však dají
harmonicky sladit, jakmile si hospodařící lidé uvědomí, že ke zlepšení života
jednotlivce je třeba obojího, i egoismu i sociálního cítění.

Není tedy nic špatného na tom, že člověk touží po vlastním blahobytu.
Proč tedy touha jednotlivce po zisku, zlepšení a růstu nezaručí řešení
současné situace?

Už dávno není totiž pravda, že prvotní, hybnou silou veškerého hospodářství
může být jen touha po nejvyšším osobním zisku; pro toho, kdo pochopil smysl
společenského soužití, je jasné, že osobního cíle nejvyššího blahobytu lze dosáhnout jen jeho podřazením cílům společným. K tomuto poznání je ovšem třeba
jisté mravní, povahové a rozumové zralosti a má-li se svět a jeho hospodářství

To byl začátek jejich vzájemné spolupráce. Následně
působil Hugo Vavrečka v diplomacii ve Vídni,
během 1. světové války u rakouského námořnictva
a po válce se účastnil mírových konferencí jako
vyslanec Československé republiky pro záležitosti
dopravy a hospodářství. I přesto, že nebyl
zaměstnancem firmy Baťa, tak s ním Tomáš Baťa
konzultoval veškerá důležitá rozhodnutí týkající se
podniku. Hugo Vavrečka po 1. světové válce dále
působil v diplomacii a publicistice, a to až do června
roku 1932.
V roce 1932 odešel do Zlína, do firmy Baťa, kde
se stal ředitelem. Ve firmě měl na starosti široké
národohospodářské, obchodní a diplomatické
vztahy podniku v Československu a ve světě.
Jeho zlínská spolupráce s Tomášem Baťou ovšem
trvala jen měsíc, do tragické nehody Tomáše Bati
v červenci 1932.
Po jeho smrti stanul Hugo Vavrečka v řídicím
postavení jako člen tříčlenného direktoria spolu
s J. A. Baťou a Dominikem Čiperou. Během 2. světové
války byl ministrem protektorátní vlády, šest dnů
byl ministrem propagandy a následně ministrem
bez portfeje. Po 2. světové válce, v květnu 1945,
byl Vavrečka odstraněn z vedení firmy Baťa, ovšem
nepřízeň doby nesl důstojně a sebevědomě.
Po únoru 1947 byl dokonce odsouzen na tři roky
žaláře a ke konfiskaci majetku, k trestu ovšem nikdy
nenastoupil. Zemřel v Brně roku 1952.
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VÝZVY

KAPITÁL, KTERÝ Z DŮVODŮ
EGOISTICKÝCH ODEŠEL DO CIZINY,
NEPŘINÁŠÍ ANI NOVÉ VLASTI
POŽEHNÁNÍ, NEBOŤ JEJICH ZÁJEM
NENÍ SHODNÝ SE ZÁJMEM ANI
PRVNÍ ANI DRUHÉ ZEMĚ, JSOU TO
VAGABUNDI, NA NĚŽ DOLEHNE
JEDNOU TÍHA NEPSANÉHO, ALE
PŘÍSNÉHO ZÁKONA, KTERÝ PRAVÍ,
ŽE MAJETEK JE PLODNÝ JEN TEHDY,
JESTLIŽE JE VĚRNÝ SVÉMU
PŮVODU.
 Hugo Vavrečka v soukromí se svým
boxerem Míťou, 1935 (SOkA Zlín,
obálka č. 4175, p. č. 1)

dále vzestupně rozvíjeti, je třeba, aby toto vědomí proniklo v lidu i mezi vůdci hospodářskými a politickými. Je
třeba, aby celý národ a celý svět poznal, že dnešní hospodářská technika dospěla do stupně, kdy je další vývoj
možný jen zvýšením vědomí pospolitosti a sociální spolupráce a kdy hospodaření bez cílů mravních a sociál
ních musí vždy skončit neúspěchem a škodou, neboť
není způsobu, aby komukoliv byly trvale zachovány
nějaké pracovní nebo podnikatelské a jiné zisky, jestliže
mnohem větší zisk a mnohem větší úspěch z jeho práce
nevzejde obci, okresu, zemi, národu, společnosti.

Hovoříš o vytváření osobního blahobytu v konsenzu s blahobytem společnosti. Jak se díváš na solidaritu podnikatele se státem, ve kterém podniká?

Prvním předpokladem rozumného hospodaření je
naprostá solidarita s vlastním státem. Nechť se nikdo
neklame, že by mohl úspěšně hospodařit a pracovati na svůj vrub a zůstat při tom lhostejný k osudům
a k prosperitě státu, v němž žije. Na hospodářské
věrnosti k vlastnímu státu, na solidaritě osobních zájmů
se zájmy státními, rozeznáváme dobrého hospodáře
od špatného. Každý pokus odnést majetek a jmění ze
státu, v němž tento majetek a toto jmění bylo získáno,
do ciziny, je nejen zrada na státě, ale i zrada na sobě
samém, na svých vlastních zájmech. Neboť dříve či
později se tento útěk nějak vymstí. Mnozí se domnívají,
že jsou zvlášť chytří, když pro několik stovek, jež by
museli platit na daních, ulijí část svého jmění do cizí
země, která snad okamžitě má daně nižší, nebo kde je
měna podložena větší zásobou zlata než doma. Na čas
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se to snad podaří, ale osudy lidské jsou právě tak málo vypočitatelné jako osudy
národů a států. Ti, kdož utekli se svým majetkem z různých států evropských, ztrácejí
namnoze dnes už víc, než mohly činit všechny daně a dávky doma za dlouhá léta.

Takže neuznáváš převádění majetku do zahraničí?

Kapitál, který z důvodů egoistických odešel do ciziny, nepřináší ani nové vlasti požehnání, neboť jejich zájem není shodný se zájmem ani první ani druhé země, jsou to
vagabundi, na něž dolehne jednou tíha nepsaného, ale přísného zákona, který praví,
že majetek je plodný jen tehdy, jestliže je věrný svému původu. Dnes vidíme, jak bojácní Holanďané posílají své peníze do Francie a bojácní Francouzi zase své hotovosti
do Holandska; je to čiré bláznovství, neboť ať utečou kamkoliv, ze zeměkoule neutečou a na té vládnou koneckonců všude stejné hospodářské zákony a veškeré hospodářství světa je tak sepjato, že obecná krize a konec se musí rozšířiti na všechny státy
bez výjimky, i na ty, které snad v důsledku svých rezerv obtížím dále mohou vzdorovat než jiné. Tím nechci říci, že by kapitál měl vždy zůstat doma pod pokličkou a že by
se měl cizině vždy vyhýbat; světové sepětí hospodářské vyžaduje, aby domácí kapitál
byl pro určité účely pohotový i v cizině; je to také často účelné, aby pracoval s cizí
zemí ve prospěch domácích zájmů. Podtrhl jsem však slovo „pracoval“, poněvadž důraz leží na něm na rozdíl od „ukrýval se“. U nás byli již mnozí několikrát poučeni o tom,
že se dezerce do ciziny nevyplácí; na druhé straně přinesl náš kapitál, správně v cizině
použitý, našemu hospodářství značný prospěch a současně i prospěch zemi cizí.

Takže kdybys měl svou myšlenku zjednodušit – jaký postoj by měl podnikatel
zaujmout ke státu, ve kterém podniká?
Solidarita s vlastním státem je základem veškerého úspěchu soukromého hospodářství. Není nijak příjemné platit daně, rozum však praví, že šidíme sami sebe,
jestliže se pokoušíme obelstít hospodářský celek, jehož jsme součástí. Z toho
ovšem vyplývá totožné i pro stát, to jest pro parlament, vládu a správu státní. Musí
být solidární se zájmy všech svých hospodářských občanů, že jim musí opláceti
věrnost věrností a poskytovati dostatek jistoty i svobody, aby mohli doma úspěšně
hospodařiti.

VÝZVY

Řešení tedy spatřuješ v podnikatelích, kteří jsou
solidární se svým státem. Jak inspirovat současné
podnikatele k takové odpovědnosti?

HOVORY MEZI
HUGO VAVREČKOU
A TOMÁŠEM BAŤOU
Představujeme vám doposud nikdy nepublikovaný text rozhovorů mezi
Tomášem Baťou a jeho blízkým přítelem Hugem Vavrečkou. Text se
nacházel v archivních složkách jejich dalšího blízkého přítele Františka
Xavera Hodáče. Jedná se o velmi cenný přepis rozhovorů mezi Baťou
a Vavrečkou. Od roku 1929 až do své smrti často diskutoval Tomáš Baťa
právě s Hugem Vavrečkou na téma hospodářská krize a její možná
řešení, případná zmírnění, a to jak v tuzemsku, tak i mezinárodně.
Někdy v druhé polovině roku 1931, když se začala krize silně projevovat
i v Československu, dospěli v těchto hovorech k závěru, že by bylo
vhodné vydat publikaci pro veřejnost, která začala být znepokojena
a dezorientována.
Z mnoha stran se tehdy volalo po různých státních opatřeních,
po řízeném hospodářství a podobně. Tomáše Baťu „pálily prsty“
a jak říkal, chtěl napsat ostrou kritiku těchto „postátnění všech
hospodářských starostí“. Hugo Vavrečka však zastával názor, že nestačí
pouze kritika, ale že je třeba lidem nejprve vysvětlit, proč se dostavují
hospodářské krize a pak jim vštípit několik jednoduchých zásad jako
směrnice pro jejich překonání. Dohodli se na hlavních zásadách a Hugo
Vavrečka převzal úkol dát to na papír. Vznikla stať Jak překonám
hospodářskou krizi, jež byla dokončena na podzim, krátce před
odletem Tomáše Bati do Indie. Tomáši Baťovi ale připadaly některé
části příliš odborné. Chtěl vše říct populárněji, proto se dohodli, že
s vydáním počkají a učiní tak, až se vrátí z Indie.
Když se Tomáš Baťa z Indie vrátil, diskutovali o věci znovu, ale
dospěli k závěru, že lepší než všechny polemiky o řízení hospodářství
v tuzemsku, bude pustit se do obnovení exportu, který může být
nejúčinnější brzdou vzrůstající nezaměstnanosti. Tak od vydání statě
Jak překonáme hospodářskou krizi upustili.
Stať obsahuje myšlenky Tomáše Bati a Huga Vavrečky tak, jak k nim
dospěli v četných diskuzích. Své poznámky shrnuli do několika
stručných obecných hesel, jimiž by se měla podle jejich mínění řídit
veškerá národní hospodářská politika.
Kompletní text naleznete v brožuře Jak překonat hospodářskou krizi
podle Tomáše Bati a Huga Vavrečky. Brožura vznikla díky finanční
podpoře společnosti Fosfa a zakoupit ji můžete na stránkách Nadace
Tomáše Bati – www.nadacetomasebati.cz.
Text pochází z archivního dokumentu, který je součástí podkladů
ke knize dr. Františka Xavera Hodáče a je uložen ve Státním okresním
archivu Zlín, fond Baťa, a. s., I/3 Vedoucí činitelé firmy, k. 19, inv. č. 31,
f. 279-309.

Považuji nejen za své právo, ale i za svou povinnost
promluvit veřejně o dnešních hospodářských obtížích.
Nemám důvod mluvit v této souvislosti dnes o poměrech ve Zlíně, neboť je známé, že výkonnosti a prosperity zlínských závodů a našeho kraje se obecná krize
nedotkla a že zde neustále rozšiřujeme svou výrobu
a zlepšujeme životní úroveň města a kraje. Domnívám
se však, že by dnes měli mluvit a jednat všichni, kdož
byli osudem postaveni na místa, jež možno srovnávati
s místem kormidelníků na lodích. Kapitáni soukromého hospodářství mají podle mého názoru stejnou
odpovědnost za přítomnost i budoucnost národa jako
volení zástupci lidu, jako vlády a parlamenty, ba často
i odpovědnost větší. Já se k této odpovědnosti chci
vždy dobrovolně hlásit a zde se počíná také různost
mé koncepce podnikatelství od běžného názoru
i ve vědeckém i v populárním hospodářském myšlení.
Dnes už podle mého přesvědčení nikdo nemá práva
stát u kormidla kterékoliv soukromohospodářské lodi,
nepřijímá-li odpovědnost za ni i před veřejností a nedokazuje-li neustále svými skutky, že pojímá svou činnost
jako veřejnou funkci sociální.

Jak tedy ideálně propojit soukromé zájmy se zájmy veřejnými a nepotlačovat vlastní touhy?

Hájím zásadu, že ve spořádaném a solidním soukromém
podniku musí být podnikatelský zájem, zájem na zisku
a úspěchu – druhotný, podřazený zájmu společenskému. Uznávám ovšem současně, že jedno bez druhého
neobstojí, a tím liší se můj názor od populární nauky
socialistické. Život mne poučil o tom, že není rozdílu
mezi činností soukromou a veřejnou, mezi hospodařením privátním, národním a státním a že správa každého
podniku je především správa zájmů sociálních, společných celému národu. Život mne také poučil o tom,
že spravovat dobře soukromý podnik, a tím též dobře
sloužit veřejnému sociálnímu zájmu, mohou jen lidé,
kteří svou povahou, svou duševní organizací a svými
pudy a mravními názory jsou k této funkci uzpůsobeni
a výsledky své práce legitimováni – lidé, kteří si toto
povolání zvolili, protože cítili, že jsou pro něj šití, tak
jako si jiní zvolili, že budou umělci, politiky nebo vědci.
Jsi zastáncem spolupráce, ale v dobách krize potřebují podniky i stát své vůdce. Jak to vnímáš ty?
Mám velice vyvinutý smysl pro práci ve skupině a každý, kdo byl ve Zlíně, mohl se přesvědčiti, že zde není
žádné hierarchie a že vše spočívá na kolektivní spolupráci všech se všemi; zkušenost a zase zkušenost mi
však potvrdila, že při každé větší koncepci musí tu býti
jistý koordinační princip, jistá osoba, na níž spočívá poslední tíha odpovědnosti. Ztracena je loď, jejíž kormidlo řídí celá posádka a do jejíhož vedení mluví všichni
spolucestující jeden přes druhého. Marná jest veškerá
demokracie, jestliže zásada účasti všech na vládě není
doplněna účelně uznáním spolehlivé autority, uznáním
cílevědomé vůle osobní.
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VÝZVY

Hugo Vavrečka a Tomáš Baťa při kontrole kávostroje v Obchodním
domě Bata, 21. dubna 1930 (SOkA Zlín, obálka č. 88, p. č. 2)

Mnoho podnikatelů zůstává v anonymitě, proč
ty ne? Jak nahlížíš na tuto anonymitu?

Jestliže tedy při svém názoru na povahu a smysl
soukromého hospodaření uznávám současně prioritu
veřejného zájmu společenského i nutnost nezávislé
silné, vedoucí individuální vůle, není v tom žádného
rozporu. Ovšem nositel oné vůle musí si právo na místo kapitánské vydobýt a denně obhájit i v podniku,
i před veřejností. To je, co nám chybí nejvíce. Vůdcové
soukromého hospodaření se většinou halí v anonymitě,
jsou veřejnosti právě tak málo známí jako jejich hospodářské a společenské úmysly a cíle, nikdo neví, jaký je
jejich vliv, jak se vykonává a kam dosahuje. Není zajisté
třeba, aby hospodářští vůdcové chodili na tržiště a ukazovali se veřejně lidu. Avšak veřejnost má právo vědět,
kdo určuje hospodářské osudy národa, kdo je za ně
nakonec odpovědný. Má právo vědět, podle jakých
zásad jsou vedeny velké a důležité podniky, jak se
spravují a jak konají své sociální úkoly. V dnešní době
neexistuje již ve skutečnosti majetek čistě soukromý,
pokud je součástí výrobního a provozního jmění národního, neboť cestou přes nesčetné vzájemné souvislosti
hospodářské musí sloužit všem a náleží všem.
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JE VŮBEC TĚŽKO ROZLIŠIT DŮVODY
DRUHOTNÉ OD PŘÍČIN ZÁKLADNÍCH
A PŮVODNÍCH. JSOU-LI NĚKDE
POMĚRY ZLÉ, OBRACÍ SE ZPRAVIDLA
VE ZLO VŠECHNO, I TO, CO O SOBĚ
BYLO PŮVODNĚ DOBRÉ. NAPŘÍKLAD:
VZNIKL-LI JEDNOU POŽÁR, HOŘÍ
OBILÍ I PLEVY. MNOHÉ SKUTEČNOSTI,
JEŽ SE NÁM DNES ZDAJÍ JAKO
PRAMENY HOSPODÁŘSKÉHO
ÚPADKU, JSOU VE SKUTEČNOSTI
UŽ JEHO NÁSLEDKY.

VÝZVY

Jakou roli v dobách krize hraje vláda? Je možné očekávat nápravu od vlády?

Veřejnost si zvykla, zvlášť v těžkých dobách, očekávat veškerou nápravu od vlády
a od státu, se vším se obracet na vládu a za vše činí odpovědnu vládu a parlament.
Nemůže být pochybnosti o tom, že vláda a správa státu je skutečně za velké
výseky národního hospodářství zodpovědná, formálně je dokonce zodpovědná
za všechno. O této její odpovědnosti ještě promluvím. Avšak první stupeň odpovědnosti je u nás samých, nejvíce pak u vůdců soukromého hospodářství, neboť
vlády a parlamenty řídí se vědomě i nevědomě úsudky a požadavky hospodářských
kapitánů. Podle těchto přání upravují se zákony a předpisy. Při individualistickém
hospodářství zbývá ovšem ještě veliká oblast hospodářská, kam moc a vliv zákonů
nesahá a řeknu ihned zde, že je to tak správné, neboť zákony státní mají tvořit pouze rámec národního hospodářství, jeho výplň je věcí soukromého hospodářského
přičinění a hospodářské práce nás všech.

Pokud mají zákony vymezovat rámec národního hospodářství, jakým způsobem budou vymezeny principy jednání v soukromém podnikatelském
sektoru?

Zdá se mi, že v oblasti svobodného hospodářství je to dnes ještě tak, jak to bylo
na moři v dobách korzárů. Nic mi není tak vzdálené, jako přání, aby svoboda hospodářská byla nějak zúžena a omezena státními předpisy, budu však vždy bojovat o to,
aby tam, kam nesahá zákon státní, zavládl zákon a pořádek na základě obecné morálky, obecného sociálního cítění, obecného veřejného mínění; není-li ho, nepomohou
psané zákony. Snad je nyní jasné, proč jsem zdůrazňoval před chvílí, že je třeba především, aby kapitáni soukromého hospodářství byli veřejnosti známi, aby se vědělo,
kam směřuje jejich kurz a pod jakou vlajkou plují. Proč trvám na tom, že jsou veřejnosti plně odpovědni, dříve, než je odpovědna vláda a parlament? Na svobodném moři
soukromého hospodářství pluje plno anonymních pirátů, kteří hospodaří bez ohledů
a zřetelů na společné zájmy a potřeby národa. Hledáme příčiny hospodářských obtíží
na místech nepravděpodobných a přehlížíme, že svobodná směna statků a peněz
je na širé oblasti, kam zákony nesahají, podvázána a zkřížena neznámými kořistníky.
Je třeba vypraviti se za nimi a strhnouti jejich falešné vlajky.

Tomáš Baťa ve své pracovně, 1930
(SOkA Zlín, obálka č. 91, p. č. 2)

Často se hovoří o tom, že hospodářské krize jsou
jen součástí přirozených ekonomických cyklů, jak
to vnímáš?

Jsou-li snad občasné výkyvy hospodářské prosperity
nutným důsledkem hospodářského vzestupu a koloběhu, je jisté, že délka a hloubka hospodářských
depresí je ve většině států zaviněna nehybností cen
nejdůležitějších výrobních a konzumních statků, monopolními kartely nezodpověděných výrobců. Zde tkví
nejdůležitější příčina dnešní krize a zde je důvod, proč
se hospodářství po depresi nemůže tak dlouho hnout
z místa a znovu se roztočit. Monopolní kartely to jsou,
které sedí na živém prameni obnovy, jako ona ropucha
v pohádce.

Ve kterých odvětvích spatřuješ, že monopolní
kartely způsobují největší problémy současné
hospodářské situace?

Je to zejména jedna skupina zboží, jehož nepřiměřená
cena dusí obzvláště těžce hospodářský život a zdržuje obrat k lepšímu. Jsou to suroviny a polotovary
stavební, železo, cement a cihly atd. Tyto statky mají
mimořádný význam pro veškeré hospodářství z několika důvodů a na jejich ceně lze přímo měřit možnosti
veškeré prosperity státního celku. Jsou základem veškerého hospodářského života a veškeré výroby. Jejich
drahota určuje na celé generace drahotu všeho, neboť
obytné domy, tovární budovy, stavby vodní, železnice
a ostatní dopravní prostředky mohou se amortizovat
teprve průběhem dlouhé doby a byl-li v nich vázán kapitál nepřiměřeně velký, jsou na léta brzdou rozmachu,
přenášejí se z otců na děti jako jakýsi dědičný hřích. Ale
ještě z jednoho důvodu mají ceny těchto výrobních
statků základní význam právě v době krize. Po hospodářské depresi dostavoval se dosud vždy obrat nejprve
v průmyslu stavebním, protože bojácný kapitál, který
při krizi zalezl do punčoch, ještě nejsnáze se dal ze
svých skrýší vyvolat možnostmi investic bezpečných,
konzervativních. K tomu ovšem bylo třeba, aby ceny
železa a staviv byly elastické, aby sledovaly zákon
nabídky a poptávky a aby v krizi byly sníženy na takovou úroveň, která by mohla býti pobídkou k stavebním
investicím.

Jak vnímáš ceny základních průmyslových surovin
v naší zemi?
Naše ceny železa i staviv jsou nyní v krizi stejné jako
za vysoké konjunktury a jsou vysoko nad cenami
světovými. Za tuto drahotu nejdůležitějších surovin
vděčíme nezodpovědným, anonymním direktorům několika kartelů, na jejich vrub pišme převážnou většinu
dnešních i budoucích hospodářských obtíží našeho
státu a soukromého podnikání. Oni způsobují u nás
veškerou nezaměstnanost, protože znemožňují oživení stavebního ruchu a rozběh našeho strojařského
průmyslu; oni jsou hlavními původci deficitu ve státním hospodářství, neboť ten odvozuje se jen z předražených investic veřejných prací a železnic; naše stavby
a naše železnice platí železo i cement o sto procent
dráž, než by bylo třeba.
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Tomáš Baťa při vstupu do
továrny, 1930 (SOkA Zlín,
obálka č. 109, p. č. 2)
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EXISTUJE DVOJÍ RACIONALIZACE,
UŽITEČNÁ A ŠKODLIVÁ, ROZUMNÁ
A NEROZUMNÁ. ROZPOZNÁVÁME OBA
DRUHY RACIONALIZACE PODLE TOHO,
ŽE PRVNÍ MÁ ZA NÁSLEDEK SNÍŽENÍ
CEN VÝROBKŮ A ZLEPŠENÍ MEZD,
KDEŽTO DRUHÁ CENY NEMĚNÍ, NEBO
JE I ZVYŠUJE, A PŘI TOM SNIŽUJE
MZDY A PLODÍ NEZAMĚSTNANOST.
Hugo Vavrečka u psacího stolu ve své
pracovně v ředitelně firmy Baťa, 1940
(SOkA Zlín, obálka č. 4182, p. č. 1)

Je podle tebe situace odlišná jinde v Evropě?

V sousedním Německu je tomu stejně, kartely rovněž nesmírně předražily ceny
výrobních statků, železa a staviv, a ochromily tím německé hospodářství víc než
všechny reparační platy. Do ciziny ovšem německé kartely dodávají za ceny světové,
tedy asi za polovinu toho, co musí platit domácí spotřebitel. Kdyby snad hospodářská
dohoda mezi Francií a Německem, o níž se dnes mluví, měla spočívat v tom, že by se
francouzské a německé kartely dohodly na společném provozování této politiky, pak
by tato dohoda přinesla Evropě ještě větší hospodářské škody než válka.

Jak se této kartelové politice bránit?

Vinu na tom, že se pirátství monopolistů u nás rozmohlo tak, že boj s ním se zdá
nyní býti bezvýhledný, máme my všichni, naše veřejnost, naše dělnictvo, naše
inteligence, naše politické zastoupení a všechny naše vlády. Dobrovolně jsme si dali
navléci chomout kartelových cen nejzákladnějších výrobních statků, a ještě jsme
ochotně sami do něj strkali hlavu. Nejprve jsme uvěřili báchorkám, které monopolisté u nás odjakživa šířili a živili jakoby výroba železa, cementu a cihel byla u nás
zvlášť obtížná a drahá. Stačí však vzít tužku do ruky, abychom si vypočetli, že se dá
u nás vyrábět železo za stejných podmínek a cen jako v četných jiných zemích, kde
stojí polovinu.

Nemyslíš si, že řešení by přinesla promyšlenější racionalizace práce?

Existuje dvojí racionalizace, užitečná a škodlivá, rozumná a nerozumná. Rozpoznáváme oba druhy racionalizace podle toho, že první má za následek snížení cen výrobků
a zlepšení mezd, kdežto druhá ceny nemění, nebo je i zvyšuje, a při tom snižuje mzdy
a plodí nezaměstnanost. Oba druhy racionalizace mají prvotně stejný účel: ušetřit
na provozních nákladech lepším využitím materiálu, energie a lidské práce. Liší se však
od sebe způsobem, jak se této úspory dále užije; rozumnou, užitečnou racionalizaci
provádí firma, která je řízena podle zásady nejvyššího prospěchu společenského, druhá
spekuluje s tím, že se na úkor společnosti obohatí. Podnikatelé, kteří jednou pochopili,
že tajemství úspěchu racionalizace spočívá ve zlevnění cen, ve zvýšení mezd a v zaměstnání většího počtu lidí, nikdy nebudou provádět racionalizaci druhou.

Co je podle tebe základem účelné racionalizace a jak se liší od té egoistické?
Účelná racionalizace směřuje k tomu, aby nový vynález, účelnější stroj a lepší organizace práce byla využita výhradně ve prospěch podnikatele – rozdíl je jednoduchý
a jasný a jak patrno, nejde zde zase o nic jiného než o veřejnou zodpovědnost,

o smysl pro sociální spolupráci, o solidárnost s národem a státem. Jedna věc je u egoistické racionalizace
podivná; její výpočet se totiž vždy musí nakonec
ukázat jako falešný, a přece je mnoho jinak velmi
inteligentních podnikatelů, kteří si myslí, že jsou
zvlášť geniální, když úspor racionalizačních užívají pro
sebe, a nikoliv pro snížení cen, zvýšení mezd a pro
rozšíření výroby. Ve skutečnosti pracují se škodou, ale
neuvědomí si to, až po delší době, nebo když přijde
náhlá stagnace jako dnes. Racionalizace má totiž tu
vlastnost, že prospívá jen podnikatelům velkorysým,
lakomce však sežere.

Jak se vyrovnáváš s předsudky, které předvídají,
že racionalizace výroby bude dovedena do takového stadia, že již nebude potřeba dělníků a stroj
opravdu nahradí člověka. Jak za takové situace
využívat lidského potenciálu?

Opravdu často slýchávám otázku, co nastane, jestliže pokroky technické budou umožňovat stále větší
racionalizaci výroby a jestliže se tím bude vyřazovat
stále větší počet spolupracovníků z práce. Ukázal jsem
již, že správná, domyšlená racionalizace rozmnožuje
počet potřebných spolupracovníků a že dostavuje-li se
nezaměstnanost, není to důsledek zdokonalení výroby,
nýbrž falešné cenové politiky. Také se mne tážou, kam
nakonec povede stálé zvyšování výroby, když – jak se
zdá – svět už je zbožím přeplněn. Považuji domněnky o nadprodukci za falešné. Není pravda, že by bylo
na světě více zboží, než by bylo možno konzumovat.
Rozhlédněme se kolem sebe, běžme do dělnických
čtvrtí našich průmyslových čtvrtí a do vesnic našich,
všimněme si, jak chudě jsou miliony našich spoluobčanů oblečeny, jak špatně bydlí a jak bídně se stravují.
Ať za mnou nikdo nechodí s tvrzením, že by tu nebylo
konzumní potřeby.
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NEVĚŘÍM V PLECHOVÉ HUBY
Otakar Klepárník, zakladatel a spolumajitel skupiny MEDESA, je bezmezně otevřený.
Jeho pohled na současnou situaci, Českou republiku i segment zdravotnictví, který
je mu nejbližší, je možná provokativní, ale bezesporu inspirativní.
Petr Karban

archiv MEDESA

Firmy napříč segmenty řeší řadu problémů, váš
segment je ovšem poměrně specifický, protože
ceny nejsou plně ve vaší moci. Co je aktuálně největší hrozbou podnikání?

Obecně je to podle mne financializace podnikání. Práci,
která má mít smysl a přinášet užitek, jsme zaměnili
za vydělávání peněz jen pro peníze. S cílem koupit si
za ně něco, co stejně nepotřebujeme. Služba zákazníkovi se vytratila. Vlastník se oddělil od manažera.
Manažer má cíl vydělávat peníze vlastníkovi. A prostředkem mu může být i spojení s byrokratem nebo
s politikem, aby si připravil podmínky. Talent se prezentuje jako někdo, kdo vymyslí jednorožce, kterého
prodá. Nejlépe někomu z IT gigantů, což jsou novodobí
vládcové světové ekonomiky, přinášející minimum
užitku a manipulující lidmi. A jsme bezohlední k životnímu prostředí. To je podoba podnikání, která mě netěší.
A hlavně jsem přesvědčen, že dlouhodobě nemůže
fungovat, nikam nevede.

OTAKAR
KLEPÁRNÍK,
MEDESA
NĚKDEJŠÍ VRCHOLOVÝ SILNIČNÍ CYKLISTA
ZALOŽIL, SPOLUVLASTNÍ A SPOLUŘÍDÍ RODINNÉ
USKUPENÍ MEDESA, KTERÉ SE ORIENTUJE
NA TECHNOLOGIE, POMŮCKY, MATERIÁL
A SLUŽBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ, VĚDU
A VÝZKUM. PODPORUJE SPORT, VZDĚLÁVÁNÍ
A POMOC ZNEVÝHODNĚNÝM. JE AKTIVNÍM
PROPAGÁTOREM BAŤOVSKÝCH PRINCIPŮ
A IDEJÍ, V NICHŽ SÁM NACHÁZÍ INSPIRACI.
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A pokud jde o hrozbu pro váš podnik?

Pak vnímám a řeším úplně všechno, co řeší ostatní, například rozpadlé dodavatelské
řetězce, protože nakupujeme po celém světě a naši dodavatelé mají své dodavatele také
po celém světě, takže čas od času něco nemáme a nejsme schopni uspokojit zákazníka
buď vůbec, nebo za dobu tak dlouhou, že je to vlastně totéž jako vůbec. Když potřebujete nějaký laboratorní přístroj nebo zdravotní pomůcku, obvykle na to nemůžete čekat
půl roku nebo i více, potřebujete to hned. A ceny, které jste zmínil, to je kapitola sama
pro sebe. Dodavatelé nám pořád zdražují, my moc nemůžeme, protože naše ceny jsou
částečně regulované. V divizi Pomůcky přímo, protože dodáváme pomůcky na poukazy zdravotních pojišťoven a tam je povolen roční nárůst ceny čtyři procenta. Která ale
samozřejmě zdaleka nestačí pokrýt nárůst ceny našich dodavatelů. Jinými slovy, část těch
pomůcek už je nedostupná.

Není na pořadu jednání se zdravotními pojišťovnami?

Přes asociaci se o to pokoušíme, ale druhá strana se zatím tváří tak, že pokud za nasmlouvané ceny od kohokoliv cokoliv dostane, není důvod nic měnit a všechno je v pořádku.

Někteří nezdražovali?

To je většinou levná konkurence dovážející z Asie, respektive z Číny. Určitě lze stále
dovážet levné a špatné věci. Pokud se pacient, který nedostal kvalitní pomůcku, neozve přes vlivná média, v zásadě to nikoho nezajímá. Pokud není velký rachot, zájem
řešit tyto problémy je na straně ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv či
samotných pojišťoven vlastně malý. A je malý i obecně, protože oni mají jiné priority,
například úhrada lůžkové péče. Přece jen, neprovedená operace srdce je fakticky
i mediálně větší sousto než nedodaný vozík.

Co v téhle souvislosti očekáváte od budoucnosti? Kde vidíte budoucnost
firmy, kterou budujete sedmadvacet let?

My musíme být unikátní, stát se předmětem touhy klienta. Část výrobků a služeb
půjde možná mimo systém pojištění, klasickou komerční cestou. Výrobek se zdražuje,
úhrada zůstává, doplatek roste. Druhá věc je, naprosto logicky, že část věcí se stane
nedostupnými. Možná to vyvolá tlak, který povede ke změně. V divizi Laboratoře
máme některé produkty zcela unikátní, a přitom pro korporace nejsou tak zajímavé,
protože to je relativně malý segment. To je cesta pro nás. A pokud jde o pomůcky,
naše výhoda je, že jednáme jako lidé s lidmi. Pro nás je zákazník člověk. A nejde jen
o to prodat, ale u celé řady produktů zajišťujeme seznámení s obsluhou a použitím,
zajišťujeme seřízení na míru i následný potřebný servis. To e-shopy s plechovou hubou
nezvládají. Takže to je naše budoucnost, péče o zákazníka, služba. V plechové huby
robotů v naší práci nevěřím.

Jak vnímáte českou budoucnost?

Jako dnešní výzvu udržet životaschopné společenství lidí, kteří jsou schopni soužití,
spolupráce a vzájemné pomoci. Jako úkol postarat se o naši zemi a zachovat si naději
i jako důvod k optimismu. Pokud jde o podnikání, vrátím se k prvním větám. Hodnotu
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JAK ŘÍKAL BAŤA, PODNIKÁNÍ MUSÍ
POVZNÉST SPOLEČNOST, MUSÍ JI ČINIT LEPŠÍ
A MUSÍ NĚČÍM PŘISPĚT K TOMU, ABY SE
LIDÉ MĚLI LÉPE. TO BERU JAKO ZÁSADNÍ
IMPERATIV PRO PODNIKÁNÍ.
Otakar Klepárník firmu řídí
se synem Martinem.

Když už jste zmínil Baťu, co inspirativního byste
od něj rád předal dál?

Stěžejní je jeho celkové pojetí podniku jako součásti
života regionu a země, a to, že podnikání chápal jako
poslání, které má přispívat nejen k povznesení a rozvoji
zaměstnanců, ale také celého regionu, aby se všem
lidem žilo lépe. K dalším obecným baťovským principům
patří spolupráce a spoluúčast. To znamená řídit lidi s tím,
že jsme spolupracovníky spoluzodpovědnými za výsledky a podílíme se na zisku i na ztrátě. Další Baťova zásada
je vyjádřená okřídleným rčením „Náš zákazník, náš pán“.
Toho bychom se měli držet i v tom smyslu, že máme přinášet to, co zákazník opravdu chce, k něčemu potřebuje
a za co je ochoten si zaplatit, protože to jinak nemá smysl. Baťa také říkal: „Nechceme odborníků znalých, co nejde“. To se teď rozmohlo v celém světě, že všechno musí
mít nějaký certifikát, bez kterého to nejde, a na jeho
získání se vynakládá spousta času a financí. Stejně tak
jsme závislí na „odbornících“, mnohdy byrokratech, kteří
tomu třeba vůbec nerozumí, ale mají to správné razítko.
Hledejme způsoby, jak by to šlo, a nevymýšlejme další
zbytečné záminky a důvody, proč by to jít nemohlo.

Hitem posledních let je pomoc státu…

má pro mě podnikatelská aktivita, která má smysl a užitek pro konkrétního člověka.
Aby to nebyla aktivita, jejímž cílem je jenom vydělat peníze. Jak říkal Baťa, podnikání
musí povznést společnost, musí ji činit lepší a musí něčím přispět k tomu, aby se
lidé měli lépe. To beru jako zásadní imperativ pro podnikání. Další hodnotou je práce
povýšená na spolupráci, to znamená navazovat tam, kde kolega přestal. „Nepředávej
špatnou práci,“ to také pochází od Bati. Důležitý je přitom respekt a vzájemná úcta
mezi spolupracovníky. K tomu, aby vznikaly hodnoty, je rovněž potřeba, abychom
u práce a o práci přemýšleli. A nezapomínejme, že v podnikání nejde jen o zisk.
Podle mě je povinností nás všech, kteří tady žijeme a podnikáme, abychom se snažili
podporovat místní ekonomiku, spolupráci i celé společenství. Celkový dopad a užitek
toho, co děláme, je minimálně stejně tak důležitý, jako stanovit férovou cenu produktu nebo služby v poměru k jejich kvalitě. Pokud si něco koupím od české firmy,
tak jí zároveň dávám peníze na to, aby mohla zaplatit svým zaměstnancům a aby tito
mohli zaplatit za svoje potřeby, podpořit svoje spolky, což má zase smysl jako užitek
pro ně. Pokud si to koupím od zahraniční firmy, tak to možná budu mít levnější, ale
žádný další přínos to pro nás mít nebude.

Podle mého názoru stát podporovat podnikání nemůže.
Stát by se měl starat o bezpečnost, dodávku energie,
společnou infrastrukturu a možná o základní vzdělání,
ale nemyslím si, že by stát mohl nebo měl podporovat
podnikatele. Stát by hlavně podnikatelům neměl život
komplikovat a takzvaně jim házet klacky pod nohy.
Neměl by je zbytečně zatěžovat daněmi. Měl by je jednoduše nechat existovat a co nejméně omezovat. Co by
měl naopak stát a celý veřejný sektor dělat, je to, že
pokud něco potřebuje, měl by pokud možno nakupovat
od místních výrobců a poskytovatelů služeb, kteří nejvíc
zaměstnávají místní lidi, mají tady další aktivity a platí
daně v Česku. To by mělo vyhrát jako princip navzdory
různým proklamacím, že jsme Evropané a musíme oslovovat ostatní dodavatele z Evropy. Nemusíme. Pokud
v Česku chceme něco dělat, vyrábět a nakupovat pro
veřejný sektor, tak bychom měli dávat přednost českým
firmám, aby ty peníze, které tím vydělají, zůstaly v Česku, a mohly tak posloužit k vytváření dalších hodnot
a bohatství naší země.
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BYZNYS NENÍ VĚC PŘEŽITÍ,
JE TO VĚC RŮSTU
Jak vnímá se svou více než třicetiletou manažerskou a poradenskou zkušeností český
trh malých a středních firem Radoslav Tesař, řídicí partner společnosti M.C.Triton?
Kde jsou největší nedostatky? A které vlastnosti jsou dnes pro lídry klíčové?
Petr Karban

archiv M.C.Triton

Začněme těmi nedostatky…

Pominu tři aspekty, o kterých mluví všichni – drahé vstupy, nedostatek zaměstnanců
a digitalizaci. Zmíním tři jiné, které jsou z mého pohledu zcela zásadní. Fenoménem
číslo jedna je absence byznys plánu. Firmy nemají rozpočet, náklady a výnosy středisek, kalkulace produktů. Nemají ani know-how, jak ho nastavit. To je moje reálná
zkušenost. Nemají data, podle kterých mohou firmu řídit, vodítkem je pro ně cash
flow. Oni se s tím třeba i naučili žít. Jedou intuitivně, což sice při desítkách a stovkách
produktů lze pochopit, zvláště ve světě, kde se podmínky mění ze dne na den, ale
přijde den D a shánějí investora. V tu chvíli mají problém – investor chce čísla, důvěryhodná čísla. A žijeme v době, kdy nastává velké období směn majetku.

A když investora nepotřebují?

Realita říká, že i tehdy je to problém. Doba je dynamická, vše se mění, najednou se
vám zdá, že obchody jdou jinak, než jste čekal – padají, nebo naopak je tu nová příležitost. Potřebujete motivovat obchod. Ale jak uděláte motivační systém, když nemáte
kalkulace a nevíte, kolik na kterém produktu vyděláváte? Opravdu silně teď ze strany
malých a středních podniků vnímám poptávku postavit byznys plán a pomoci vyznat
se v kalkulacích.

Ve které chvíli by si majitel firmy měl uvědomit, že mu situace přerůstá přes
hlavu a že musí od intuice přejít k procesům?

Každý majitel má určitá čidla, semafory. Já rád používám výraz Dopady. Jak to poznáme? Majitel cítí, vidí, že něco nejde – klesají tržby, stoupá nekvalita, penále, rostou
zásoby, nesplácíte úvěr, stoupá fluktuace, ve firmě je zmatek a podobně. Zkrátka
začíná toho být hodně na samotnou intuici a je potřeba chodu firmy dát řád. Pozor!
Velkou překážkou v této chvíli je ego vlastníků. Často ego zlikvidovalo firmu nebo
snížilo hodnotu společnosti. Je potřeba mít sebereflexi a správná čidla a následně si
přiznat nutnost změny. Ale zpátky k vaší otázce. Říká se, že procesní potřeba je někde
kolem sta milionů obratu. To je chvíle, kdy firma už většinou potřebuje jízdní řád,
transparentnost, řízenou komunikaci, hodnoty a odpovědnost. A to všechno představuje určitou odbornost. To jsme u druhého poznatku – absence řízení.

Každý majitel ale řídí…

Myslí si, že řídí. Zase, je to odbornost. A často je vnímaná spíše jako sprosté slovo.
Naše generace, ta první porevoluční, měla tu výhodu, že sem jezdili manažeři ze Západu a měli jsme se od koho učit. Ta nastupující generace, ta vychovaná na technologiích, ta už má jiné návyky a postoje. Veškeré informace jsou globálně dostupné. Ale
uvidíme, jak si s postupem času povedou. Jenže pak je tu mezigenerace, třicet pět až
padesát let, mají firmy, jsou úspěšní, ale se skutečným řízením moc do styku nepřišli.
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Dobře, je nějaké desatero, jak řídit?

Určitě jsou základní podmínky. Nutné. Musíte mít cíle,
hodnoty, motivaci. Nemáte-li cíle, nejste schopen
řídit. Nejste ani schopen motivovat tým ani dát lidem
zpětnou vazbu, jestli pracují dobře, nebo ne. Což je
situace, kdy nejste schopen tým ani nijak rozvíjet.
Takže přešlapujete na místě, byť se vám může zdát, že
obchod roste. A když jsme u řízení, musím zmínit osobní příklad. To je skoro až baťovské téma, ale ohromně
platné. Lidí je málo a ti schopní si vybírají, kde budou
pracovat, respektive kde se budou seberealizovat
a hlavně s kým!

Lze mít vůbec – v dnešní disruptivní době – nějaké reálné dlouhodobější cíle?
Musíte mít cestu, tedy strategii. Kam jdete. A k tomu
potřebujete směrníky, tedy cíle. To je právě ten třetí
nedostatek. Všichni se obávají toho, co bude. Ale

M.C.TRITON
ČESKÁ SPOLEČNOST, KTERÁ POSKYTUJE
PORADENSTVÍ FIRMÁM, ŘÍDÍ FIRMY
A OBCHODUJE S FIRMAMI. JEJÍ KOMPETENCE
NEJLÉPE PŘEDSTAVUJÍ ČÍSLA:
32 LET NA TRHU
100 KLIENTŮ ROČNĚ
3 400 PROJEKTŮ
1 000 000 000 KČ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
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přitom všichni, kdo podnikají s deseti a sta milionovými obraty, už mají určitou zkušenost. A všichni mají
určitý rozum. Jsou jen tři priority, které musíte naplnit:
zaměstnanci, kteří musí věřit tomu, co děláte. Cash
flow, které vám dovolí existovat v čase. A sebeúcta,
tedy odpověď na otázku, zda má to moje podnikání
nějaký smysl. Ano, někdy ještě musíte vzbudit důvěru
v bance. Nikdo dnes neví, co bude zítra. Není jiná cesta,
než vzít rozum do hrsti a snažit se ty tři priority naplnit.
Bojovat. Musíte mít sebevědomí růst a vidět se za dva,
tři roky, byť třeba v různých variantách. Ale byznys
není věc přežití, je to věc růstu. Ano, byla tu pandemie,
teď je tu válka… Máme nabourané logistické řetězce,
máme nízkou nezaměstnanost a klesá poptávka. S tím
se musíme poprat všichni, a to je fér. Češi jsou naštěstí
kreativní, proto věřím, že to zvládneme. Podnikatelé
jsou většinou připraveni na to, že když se nedaří, je to
výzva. Ale určitě čekejme, že teď se situace se všemi
vlivy ještě vyhrotí. Jediná cesta je nefňukat, myslet
a pracovat.

Úspěšné jsem fňukat nikdy neslyšel… Pojďme
od nedostatků k léku na jejich zvládnutí.

Jediný lék, který opravdu zabírá, je osobnost lídra.
Byznys plán si koupíte, procesy si koupíte. Ale musíte
být lídrem, který k tomu úspěchu chce směřovat. Mimochodem, úspěch je, když vás to baví a máte dobré
vztahy.

Jak se takovým lídrem stát?

Musíte mít tři základní kompetence. První je schopnost
vidět klienta, peníze, marže… Říkejme tomu obchodní
nebo byznysový cit. To, když nemáte, je to špatné.
Druhou dovedností, nebo spíš postojem, je úcta k obchodu.

Jak to myslíte?

Podívejte se, ve fabrice jsou dva tisíce zaměstnanců
a deset obchodníků. Lídr, který vyrostl v obchodě,
má vlastní obchodní zkušenost a má k obchodu úctu,
to je velmi významná kompetence. Protože on musí
stát v čele obchodu. Nakonec totiž vždycky rozhoduje zákazník, jelikož platí. A takřka v každé firmě se
odehrává každodenní mentální souboj Obchod versus
Zbytek firmy. Ale ten zbytek firmy nečelí konkurenci,
neklečí ve výběrovém řízení na kolenou. To dělá obchodník, který je vděčný za každého zákazníka. Z pěti
výběrových řízení vyhraje jedno a pro zákazníka udělá
maximum. Ale zbytek firmy ani neví, jaký je klient
a jak takové výběrové řízení vypadá. Můžete mít
produkt ze zlata, ale musíte ho umět prodat. Někdo
ho musí koupit.

Umějí to české firmy?

České firmy umějí všechno.

Říká se totiž, že právě v obchodu a marketingu
zaostáváme…

Je pravda, že se můžeme zlepšovat. Ale já bych v tomto ohledu nerad paušalizoval.

A ta třetí kompetence?

Ta je strašně důležitá, to je to krystalické lídrovství – dokázat se obklopit schopnými
lidmi. Pochopit je, motivovat je a vytvořit jim prostor. To je základní manažerská,
lídrovská kompetence, využít talent člověka tak, aby ho to bavilo a přitom to mělo
smysl pro firmu. Nutná je obrovská pokora. Pak lidé půjdou za vámi. Bohužel, moje
zkušenost je taková, že právě tenhle aspekt dochází málokomu.

A není to cesta z nejsnazších? Lidé nejsou…

Neřekl bych nejsnazší, ale určitě je to cesta, která je k dispozici vždy. Klíčové slovo je
důvěra. Důvěra zaměstnanců i důvěra klientů v lídra, důvěra lídra v zaměstnance.

Je na důvěru recept?

Všichni ho znají. Splň, co řekneš. To stačí.

Co všechno to výše řečené znamená pro vás a vaši společnost? Mění se nějak?
Jak jsem zmínil – směny na trhu přinášejí spoustu investičních příležitostí. Hráčů je
hodně, mají málo manažerských týmů. Na jednotlivce, myšleno interim manažera,
já se svou zkušeností moc nevěřím, protože ten je sám. Když potřebujete změnu,
obvykle potřebujete sehraný tým s energií. To je dnes naše poradenská vlajková loď.
A naše motivace je rozběhnout TRITON FUNDS – spravovat firmy pro naše investory
i pro sebe.
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BRNO SE VYDALO ZA PŘIDANOU HODNOTOU

SNAŽÍME SE MOC
NEPŘEKÁŽET
Ladislav Chodák je investor, podnikatel, manažer
i organizátor. Podnikat začal hned po revoluci, od roku
1990 založil nebo se aktivně podílel na založení více
než třicítky firem podnikajících především v IT sektoru,
strojírenství a stavebnictví. Od roku 2010 již ale nepracuje
v operativě žádné firmy, věnuje se především rozvoji
a mentoringu svých firem, investicím do technologických
startupů a regionálním aktivitám.

Valerie Saara

Jakub Hněvkovský

Váš profesní rejstřík je poměrně bohatý, vejde
se tam řada firem i jiných aktivit. Dnes je možná nejvíce vidět, že se i pod vaším vlivem mění
brněnská hospodářská komora…

Co bylo důvodem?

Přirozený lidský koloběh. Po počátečním nadšení, večírcích a individuálních schůzkách
se všichni poznali a noví členové přibývali pomaleji než animozita mezi stávajícími členy.

Předsedou představenstva RHK Brno jsem od roku
2017, členem od roku 1995. Vstupem společnosti Unis do OHK Brno v roce 1995 jsem se přihlásil
ke komunitě podnikatelů v Brně, ale vlastně jsem
od toho ani nic neočekával, nesnažil jsem se být
aktivní, protože jsem ani moc nevěděl jak. Setkávání
podnikatelů byla víceméně formální, proto jsem
hledal i zakládal jiné platformy, které mi dávaly větší
smysl. Prostě jsem potřeboval dělat i něco jiného
než jen byznys.

Také jste se angažoval ve vzdělávání. Základní škola Labyrinth vznikla, ale
s vysokou to nedopadlo…

Na začátku 90. let byl mezi podnikateli v Brně
populární Press Club…

Proč ta škola tedy nakonec nevznikla?

To byl, ale bylo toho více, v roce 1995 jsem byl u založení Brněnského, později Jihomoravského společenství,
o něco později vznikl Vine and Cigar Style, Business
Support a další. Téměř všechny se ale postupně vyčerpaly a rozpadly.
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To bylo v roce 2016, kdy jme trpěli, stejně jako spousta firem, nedostatkem pracovníků v IT. Přišlo mi logické mít vlastní vysokou školu, kde by se učilo, co je ve firmách
třeba. Ušetřili bychom spoustu času, který věnujeme zaškolování, absolventi by již byli
kompetentní. Vymyslel jsem tehdy Business simulator, který by studenti navštěvovali
zprvu jeden den v týdnu, v posledním ročníku pak tři dny. Ti nejperspektivnější by měli
již ve druhém ročníku podepsané pracovní smlouvy. Oslovil jsem tehdy Masarykovu univerzitu, aby pomohla s teoretickou přípravou a garancí oborů a RHK Brno, aby zajistila
podniky. Tehdejší rektor Mikuláš Bek byl k myšlence velmi vstřícný, stejně jako RHK Brno.

Každý dělá chyby. Koupil jsem pro ni budovu vysoké školy Karla Engliše, která sice nebyla v nejlepším stavu, ale mě zajímala spíše budoucnost. Tehdy jsem ale podcenil image,
senát Masarykovy univerzity majetkový vstup do soukromé vysoké školy neschválil.
Chvíli jsem ještě bojoval, ale bez profesorů a docentů vysoké školství dělat nejde. Nicméně, uvědomil jsem si, že Hospodářská komora by mohla plnit funkci business clubu,
který se neomrzí. Může totiž nabízet mnohem více než jen setkávání a konzumaci.
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Školení, semináře a podobné aktivity jsou ale v rámci regionálních komor běžné…
To jistě, záleží ale, do jaké hloubky jdete. Pokud chcete být pro podnikatele zajímavý,
musíte nabídnout víc než jen teoretické přednášky. Ukázat řešení, které lze ve firmě
nasadit, ukázat cesty ke změně. Nejsou to školení, ale proof of concept projekty,
příklady nejlepší praxe. K tomu však musíte mít odborníky, které komora sama nemá
a ani mít nemůže. Vydali jsme se proto cestou klastrů, které sdružují dodavatele
i zákazníky jednotlivých řešení, kteří si odborníky v klastru prostě zaplatí. Činnosti
jednotlivých klastrů jsou popsány na jejich webových stránkách. Klastry a jejich představitelé se stali respektovanými institucemi a odborníky v daných oblastech.

To jsou ale dost specifické a odborné záležitosti, které asi nevyužije mnoho
firem…

To si bohužel myslí i majitelé většiny firem, ale myslím, že témata jako digitalizace firem nebo kybernetickou bezpečnost řeší dnes úplně všichni a potřebují to stejně jako
rozvoj obchodu. Ale i obchodních aktivit máme řadu. Protože jestli má podnikatelské
sdružení být podnikatelům nějakou pomocí, mít nějaký smysl, pak musí nabízet co
nejlepší a nejširší možnosti interakce. Úspěšné podnikání na nich stojí.

To jsou vize představenstva? To z vás tým RHK musí mít radost…

KLASTRY,
PLATFORMY
A AKTIVITY
RHK BRNO
N
 etwork Security Monitoring Cluster (https://
www.nsmcluster.com/) vznikl již v roce 2009,
zaměřuje se na kybernetickou bezpečnost.
Do RHK Brno vstoupil v roce 2018, v jeho čele je
ředitel Jiří Sedláček.

Je to jako v každé firmě. My jako představenstvo se jen snažíme udávat směr a moc
nepřekážet. Hlavní zásluhu na zvládnutí všech činností má ředitel Čeněk Absolon a jeho
semknutý a skvěle fungující tým. Z uvedeného seznamu činností musí být jasné, že
činnost všech zaměstnanců komory musí být motivována i jinak než financemi. Věřím,
že smysluplnou a tvůrčí činnost je možno dělat dobře a se zanícením. Je ale pravda, že
udržet v chodu celý aparát není úplně snadné. Evropské dotace pomalu končí, odvody
za člena do HK ČR se dramaticky zvýšily a přesto, že jsme největší OHK v Česku, tak
máme pouhých 450 členů, a to nás příspěvky nespasí. Bylo by však škoda začít omezovat činnosti, které prospívají celému regionu. V mnoha ohledech jde naše komora proti
proudu, především svými vstupy do podnikatelských aktivit. Nechceme logicky firmy
řídit, ale můžeme jim efektivně pomoci v prostředí Hospodářské komory rychleji růst.

Industry Cluster 4.0 (https://ic40.cz/) vznikl již
na půdě RHK Brno v roce 2016, jeho předsedou
představenstva je Tomáš Kubala.

Teď z vás slyším investora…

A
 ktivita Go Green! rámuje udržitelné podnikání,
které dnes již prostupuje všemi činnostmi všech
firem. Není proto samostatnou platformou, ale
přímo integrální součástí RHK Brno.

A proč ne? Často slýcháme dotazy, do čeho je vhodné dnes investovat. Každá investice
je riziko. Ale když jsme se nad tím zamysleli, vyšlo nám, že největší stabilitu by vykazoval fond, který by byl dostatečně diverzifikovaný, vytvořený z většího množství středních a malých ziskových firem. Ty mají dostatečnou flexibilitu a odolnost, aby přečkaly
časy zlé, a přitom skvělou příležitost růstu v časech lepších. A také jsme se shodli, že
pokud bychom takový fond měli doporučovat, musíme mít vliv na řízení a dodržování
stanovených investičních pravidel. Lidský faktor je velmi zásadní. Vstoupili jsme proto
padesáti procenty do ADAX Private Equity Fund SICAV, který představuje přesně tu
popisovanou stabilitu, a tedy možnost, kam bezpečně vložit peníze v době vysoké inflace a případně i pro podnikatele možnost komu prodat firmu, když nemají následníka.

Jak má fond nastavené výnosy?

V
 roce 2020 vznikl Brno Space Cluster (https://
brnospacecluster.cz/), sdružuje firmy, které
dodávají pro vesmírný průmysl, předsedou
představenstva je Petr Kapoun.
P
 latforma Life Sciences 4.0 (https://www.
lifesciences40.cz/) by měla využít propojení
firem s Masarykovou univerzitou a CEITEC,
šéfem je Radek Fialka.

B
 usiness Club (https://businessclubbrno.cz/)
navazuje na pozitiva zaniklých klubů, dává
členům možnost scházet se neformálně při
různých příležitostech včetně oblíbeného
retroplesu, nabízí ale i zcela specifické
služby, jakými jsou zdarma konzultace s členy
představenstva nebo vyjednání schůzky
s představitelem libovolné firmy.

Standardně 10 procent, pro členy všech hospodářských komor 12 procent. Může se
to zdát hodně, ale naši členové mají opravdu dlouholeté zkušenosti s řízením firem
i fondů a víme, že to lze.

E
 nterprise Europe Network (https://www.
enterprise-europe-network.cz/) funguje jako
skvělý zdroj informací o evropských firmách pro
možnou spolupráci, případně odběr zboží.

Zbývá vám čas na něco jiného? Pokud vím, věnujete se často i byznysu
za oceánem…

Kontakt-Kontrakt (https://www.rhkbrno.cz/
kont-r-akt) je dlouhodobý a efektivní nástroj
pro B2B schůzky.

Jakou roli ve strategii hraje RHK?

C
 entrum mezinárodního obchodu (https://
www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/
centrum-mezinarodniho-obchodu) je inspirací
a pomocí všem, kdo přemýšlejí o exportu nebo
již exportují. Centrum finančně podporuje
i Jihomoravský kraj a statutární město Brno.

Směřujeme k dlouhodobým cílům, ty máme jasné a v podstatě odpovídají strategii
Jihomoravského kraje a města Brna.

My jako podnikatelé jsme součástí regionu. A jako RHK chceme ukázat, zjednodušeně
řečeno, že podnikání s vysokou přidanou hodnotou lze v prostředí Jihomoravského
kraje uskutečňovat a mohou z něj profitovat všichni. Pokud nalezneme jakýkoliv další
způsob, jak podpořit tuto ideu, nebudeme váhat. Ale je pravda, že v těchto týdnech
se přednostně věnujeme zapojení ukrajinských uprchlíků do pracovního procesu
a spřádáme plány na dobu po skončení války.
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K PODNIKÁNÍ RIZIKO PATŘÍ,
S DOBRÝM POJIŠTĚNÍM
JE ALE VÝRAZNĚ NIŽŠÍ
Již bezmála 30 let pomáhá RENOMIA svým klientům řídit podnikatelská rizika. Stejně
jako rostly záběr a profesionalita služeb, rostla také hodnota spravovaného pojistného,
která v současnosti činí za skupinu téměř 16 miliard korun. RENOMIA GROUP působí
v 11 zemích střední a východní Evropy a zajišťuje služby kdekoli na světě. S expanzí
a rozšiřováním služeb pro své klienty však zdaleka nekončí.
Petr Simon
archiv RENOMIA

B

uď nejlepší! Udělej to nejlepší pro klienta! „To
u nás platí. V centru naší pozornosti není náš
vlastní úspěch, ale prospěšnost našich služeb.
Chceme, aby se na nás klient mohl za všech okolností
spolehnout a počítat s tím, že mu zajistíme nejlepší po
jistný program respektující jeho specifické požadavky.
Dokážeme predikovat nová rizika plynoucí z dění v růz
ných oborech a v případě škody jsme vždy k dispozici.
Naše práce nás baví a máme ji rádi,“ říká zakladatelka
společnosti Jiřina Nepalová, která pro budování firmy
nadchla i své syny Jirku a Pavla. Všichni tři společně
vlastní majoritní podíl.
V současné době má RENOMIA desítky specialistů,
kteří se zaměřují na konkrétní rizika. Rozumějí předmě
tu podnikání svých klientů a dokážou jim nabídnout
pojištění na míru.
Na podmínky pojištění má vliv nejenom dění v České
republice. Impulsy přicházejí i z ekonomické a politické
sféry – například inflace nebo protiruské sankce. V ná
sledujících příspěvcích se budeme věnovat několika
vybraným oblastem, o které se naši klienti nejvíce za
jímají a které v určitém smyslu „hýbou pojistnými trhy“
a ovlivňují strategické úvahy pojistitelů i firem o dalším
směřování.
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ROSTOUCÍ INFLACE PRONIKLA I DO POJIŠTĚNÍ. JAKÉ TO
MÁ PRAKTICKÉ DOPADY A JAK SE PŘED NIMI CHRÁNIT?

MICHAEL DUBSKÝ, ŘEDITEL PÉČE
O KLIENTY RENOMIA GROUP
Řídí tým specialistů se zaměřením na služby pro klienty včetně
likvidace pojistných událostí a služby v risk managementu.
Zabývá se také umisťováním složitých rizik na zahraničních
trzích pro české i mezinárodní klienty. Koordinuje aktivity
specializovaného týmu RENOMIA International Broking
Center, který se věnuje právě zajištění rizik.

S

oučasný ekonomický vývoj v České republice i ve světě charakterizuje vysoké tempo
růstu inflace a současně propad růstu HDP, a tedy zpomalování ekonomiky. „Růst infla
ce se promítá do řady produktů a pojistných sazeb již delší dobu, zhruba dva až tři roky.
Do té doby řada globálních pojišťoven podléhala tlakům na snižování pojistných sazeb, které
skončily někdy na začátku roku 2019. V tu chvíli se vývoj otočil,“ vysvětluje Michael Dubský.
Dění na ekonomickém poli v současné době, kdy dochází ke zvyšování hodnoty stavebních
prací, materiálů, služeb a energie, se promítá i do ceny pojistek. Je nutné přehodnotit výši
pojistné částky u pojišťovaného majetku tak, aby odpovídala nákladům na znovupořízení
a nedocházelo k takzvanému podpojištění a snižování náhrady škody v případě pojistné
události.
To stejné platí u pojistné částky pro pojištění přerušení provozu, kde mají být mimo jiné zo
hledněny také všechny fixní náklady společnosti. Tedy takové, které je firma povinna uhra
dit i v situaci, kdy by byl její provoz přerušen. Ceny energií, výše mezd, nájemného a další
fixní náklady hrají zásadní roli při stanovení výše škody a adekvátní výše výplaty pojistného
plnění. „Naše klienty na tyto skutečnosti průběžně upozorňujeme a pomáháme jim s úpra
vou pojistných programů tak, aby reflektovaly aktuální hodnotu jejich majetku, specifická
rizika i plány do budoucna. Pro klienty hledáme ta nejlepší řešení dostupná na domácím
trhu i v zahraničí. Doporučujeme se tomuto tématu věnovat, protože pojišťovny jsou v pří
padě pojistné události nekompromisní a většinou přistupují ke krácení pojistného plnění.
Přitom navýšení pojistných částek nemusí znamenat vysoké nárůsty ceny pojistek, a také
lze volit různé kombinace, například zvýšení spoluúčasti,“ dodává Michael Dubský.

POJIŠTĚNÍ ENERGETIKY PROCHÁZÍ DYNAMICKÝM
VÝVOJEM, ZNALOST TRHŮ JE NYNÍ KLÍČOVÁ

YEVGENIY TATUSOV, PLACEMENT LEADER
AND POWER & ENERGY
V oblasti pojišťovnictví působí od roku 2017. Realizuje
umístění rizik na mezinárodních pojistných a zajistných trzích
pro klienty RENOMIA GROUP i jejích zahraničních partnerů
po celém světě.

J

edním z průmyslových odvětví, pro které má RENOMIA specializovaný tým, je oblast
energetiky.
V posledních letech se trh nacházel v takzvaném hard market stavu, což znamená, že
se tržní podmínky zpřísňovaly. To u řady pojistných programů vedlo ke změnám ve spolu
účastech, omezení rozsahu krytí, navýšení sazeb, snížení trhem nabízených kapacit nebo
dokonce k odmítnutí pojištění.

25

VÝZVY

Pojištění je zvláště
v současné turbulentní
době účinným
nástrojem ochrany
firem i jednotlivců.

Ceny pojištění rostou, a to celosvětově, a zároveň se omezila dostupnost pojistných
kapacit a vzrostla opatrnost pojistitelů ve vztahu k fosilním zdrojům. Náročnější jsou
pojistitelé také ve svých požadavcích na zabezpečení proti možným rizikům pojist
ných událostí.
Odvětví energetiky zaznamenalo v roce 2021 škody přesahující celosvětově 128 miliard
korun. „V RENOMIA vnímáme situaci v oblasti pojištění energetiky jako výzvu, jak nejlé
pe pomoci našim stávajícím i budoucím klientům toto období překonat. Znalost rizika,
profesionalita, dobré vztahy a zavedená spolupráce s více než 90 pojistnými a zajistný
mi trhy nás zejména v této specializaci významně odlišují od konkurence,“ říká Tatusov.
Z pohledu pojištění lze nyní jednotlivá odvětví energetiky rozdělit do šesti zák
ladních kategorií. Každá má svá specifika a v každé se trh vyvíjí odlišně. Specialisté
v RENOMIA tento vývoj průběžně sledují a klientům předkládají návrhy řešení, jak
se co nejlépe dostat k solidním podmínkám.
Například v oblasti výroby a obchodu s elektřinou se nárůst sazeb pojištění oproti
roku 2021 zpomalil, zatímco pojištění firem obchodujících s uhlím nebo používajících
uhlí jako primární zdroj, nadále zůstává velmi komplikované. Velké firmy tohoto za
měření stále častěji směřují k vytvoření alternativy k tradičnímu pojistnému trhu, jako
například k zakládání takzvaného kaptivu (vlastní „pojišťovny“).

NÁSLEDKY KYBERNETICKÉHO ÚTOKU POMŮŽE
ZMÍRNIT CYBER POJIŠTĚNÍ

MICHAL PILECKÝ, SPECIALISTA
POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK
Michal Pilecký je specialistou pro pojištění finančních
rizik (Financial Lines), pojištění odpovědnosti statutárních
orgánů a pojištění kybernetických rizik.

J

eště před pár lety bylo jen málo představitelné, že kybernetické útoky jednou budou
každodenní realitou. Dnes jsou jim vystaveny prakticky všechny firmy. „Řada průzku
mů realizovaných mezi majiteli, řediteli či risk manažery velkých firem staví kyberne
tické útoky dokonce do čela žebříčku současných podnikatelských rizik,“ konstatuje Mi
chal Pilecký. Mezi cíle útočníků patří velké společnosti, banky, nemocnice nebo veřejné
instituce. Stále častěji jsou to však i střední a malé firmy, u nichž útočníci předpokládají
určité slabiny v ochraně. Taktiky kyberútoků jsou různé a někdy je i pro zkušené uživatele
moderních technologií prakticky nemožné poznat, že se stali jejich terčem.
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Nárůst technologií přinesl nová rizika
S rozšiřováním moderních technologií, častějším využíváním internetu, permanentně
rostoucím počtem mobilních zařízení a celkovou závislostí na technologických ře
šeních se riziko kybernetických hrozeb zvyšuje. Následkem kyberútoku je nejčastěji
únik citlivých dat, za jejichž ochranu je firma odpovědná svým klientům, partnerům
či zaměstnancům (tedy škody třetích stran). Vznikají ale také škody, které se týkají
společnosti samotné. Například náklady související s tím, že se firma stala cílem vydí
rání (ransomware), nebo když kvůli kybernetickému útoku došlo k přerušení provozu
(tedy vlastní škody pojištěného). Kybernetické útoky jsou každodenní hrozbou pro
fungování všech společností, protože technika dnes řídí drtivou většinu činností.

Nejlépe funguje kombinace opatření
„Statistiky pojistitelů za poslední roky potvrzují, že největším rizikem a nejčastější příčinou
škod v oblasti pojištění kybernetických rizik jsou zaměstnanci, tedy lidský faktor,“ vysvět
luje Pilecký. Nedbalost či úmyslné jednání stojí za 33 % těchto škod, následováno hacker
skými útoky (29 % škod) a odcizenými či ztracenými mobily, notebooky apod. (14 % škod).
Nejefektivnější jsou tak řešení, která kombinují více opatření: základem je vždy přimě
řené zabezpečení firemních systémů, neméně důležitá je ale stálá osvěta zaměstnan
ců, kteří jsou podle průzkumů nejčastějším terčem kyberútočníků, a také kvalitní po
jištění kybernetických rizik (CYBER pojištění). „Zájem o tento typ pojištění celosvětově
roste a pohled na něj se proměňuje i v tuzemsku, kde měly firmy dosud tendenci tato
rizika podceňovat. Po řadě útoků, jimž české společnosti v posledních letech čelily, je
však zřejmé, že je to problém, který se týká opravdu všech,“ konstatuje Pilecký.
Výše pojistného se odvíjí od řady faktorů. „Důležitý je obor činnosti a samozřejmě
také objem dat a údajů, se kterými zájemce o pojištění pracuje. Zásadní roli hrají způ
sob ochrany dat ve společnosti, osvěta a vzdělávání zaměstnanců, rozsah outsour
cingu služeb a v neposlední řadě požadované krytí a limit pojistného plnění,“ shrnuje
pohled na kybernetická rizika Michal Pilecký.
CYBER pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ:
úniku (ztráta, odcizení) osobních údajů, dat a informací z informačního systému
nebo počítače společnosti, ať již náhodného nebo z nedbalosti,
cíleného napadení IS zvenčí nebo i zevnitř společnosti za účelem získání přístupu
k datům a způsobení škody,
vydírání společnosti, včetně nákladů s tím spojených zejména v oblasti obnovy dat
a systémů,
nákladů regulatorního řízení, včetně krytí GDPR sankce následkem kybernetického
incidentu,
přerušení provozu pojištěné společnosti (výpadek systémů) a souvisejícího ušlého
zisku.

CENY HRAJÍ
ZÁSADNÍ ROLI
PŘI STANOVENÍ
VÝŠE ŠKODY
A ADEKVÁTNÍ
VÝŠE VÝPLATY
POJISTNÉHO
PLNĚNÍ. PROTO
NYNÍ POMÁHÁME
KLIENTŮM
S ÚPRAVOU
POJISTNÝCH
PROGRAMŮ.
Michael Dubský

PRODÁVÁTE NEBO KUPUJETE FIRMU? VYUŽIJTE
POJIŠTĚNÍ TRANSAKČNÍCH RIZIK

HANA PAVELKOVÁ, SENIOR
SPECIALISTA POJIŠTĚNÍ REAL ESTATE,
M&A, CONSTRUCTION
Hana Pavelková se specializuje na pojištění prohlášení
a záruk z kupní smlouvy (W&I) a titulu vlastnictví k akciím
u transakcí v různých oborech činnosti – například
automotive, energetice, strojírenství, moderních
technologiích, IT a realitách.
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P

rodej společnosti je náročný proces, od kterého mají zpravidla prodávající
i kupující rozdílná očekávání. Jejich postoje pomáhá významně sblížit pojištění
transakčních rizik. Pojistný trh nabízí několik produktů, které pomáhají tato
rizika eliminovat.
K nejvyužívanějším pojistným produktům při prodeji společnosti patří pojištění pro
hlášení a záruk z kupní smlouvy (W&I) a pojištění titulů vlastnictví k nemovitosti nebo
akciím společnosti (Title Insurance). „Oba typy pojištění se poslední dobou vyvíjejí
směrem ke komplexnějším produktům, kdy jsou kryta konkrétní identifikovaná rizika,
například daňové riziko zjištěné při prověrce cílové společnosti (chybné vyčíslení
srážkové daně apod.) nebo rizika spojená se škodami na životním prostředí,“ vysvět
luje Hana Pavelková. U titulů vlastnictví je možné pojistit případné zneplatnění sta
vebního povolení nebo územního rozhodnutí. Samostatnou kapitolou je pak pojištění
hrozících soudních sporů.
Svým klientům v oblasti transakčních rizik poskytuje RENOMIA širší konzultační servis,
který spočívá v několika krocích. První fází je seznámení s klientem, který zamýšlí
prodej své společnosti, ale není ochoten poskytovat příliš široké záruky. Důvody jsou
různé. Například jsou prodávajícími fyzické osoby, které mají rozdílný názor na rozsah
poskytovaných záruk nebo nejsou ochotny poskytnout osobní ručení. V některých
případech je prodávajícím investiční fond, který by rád omezil svoji odpovědnost
na 1 euro a realizoval takzvaný clean exit. To znamená, že by neměl po dobu násle
dujících 2 až 3 let blokované finanční prostředky na vázaném účtu s tím, že doplatek
celé kupní ceny obdrží až na základě reálného výkonu společnosti.
„Často připravujeme nabídku W&I a Title Insurance pro prodávajícího již ve fázi, kdy
teprve vstupuje v jednání s potenciálními kupujícími. Je to především proto, aby obě
strany od počátku transakce znaly přibližný rozsah pojistného krytí a cenu pojištění
a mohly podle toho upravit návrh kupní smlouvy a dohodnout se, kdo náklady na po
jištění ponese,“ přibližuje proces spolupráce Hana Pavelková. Výhodou pojištění je, že
pokud vznikne kupujícímu finanční škoda z porušení záruk prodávajícího, uplatňuje
kupující svoji škodu přímo u pojišťovny. Taková situace tedy nevytváří konflikt mezi
novým majitelem a původním managementem společnosti, který často ve firmě
zůstává a je pro její další chod klíčový.
RENOMIA klientům pomáhá i s komplikovanými transakcemi, kdy je například cílová
společnost předlužená, prodávající ale přesto trvá na omezení své odpovědnosti a je
jím přenosu na pojišťovnu. Společnosti vykazující záporný hospodářský výsledek jsou
ovšem obecně těžko pojistitelné. „Naším úkolem v takovém případě je najít vhodné
ho pojistitele a vysvětlit mu, že má cílová společnost takový plán restrukturalizace,
který jí umožní výrazně posílit vlastní kapitál a dostat se opět do provozního zisku,“
dodává Pavelková.
Specializované pojištění W&I a Title Insurance poskytují pojišťovny a autorizovaní
agenti se sídlem v Londýně, Dublinu, Barceloně a Frankfurtu. S nimi má RENOMIA
přímé kontakty a mnohaleté zkušenosti, což je pro klienty obrovskou přidanou hod
notou.

PANDEMIE PROVĚŘILA DŮLEŽITOST POJIŠTĚNÍ
POHLEDÁVEK A VÁLKA NA UKRAJINĚ JI JEŠTĚ
UMOCNILA

HYNEK RASOCHA, ŘEDITEL RENOMIA
TRADE CREDIT
Hynek Rasocha je specialistou na pojištění pohledávek,
významně se podílel na zavádění a rozvoji pojištění
pohledávek na českém pojistném trhu. V pojišťovnictví
v oblasti firemní klientely pracuje od roku 1989,
v RENOMIA působí od roku 2013.
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K NEJVYUŽÍVANĚJ
ŠÍM POJISTNÝM
PRODUKTŮM
PŘI PRODEJI
SPOLEČNOSTI
PATŘÍ POJIŠTĚNÍ
PROHLÁŠENÍ
A ZÁRUK Z KUPNÍ
SMLOUVY (W&I)
A POJIŠTĚNÍ TITULŮ
VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTI
NEBO AKCIÍM
SPOLEČNOSTI (TITLE
INSURANCE).
Hana Pavelková
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V

posledních dvou letech si řada firem v ČR prošla velmi obtížným obdobím
a situace nebude jednoduchá ani do budoucna. „Narušené dodavatelsko
-odběratelské řetězce v důsledku pandemie prověřily užitečnost pojištění
pohledávek jako jednoho z nástrojů na zajištění obchodů proti neplacení ze strany
odběratelů,“ říká Hynek Rasocha.
Na začátku pandemie pojistitelé pohledávek očekávali nárůst počtu insolvencí,
zejména díky masivní státní podpoře k němu ale fakticky nedošlo. Kvůli růstu cen
však bylo zapotřebí zvyšovat pojistné limity na odběratele, aby nenastalo výraz
nější podpojištění. Prudký růst cen komodit pokračuje, stejně jako nedostatek
některých vstupů. Hrozící stagnace ekonomiky, růst ceny financování a zejména
válečný konflikt na Ukrajině a jeho dalekosáhlé důsledky významně zvyšují nejis
totu na trhu. Pojistitelé pohledávek nyní předpokládají růst insolvencí minimálně
na úroveň předpandemického období, například Allianz Trade očekává nárůst
insolvencí v roce 2022 o 9 % a v roce 2023 až o 14 %.
Pandemie a nástup válečného konfliktu na Ukrajině jasně ukázaly, že pojistné smlouvy
v pojištění pohledávek je potřeba velmi pečlivě sjednávat a průběžně sledovat, což
je klíčovou rolí pojišťovacího makléře. Důležitá je také zkušenost s tímto speciálním
druhem pojištění. „Některé firmy měly pojistné krytí na odběratele například v Rus
ku, ale ne vždy toto krytí zahrnovalo i takzvaná politická rizika, mezi která se počítá
například i zákaz nebo omezení transferu měny,“ upozorňuje Rasocha.
Význam krytí politických rizik a pojištění exportního financování i nadále poroste.
Kromě státní exportní pojišťovny nabízejí řešení i komerční pojišťovny na tuzemském
i mezinárodním pojistném trhu. RENOMIA s těmito trhy dlouhodobě spolupracuje
a využívá také podpory svého minoritního akcionáře, přední světové pojišťovací
makléřské společnosti Gallagher.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY, KTERÉ VYBOČUJÍ
ZE ZAJETÝCH KOLEJÍ

MICHAL MUSIL, OBCHODNÍ ŘEDITEL
RENOMIA BENEFIT
Michal Musil se s týmem RENOMIA BENEFIT specializuje
na pojišťovací a finanční služby retailovým klientům
a tvorbu programů zaměstnaneckých benefitů pro firemní
klienty.

R

ENOMIA BENEFIT je specializované oddělení, které se zaměřuje na služby pro
individuální klienty a zaměstnance firemních klientů. „V zaměstnaneckých
benefitech pozorujeme nové trendy. Mezi oblíbené benefity nyní patří online
konzultace s lékaři, fitness lekce v počítači, konzultace s kouči nebo rozvoz jídla. Řada
společností si ale také uvědomuje, že spokojený zaměstnanec je ten, který má pod
kontrolou své osobní finance včetně pojištění,“ říká Michal Musil.
Výhodné podmínky pojištění a dalších služeb, které RENOMIA zajišťuje pro firemní
klienty, dokáže prostřednictvím rámcových smluv nabídnout i jejich zaměstnancům.
Aby realizace těchto zaměstnaneckých programů byla pro firmy co nejjednodušší,
nabízí RENOMIA firmám vytvoření vlastního online portálu, kde mají zaměstnanci do
stupné vše na jednom místě. „Zaměstnanci zde naleznou výhodné nabídky na pojiště
ní vozidla, majetku, odpovědnosti či právní ochrany, kalkulačku pro cestovní pojištění,
ale také informace o výhodách životního pojištění či penzijního připojištění, možnost
sjednat si výhodnou hypotéku a další služby. U každého z těchto produktů mají mož
nost využít konzultace s naším specialistou a v situaci, kdy řeší nějakou komplikova
nou škodu, mohou se na nás rovněž obrátit a my jim v jednání s pojišťovnou pomůže
me,“ vypočítává výhody zaměstnaneckých programů RENOMIA BENEFIT Michal Musil.
Specialisté pro své klienty také velmi často připravují individuální krytí osobních rizik
nebo krytí rizik členů statutárních orgánů za škodu způsobenou výkonem funkce.
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RECEPT NA KRIZI? IMPROVIZACE A INOVACE!

ČEKÁ NÁS ÉRA
BÍLÝCH VRAT?

Plány do budoucnosti nejsou neměnné – velkorysý showroom ve Vestci u Prahy byl sice
otevřen vloni na jaře, na slavnostní otevření ale nakonec došlo až letos v červnu. V době,
kdy řada firem řeší základní existenční otázky, Lomax slaví úspěšných třicet let existence
a rozšiřuje výrobu, když ve Velkých Pavlovicích otevírá novou halu. Dobrý důvod setkat
se s Miroslavem Kubíkem a Michalem Zapletalem a podívat se na jejich recept na krizi.
Petr Karban
archiv Alfa Portas a Lomax

Není to poněkud odvážné, otevírat novou výrobu ve chvíli, kdy není materiál?
MK: Ono to není tak, že bychom si řekli: Nikdo nestaví, pojďme do toho. O stavební
povolení jsme žádali někdy před čtyřmi, pěti lety, stavět jsme začali 1. března 2020…

Také dobrý termín…

MK: Ano, trefili jsme se přesně, přišla první covidová vlna, poptávka klesla na polovinu a naprosto vážně jsme řešili, zda vůbec stavět. Nakonec jsme se shodli, že to dáme
do fáze hrubé stavby, bez řemesel. Situace se ale postupem roku uklidnila, a tak jsme
halu dokončili, v loňském roce jsme zkolaudovali a nastěhovali jsme se.

Jak vnímáte poslední měsíce?

MK: Jako něco naprosto brutálního a šíleného. Za poslední půlrok, možná rok, neděláme jako management takřka nic jiného, než že sháníme materiál.
MZ: Není žádný prostor na diskuzi o ceně, jsme rádi, že seženeme vůbec něco. Nikdo
nevíme, co bude zítra. Ceníky od dodavatelů se mění tak rychle jako spodní prádlo.
MK: A dennodenně měníme logistiku výroby. Jestli jsme před rokem měli výrobní
harmonogram daný, dnes je závislý na tom, jaký je materiál. Děláme to, co můžeme.
Co nemůžeme, to prostě musí počkat.

Což ovšem musí mít dopad na obchod...

MK: Od začátku se snažíme komunikovat směrem k zákazníkům realitu. Jsme schopni vám žaluzie vyrobit i namontovat, ale protože nejsou čipy, tak vám je neoživíme.
Situace s čipy se trochu zlepšila, ale ještě nedávno jsme měli na řídicí jednotky
a ovladače dodací lhůty od výrobce asi osm měsíců. Teď máme běžných šest až osm
týdnů. Považujeme ale za ohromný úspěch to, že jsme nemuseli zastavit výrobu.

Průmyslová vrata Alfa Portas
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LOMAX A ALFA
PORTAS
LOMAX JE MORAVSKÁ VÝROBNÍ FIRMA, NA TUZEMSKÉM TRHU
DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÁ V SEGMENTU GARÁŽOVÝCH VRAT, DVEŘÍ
A OKENNÍCH ŽALUZIÍ. ALFA PORTAS JE STEJNĚ ÚSPĚŠNÁ ČESKÁ
DCERA NIZOZEMSKÉ VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI ALPHA DEUREN
A NA ČESKÉM TRHU VYSTUPUJE JAKO OBCHODNÍ A REALIZAČNÍ
FIRMA, KTERÁ VRATA NABÍZÍ PRŮMYSLOVÉMU SEGMENTU.
K JEJICH SPOJENÍ VEDL PŘÍBĚH OBOU FIREM V PODSTATĚ
SAMOVOLNĚ OD ROKU 2016 – LOMAX SE CHCE VÍCE SOUSTŘEDIT
NA STÍNICÍ TECHNIKU PRO PRIVÁTNÍ SEKTOR, ALFA PORTAS MÁ
SILNÉ KOMPETENCE V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH. PRVNÍ
STAVÍ NA VLASTNÍ ŠPIČKOVÉ PRODUKCI, DRUHÝ NA PROVĚŘENÉ
NIZOZEMSKÉ ZNAČCE. OBĚ FIRMY PŘITOM REPREZENTUJÍ TRENDY
VE SVÝCH OBORECH. DVA RŮZNÉ SVĚTY, OVŠEM SE ZŘETELNÝM
PRŮNIKEM. DNES V PODSTATĚ DVĚ DIVIZE JEDNÉ SPOLEČNOSTI.
ALFA PORTAS FUNGUJE JAKO SAMOSTATNÁ ZNAČKA A TAKÉ JAKO
LOMAX INDUSTRY. OBCHODY ROSTOU V ŘÁDU DESÍTEK PROCENT
ROČNĚ.

Automotive, který má obrovské lobby možnosti, zastavit musel. Znamenalo to ovšem opravdu neustálou
improvizaci. Naplánovali jsme výrobu, pak jsme dostali
informaci, že slíbený materiál nepřijde, tak jsme ji
museli přeplánovat a vyrábět z toho, co jsme měli
na skladě.
MZ: Pravda je, že my v industry bojujeme trochu víc.
Lomax si může řadu věcí naplánovat, ovlivnit, změnit,
my jsme přece jen závislí na holandské výrobě. Při covidu jsme byli ve výhodě, Alpha Deuren je silná matka,
vynikající zázemí, všechno fungovalo. Jsme v lehké
výhodě, že má holandská výroba díky své nadnárodní
velikosti nakoupeno dopředu dostatek komponentů.
Mílovými kroky se však přibližuje doba, kdy už některé
opravdu nebudou…

Jak se to projevuje?

MZ: U sekčních vrat máme dodací lhůty dvanáct
třináct týdnů, a to jsme byli roky zvyklí na pět šest. Ale
je pravda, že to mají i všichni konkurenti. Zatím je stále
z čeho vyrábět, trochu problém je v motorech a elektronice. Zrovna u sekčních vrat to řešíme i tím, že namontujeme vrata s manuálním ovládáním a motorizaci
doplníme později, jako Mirek třeba čipy a ovladače.
U rolovacích vrat to ale takhle řešit nejde, montují se

Stínicí technika Lomax
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Nová výrobní hala stínicí techniky Lomax ve Velkých Pavlovicích
už s pohonem, a tak tedy čekáme. V produktech, jako
jsou nákladové můstky, které jsou závislé z devětadevadesáti procent na oceli a hlavní roli hraje současný
válečný stav, přesněji Mariupol, čekáme na dodání až
pětadvacet sedmadvacet týdnů.

Jak dlouho to může trvat, abyste nevykrváceli?
Vydržíte to rok?

JSME V LEHKÉ VÝHODĚ, ŽE
HOLANDSKÁ VÝROBA MÁ DÍKY
SVÉ NADNÁRODNÍ VELIKOSTI
NAKOUPEN DOPŘEDU DOSTATEK
KOMPONENTŮ. MÍLOVÝMI
KROKY SE VŠAK PŘIBLIŽUJE
DOBA, KDY UŽ NĚKTERÉ
OPRAVDU NEBUDOU…
Michal Zapletal
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MZ: Z Nizozemska už máme informace, že Alpha hledá
nové možnosti, my jsme v rámci skupiny globální jednička na trhu, vedení má velmi silnou pozici ve vyjednávání a už jim došlo, že musejí mít alternativy.

Ocel, to jsou Ukrajina, Rusko, Čína. Žádná velká
jistota…

MZ: To máte pravdu, asi se už někteří velcí hráči z Evropy, ale i za oceánem, drbou ve vlasech, že přesunuli
do výše uvedených krajin kolikrát celé své provozy…
Výhodou je, že díky korporátní síle jsme vždycky o krok
napřed, a tak Holanďané samozřejmě již své alternativy
mají. A naši průmysloví zákazníci tu situaci znají, oni
ji sami také mnohdy řeší, takže vědí, že nejde o naši
nespolehlivost, ale stav trhu. Zatím s námi tu hru hrají
a upřímně, ono jim nic jiného nezbývá.

Co na to váš byznysplán?

MK: Ten samozřejmě dostává trhliny, protože v téhle
situaci ho ani na jedné straně neumíme úplně realizovat dle představ. Dlouhodobé strategie jsou v dnešní
době většinou úplně mimo. My jsme relativně velká
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firma s více než dvěma sty zaměstnanci jen v Lomaxu, ale snažíme se chovat jako rodinná firma. To nás,
myslím, zachránilo. Schopnost improvizovat. Dokážeme
rychle přeskupovat kapacity. Nepotřebujeme na to
psát strategie, sejdeme se celé vedení firmy a během
pěti minut otočíme kormidlo.

Máte šanci jít cestou úspor? Protože to je asi jediné, co zbývá.

MK: Politici zmiňují úspory energií na prvním místě, ale
v realitě je to jen jeden střípek do mozaiky. Vedle toho
je tu snaha o soběstačnost, alternativa za stávající dodavatele. Bohužel, nic z toho neuděláte ze dne na den,
ale ani za půl roku. Za půl roku vám možná dodá výrobce fotovoltaiku, tepelné čerpadlo za rok, a to budete
muset hodně tlačit. Problém je, že v elektrické energii
jsme jako země sice soběstační, ale k ničemu nám to
není. Potřebujeme plyn i pro lakovny.
MK: Plechy jsou předlakované, můžeme být progresivní
a tvrdit, že bílá je trendy a prodávat jen bílé produkty,
ale bude to jako za komunistů, co na vás vyjde, to berte,
nebo nechte být. Takový stav samozřejmě nechceme.

Co s tím můžete tedy dělat?

MK: Prozradím vám strategii Lomax. Černé scénáře jsem
zakázal, vlastně jsme přestali připravovat jakékoliv krizové scénáře, protože bychom je nestíhali psát, natož naplňovat. Snažíme se zajistit dostatek materiálu, vyčkáváme,
co přinese zítřek a až to přinese, tak okamžitě reagujeme.
Cílem je maximálně vytížit naše výrobní a montážní kapacity. Prostě se snažíme, aby dělníci a montéři měli stále
co a z čeho vyrábět. Jejich čas je nenahraditelný. Zatím je
to strategie úspěšná. Rozšiřujeme výrobu, pořád jedeme,
snažíme se najít dohodu i se zákazníky.

Rozšíření výroby o novou halu znamená nové
produkty i nové technologie?

MK: Ano, oboje. Rosteme a posílit výrobu byl požadavek už čtyři pět let, není to něco, k čemu bychom
dospěli ze dne na den. Větší prostor jsme potřebovali.
V nové hale ve Velkých Pavlovicích vyrábíme stínicí
techniku, vrata zůstala v původní výrobě v Bořeticích. Oba výrobní areály jsou asi tři kilometry od sebe.
A máme i nové technologie, pro zcela nové žaluzie,
výrazně inovované, s jedinečnými vlastnostmi na trhu.

Velké Pavlovice, Bořetice… to by zasloužilo na půl
cesty mezi nimi sklep…
MZ: Na půl cesty je benzinka. Ale sklepů je tady dost,
Lomax má i vlastní, občas v nich sedíme i na poradách
a samozřejmě rádi po poradách... To je výhoda Moravy,
s dobrým vínem to jde líp…

Padlo slovo inovace, kam míří nové vlastnosti
u vašich produktů?

MK: Zvýšená odolnost proti větru, tedy využitelnost především na horách a ve výškových budovách.
Atraktivní je i nízký packet, protože s tím zase bojují architekti, aby box byl co nejmenší, aby se dal co nejlépe
skrýt. Dnes máme nejnižší packety na trhu.

POVAŽUJEME ZA OHROMNÝ
ÚSPĚCH TO, ŽE JSME NEMUSELI
ZASTAVIT VÝROBU. AUTOMOTIVE,
KTERÝ MÁ OBROVSKÉ LOBBY
MOŽNOSTI, ZASTAVIT MUSEL.
Miroslav Kubík

Je ve vašem segmentu nějaký nový trend? Novinka, na kterou se trh může
těšit?

MK: Pořád je co vymýšlet a zlepšovat, ale nějaký naprosto inovativní produkt tu není.
MZ: Protože se řeší stále více úspory energií, tak mohu z izolačního hlediska doporučit stále silnější tloušťky panelů. Například u sekčních vrat dříve standardní čtyřcentimetrové panely nahrazujeme často šesticentimetrovými, a to i ve variantách
s trojsklem v hliníkových sekcích anebo vstupními dvířky. Dnes už nejsou výjimkou ani
verze osmicentimetrové, již se čtyřsklem a to se vyplatí.
MK: Jinými slovy, dochází k neustálému vývoji a zlepšování, objevují se dílčí inovace.
Jen my jsme za loňský rok měli asi šedesát vlastních inovací. Zrovna dnes jsem pracoval na změně, která má v letošním roce číslo třicet jedna. Je červen. Myslím, že letos
šedesátku i překonáme.

A jsou to vylepšení, která jsou důležitá spíše pro vás, interně, nebo přinášejí
i novou kvalitu pro zákazníka?

MK: To i to, my za změnu a inovaci považujeme cokoliv, co se dotkne výrobku – zlepšení výroby, design, náhrada materiálu, užitné vlastnosti.

Jsou třeba dnes na trhu chytré žaluzie, které by se samy řídily podle vnějších
parametrů?

MK: Větrná čidla jsou naprosto běžná, ale to je ochrana pro ten výrobek, případně
pro lidi kolem. Aby se nahradil ovládací prvek a lidská ruka, to máme a umíme, ale
zatím se s tím ještě, alespoň v privátním sektoru, moc nepracuje. Příliš to nevyužívají
projektanti, příliš to nechtějí ani investoři, ti jsou zvyklí, že si budou stínění ovládat
sami podle pocitu. Jiné je to u administrativních budov, kde to může mít velký vliv,
u žaluzií i rolet, na spotřebu energií. Žaluzie šetří při chlazení, rolety při vytápění.

Mezi nimi je rozdíl? Jako laik je vnímám jako de facto totéž…

MK: Nejste jediný, ale jsou to dva zcela odlišné produkty se zcela odlišnými funkcemi.
Roleta je pomyslná stěna před sklem, zatemňuje, tlumí hluk, až o šestnáct decibelů,
zabraňuje úniku tepla. Žaluzie, to je světelný komfort, minimalizace transmise slunečního záření a ochrana proti přehřívání interiéru.

A nenapadlo vás mít hybrid a šetřit pořád?

MK: Hybridy existují, ale jsou dražší. Spíše se vyplatí namontovat oba druhy na sebe.
Já sám to mám, roletu a před ní žaluzii…

Není to ošklivé?

MK: Nepoznáte to.
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SETKÁNÍ VÝROBNÍCH FIREM – BECHYNĚ 2022

TRANSFORMACE
ZAČÍNÁ DOMA

Pochopili jsme, že nezměníme svět, pochopili jsme, že nezměníme Česko. Ale řekli jsme
si, že můžeme změnit sami sebe a možná Brno. To řekl v úvodu setkání výrobních firem,
které se uskutečnilo v úterý 14. června v Bechyni Ladislav Chodák, předseda představenstva
Regionální hospodářské komory Brno.
Petr Karban

Aleš Funke

O

dpověděl tak na otázku, kde brněnská Komora
našla impuls ke své současné dynamické, aktivní
podobě a řadě konkrétních aktivit, jimiž se snaží
podporovat podnikatelské prostředí jihomoravské metropole. Právě ta totiž přeje mladým oborům, založeným
na technologiích a inovacích. A brněnské i jihomoravské
firmy jsou stále více vidět i ve světové konkurenci.

Lidé jsou kapitál, ne zdroje
Většina majitelů podniků se podepíše pod větu, že lidé,
zaměstnanci, spolupracovníci jsou největším bohatstvím
jejich podniků. Pouze menšina se tak ale skutečně chová.
Praxe přitom ukazuje, že při správném nastavení –
majitele i podniku – lze i při přehřátém trhu práce, který
v Česku dlouhodobě máme, mít dostatek kvalitních a loajálních zaměstnanců. A dokonce dlouhodobě. To kouzlo
je v tom budovat týmy s atmosférou otevřenosti, pospo-

JAK BOJOVAT
S NEDOSTATKEM LIDÍ
ZAMĚSTNÁVEJTE LIDI, NE ZDROJE!
VYSVĚTLUJTE SMYSL SVÉHO PODNIKÁNÍ!
BUĎTE FLEXIBILNÍ A PŘEDVÍDAVÍ!
STAŇTE SE SKUTEČNÝM VZOREM!
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litosti, důvěry. Týmy, v nichž všichni táhnou za jeden provaz a vidí smysl své práce. „Vize
a mise nejsou fráze, jsou to pořád hodnoty, které platí. Často jsem ale svědkem toho, že
vedení podniku je přesvědčeno, že všichni je znají, ale ony přitom leží někde v šuplíku,“
poznamenal Jan Poláček, majitel společnosti Elfium a jeho slova podpořil i expert BDO
Kamil Vaniš: „Byl jsem svědkem toho, že je neznal ani šéf personálního oddělení. Což je
stav, v němž funkční tým nevybudujete.“ Ladislava Fialová, majitelka společnosti Altro
Management Consultants, se přidává: „Ti moudří už ani nepoužívají termín lidské zdroje.
Lidé jsou kapitál.“ Což jsou termíny, které ale ve své podstatě charakterizují dva přístupy
– ten první využívá a spotřebovává, ten druhý zhodnocuje a rozvíjí.

Začíná to ve školce
Stále více se tak v současné době uplatňuje pravidlo jednoduché, ale opomíjené. Tým
je takový, jaký je lídr. Nejde o psaná pravidla, jde o vzorce chování. Příklad. Vzor, chcete-li. Firemní kultura totiž určuje chování, aniž by manažeři museli dávat příkazy. Je to
cesta, která se vyplatí, protože ani podle Jana Bureše, analytika ČSOB, nelze na trhu
práce očekávat v nejbližší době nějaké výraznější pozitivní změny. „Je přehřátý, byl
přehřátý už před covidem a vzhledem ke všemu, co se kolem nás děje, přehřátý zatím
i zůstává. O to důležitější je potenciál, který firmy ve svých lidech již mají.“
Na důležitosti tak získává práce s lidmi. Personální práce se stále více musí soustředit
ne na pouhý nábor, ale na rozvoj dovedností, případně na hledání nových dovedností
ve stávajícím týmu. Upskilling a Reskilling. Ošklivá, ale výmluvná slova. Ve své podstatě jsou to totiž charakteristické rysy zítřejší ekonomiky. Rysy skutečné transformace.
Což potvrdil i Adam Liška, který řídí úspěšnou společnost Witkowitz Envi: „Je to
cesta, po které jsme se vydali již před několika lety a stále nejsme u konce. Ale i když
to jde pomaleji, než jsem si myslel, výsledky jsou vidět.“ Ani jeho firma ale na nábor
nerezignovala, naopak, jen se snaží využívat cesty, kterých si dříve nevšímala. A začíná doslova a do písmene v mateřské škole.

Hledání nových forem
Předmětem mnoha diskuzí jsou priority mladší generace. Diskutující se shodli, že je
nelze zcela paušalizovat, liší se v závislosti na sociální vyspělosti a vzdělanosti. Obecně lze ale přece jen říci, že nastupující generace akcentuje vedle mzdy i celou škálu

VÝZVY

1
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jiných hodnot. Vedle smyslu svého konání a vybalancování soukromého a pracovního
života je to možnost seberealizace, společenská odpovědnost firem, jejich angažovanost a vnitřní atmosféra. S čímž na jedné straně koresponduje a na druhé kontrastuje
nižší ochota pracovat i nižší ochota převzít odpovědnost. Což z praxe potvrdil jako
jistý znak doby právě Adam Liška.
Popsaná situace se ale jeví výhodou především pro menší firmy a pro firmy, které místo
na trhu hledají s vlastním finálním produktem či řešením. Korporátní kultura a atmosféra
v současné podobě totiž pro mladou generaci možná ztrácejí trochu přitažlivost.
Zajímavým poznatkem z debaty je postřeh, že přestávají či dokonce už přestaly fungovat
běžné náborové nástroje. Inzerát dnes zkrátka nestačí. „Naší velkou výhodou je jedinečná
kompetence, se špičkovou strojařinou a leteckými motory se běžně nesetkáte, a to, že
můžeme nabídnout lidem takovou práci, je často tím rozhodujícím jazýčkem na vahách,
protože jinak jsme jako státní firma v lecčems z podstaty poněkud konzervativní,“ poznamenal ředitel společnosti LOM Praha Jiří Protiva, který současně potvrdil, že i státní firma
se musí snažit hledat a využívat všechny možnosti, jak do týmu přivést schopné jedince.
To podpořil i Adam Liška: „Tam, kde dříve bylo funkční navoněné marketingové video,
musí dnes být opravdovost. Využíváme sociální sítě, v regionu známé moderátory, ale
jejich prostřednictvím ukazujeme reálný život v naší firmě. To nám funguje.“

Kulturu musí mít i stát
Odpolední panel byl za účasti náměstků tří ministrů zaměřen více do české budoucnosti – svůj pohled na dluhy i priority svých resortů zástupcům výrobních firem nabídli
za Ministerstvo financí Stanislav Kouba, za Ministerstvo pro místní rozvoj Ondřej Profant
a za Ministerstvo dopravy Tomáš Vrbík. Lze jen s lítostí zmínit, že Ministerstvo průmyslu
a obchodu na pozvání do diskuze nereagovalo. Ze slov přítomných zástupců exekutivy
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 opolední panel svedl k jednomu stolu
D
odborníky z praxe i experty – Jiří Protiva
(LOM Praha), Adam Liška (WITKOWITZ
ENVI), Kamil Vaniš (BDO), Jan Bureš
(ČSOB), Tomáš Zelený (HK ČR),
Ladislava Fialová (ALTRO Management
Consultants) a Jan Poláček (Elfium) –
a diskutovalo se ponejvíce o letitém
problému české ekonomiky, jímž je
nedostatek zaměstnanců.

2

 dpolední panel byl věnován otázkám
O
budoucnosti. Směr, kterým se budou
v nejbližších letech chtít ubírat vybrané
resorty, přišli představit náměstci tří
ministrů – Ondřej Profant (Ministerstvo
pro místní rozvoj), Stanislav Kouba
(Ministerstvo financí) a Tomáš Vrbík
(Ministerstvo dopravy).

lze přesto poskládat obraz nejbližší budoucnosti: Priority
resortů jsou bezesporu zřejmé, otázkou je, nakolik v současné složité situaci zbude prostor je naplnit.
Dopravní infrastruktura je absolutně závislá na zdrojích, které sice v tuto chvíli jsou, ale rozpočtový výhled
příliš optimismu nenabízí. Dálniční síť, vysokorychlostní
železnice, infrastruktura pro čistou mobilitu, elektrifikace železnice a přechod na střídavou trakci, to vše jsou
projekty, které v součtu představují investice v řádech
tisíců miliard, „Možnosti financování jsou v zásadě pouze tři: Naše vlastní rozpočty, evropské zdroje a privátní
investice. Neumím si představit, že bychom to mohli
zvládnout bez účasti soukromých zdrojů. A současně
jsem přesvědčen, že tyto investice snesou i rozumnou
míru zadlužení, protože tyto projekty jsou nezbytné
pro naši konkurenceschopnost,“ poznamenal Tomáš
Vrbík. S čímž v zásadě souhlasil i Stanislav Kouba, když
deklaroval závazek vlády z programového prohlášení
nezvyšovat celkovou daňovou kvótu. Což při současném závazku konsolidovat veřejné rozpočty, klade
na příští rozpočty extrémní nároky.
V lecčems může pomoci digitalizace, kterou má
ve stávající vládě v gesci právě Ministerstvo pro místní
rozvoj. „Už to je posun proti minulosti, kdy digitalizace
byla v gesci jednoho z odborů Ministerstva vnitra a nebyla skutečnou prioritou. My chceme ideálně od ledna
2023 mít státní agenturu pro digitalizaci, fungující
na podobném principu a podobně efektivně jako Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Ale to je jen první krok. Ke skutečné digitalizaci nedojde bez změny kultury, bez toho, aby si státní správa
uvědomila, že je službou. A to je cesta, která nebude
jednoduchá,“ přiznal Ondřej Profant.
Bezděky tak v odstupu několika hodin navázal
na úvodní slova Ladislava Chodáka a dopolední panel –
chceme-li skutečnou transformaci ekonomiky a společnosti, musíme začít u sebe. Kulturu má firma i stát.
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PROČ TALENT NENÍ ZÁRUKOU ÚSPĚCHU
Tomáš Baťa

42

PARADOX OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ivan Baťka | FOSFA

46

CO KORPORACE SVÝM LIDEM NENABÍZEJÍ
Otakar Klepárník & Lucie Vilgusová | MEDESA
CARE

48

NADUTÁ NEVĚDOMOST ZABÍJÍ TALENTY
Eva Vondráková | Společnost pro talent
a nadání

ČECHŮV MOST
V pozadí Letná a metronom – kinetický objekt Stroj času. Secesní Čechův most je
nejkratším a zároveň díky své umělecké výzdobě jedním z nejkrásnějších pražských
mostů. Byl vybudován v letech 1905 až 1908 podle návrhu architekta Jana Kouly. Mezi jeho
bohatou výzdobu patří bronzové sochy tříhlavých draků či hyder se znaky Prahy a ženských
světlonošů s pochodněmi. Praha plánuje v rámci obnovy slavnostního osvětlení instalovat
vodní trysky v hlavách draků a plynové hořáky v pochodních světlonošů. Využívat je chce
při zvláštních příležitostech jako atrakci nahrazující například ohňostroje, které již město
kvůli jejich negativním účinkům nepořádá.
WWW.PRAHA.EU
Tomáš Novák
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JAK S TALENTY PRACOVAL TOMÁŠ BAŤA

PROČ TALENT NENÍ
ZÁRUKOU ÚSPĚCHU

Tomáš Baťa měl jedinečnou schopnost vidět v lidech potenciál. Mnohdy
takový, jaký si neuvědomovali ani oni sami. Často mu byla kladena otázka,
kde takové lidi hledá a jak to, že na ně má takové štěstí. Údajně se většinou
jenom pousmál a odpověděl: „Dívám se lidem do očí a mluvím s nimi.“
Gabriela Končitíková a Jakub Malovaný, Nadace Tomáše Bati
Martina Crlová, Dominik Bachůrek a archiv Nadace Tomáše Bati

S

amozřejmě to nebylo tak jednoduché, jak se
na první pohled může zdát. Velmi důležitou roli
zde sehrával zcela osobitý přístup Tomáše Bati
k lidem všeobecně a zejména k těm, které hodlal ve firmě zaměstnat. Vždy si velmi vážil vzdělání. Rád přijímal
vzdělané lidi, avšak ani nebylo ničím neobvyklým, když
v člověku objevil určitý potenciál, a proto ho nechal
následně vystudovat. Takových případů jsou zaznamenány desítky. Potenciál některých talentů, které nechala firma Baťa vystudovat, pak následně také využila.
Často se z těchto talentovaných lidí stali pracovníci,
kteří se postupem času hluboce zapsali do fenoménu
Baťa a dodneška jsou jeho nedílnou součástí.

Z ševce architektem
K takovým lidem patří například také František Lýdie
Gahura, významný firemní i městský architekt, mezi
jehož přátele se řadil i světový velikán Le Corbusier.
Gahura je autorem mnoha významných baťovských
staveb, nicméně jeho talent byl objeven de facto
náhodou. Když byla dokončována vila Tomáše Bati,
asistoval Gahura architektu Janu Kotěrovi. Kotěra byl
talentem Gahury, který v té době působil jako ševcovský učeň v továrně Tomáše Bati, nadšen, a dokonce
Baťovi doporučil, aby nechal Gahuru vystudovat, že
by bylo hříchem jeho potenciál nerozvíjet. Gahurovy
stavby si vydobyly své výsluní v rámci celosvětové
funkcionalistické architektury. Dokázal dokonale číst
ve vizích Tomáše Bati a prostřednictvím svých staveb
je realizovat. Tato investice do vzdělání se Tomáši
Baťovi velmi vyplatila.
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Podobných osobních příběhů jsou opravdu desítky. Stejným způsobem objevil Baťa
potenciál také ve svém nevlastním švagrovi Josefu Hlavničkovi, Johnu Hozovi, ale
například i ve Františku Kocourkovi. Všichni zmínění patří mezi osobnosti, které
rozvinuly celý jeden obor, jenž se stal pro firmu významným. Na základě archivních
dokumentů se postupně dozvídáme, že tyto talenty nebyly mnohdy hledány záměrně
a na počátku nebylo ani zcela jasné, jaký bude jejich konkrétní obor.

Nohy v centru zájmu
Jindy měl ale Baťa jasný záměr, kterou oblast by rád rozvíjel. Skutečně silný je například příběh Františka Kocourka, studenta medicíny, který studium zcela nedokončil.
Věděl, že firma Baťa dává příležitosti k realizaci lidem, kteří chtějí pracovat. Obrátil se
tedy přímo na Tomáše Baťu a ten mu údajně odpověděl: „Co s vámi, Kocourku, když
jste jen poloviční doktor? (pozn.: František Kocourek měl titul MUC) No, to byste
se u nás mohl věnovat péči o nohy.“ Jen málo se ví, že v 30. letech minulého století
vznikl největší průzkum péče o nohy na světě. Asi je vám nyní zcela jasné, že se tak
stalo právě ve firmě Baťa a významně se na něm podílel právě zmíněný František
Kocourek.
Jinak tomu nebylo ani v případě Jana Hozy, zvaného ve firmě John. Ten začínal
ve čtrnácti letech jako osobní řidič Tomáše Bati. I řidičem se stal náhodou. Původně
se měl starat pouze o mytí šéfova vozu, ovšem neodolal příležitosti a místo, aby
vůz myl, tak s ním jezdil po továrním nádvoří. Správce továrny byl touto troufalostí
šokován a ihned volal Tomáši Baťovi, aby mu všechno sdělil. Místo návodu, jak drzého
Hozu potrestat, odpověděl prý Baťa: „To je skvělé, onemocněl můj šofér, pošlete jej
ihned za mnou domů. Využiji jeho služeb.“ Když Hoza přijel k vile, čekal promluvu
do duše. Té se mu dostalo jen částečně, protože mu Baťa řekl: „Potřebuji náhradního
řidiče, za každou jízdu ti budu platit deset korun. Odvezeš mě už dnes, ale dnes ti nic
platit nebudu, to je pokuta za to, že jsi jezdil s autem bez dovolení.“ Tak se stal Hoza
řidičem Tomáše Bati už v pouhých čtrnácti letech. Baťa v něm objevil jeho potenciál
a nechal ho ve firmě růst. Mnoho pracovních zkušeností pak Hoza získal v USA, kde
pro firmu pracoval. Následně se stal ředitelem gumáren a ústřední roli sehrál také při
zakládání továrny v Balcampu.
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GABRIELA
KONČITÍKOVÁ
DLOUHODOBĚ SE VĚNUJE STUDIU BAŤOVY
SOUSTAVY ŘÍZENÍ A JEJÍMU AKTUÁLNÍMU VYUŽITÍ,
V RÁMCI SVÉ LEKTORSKÉ ČINNOSTI PŘEDNÁŠÍ
JEDNOTLIVÁ TÉMATA Z BAŤOVY SOUSTAVY ŘÍZENÍ.
NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ PŘISTUPUJE
K ODKAZU BAŤA VĚDECKÝM ZPŮSOBEM,
ANALYZUJE MOŽNOSTI TRANSFORMACE ČESKÝCH
FIREM PODLE BAŤOVY SOUSTAVY ŘÍZENÍ. SVÉ
STUDIE PUBLIKUJE, JE AUTORKOU NĚKOLIKA KNIH.
V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJE PRO NADACI TOMÁŠE
BATI. VĚNUJE SE SDÍLENÍ INSPIRATIVNÍCH MYŠLENEK
TOMÁŠE BATI V RÁMCI PROJEKTU INSPIRACE BAŤA.
JE AUTORKOU BESTSELERU INSPIRACE BAŤA – JAK
BÝT SILNĚJŠÍ A ŠŤASTNĚJŠÍ PODLE ŽIVOTNÍCH
ZÁSAD TOMÁŠE BATI.

NADACE TOMÁŠE BATI SE PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH PŘEDNÁŠEK
A KONZULTAČNÍ ČINNOSTI SNAŽÍ POMÁHAT SOUČASNÝM FIRMÁM,
JAK OBJEVOVAT TALENTOVANÉ LIDI PODLE BAŤOVSKÝCH PRINCIPŮ.
ZÁKLADEM ÚSPĚCHU VŠAK ZŮSTÁVÁ ODHODLÁNÍ KAŽDÉHO LÍDRA,
ABY BYL TALENTOVANÝM LIDEM OSOBNÍM PŘÍKLADEM.

JAKUB
MALOVANÝ
PUBLICISTA, REDAKTOR A SPISOVATEL. PRO NADACI
TOMÁŠE BATI PRACUJE JAKO PR A PROJEKTOVÝ
MANAŽER, VĚNUJE SE ŠÍŘENÍ MYŠLENEK ODKAZU
BATI. V LETECH 2013–2019 BYL ČLENEM UMĚLECKÉHO
SOUBORU MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN. JE AUTOREM
NĚKOLIKA KNIH. DLOUHODOBĚ SE VĚNUJE
PUBLICISTICKÉ ČINNOSTI, NA SVÉM KONTĚ MÁ
STOVKY ČLÁNKŮ A ROZHOVORŮ, PRAVIDELNĚ
PŘISPÍVÁ DO KULTURNÍHO MAGAZÍNU INZLIN.
OD ROKU 2022 JE ČLENEM KLUBU H+Z. PROFESNĚ
PŮSOBIL JAKO REDAKTOR ČESKÉHO ROZHLASU
A REPORTÉR CNN PRIMA NEWS.
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V současnosti je
možné vilu Tomáše
Bati navštívit každou
první neděli v měsíci,
zároveň si můžete
tento exkluzivní
prostor pronajmout
pro školení i firemní
porady. Více
informací na www.
nadacetomasebati.cz.

Tomáš Baťa nikdy nelitoval energie a času, který
věnoval člověku, v němž viděl potenciál. Nebylo
tomu tak jenom u mužů, jak vykreslují výše uvedené
příběhy, stejnou pozornost totiž věnoval i ženám.
Jsou velmi dobře zaznamenány vzpomínky mladých
žen, ve kterých Baťa potenciál viděl. Jednou z nich
byla i jeho neteř, Božena Klausová, později provdaná Čiperová – manželka Dominika Čipery, který byl
pravou rukou Tomáše Bati, prokuristou firmy Baťa
a takzvaným ekonomickým mozkem továrny. Božena
byla velmi bystrá mladá žena, ve které Tomáš cítil
potenciál, že by mohla zastupovat firmu v zahraničí
– konkrétně v Polsku. Byla to právě ona, která díky
své jazykové vybavenosti, ekonomickým znalostem
a schopnostem vyjednávala zájmy firmy Baťa za hranicemi země. Ve svých pamětech vzpomínala, jak ji
Tomáš Baťa učil vnímat firmu a celý výrobní proces
jako jeden celek, ve kterém záleží opravdu na všech
detailech. Uvedla: „Bylo až překvapující, kolik času mi
dovedl věnovat. Byly to celé dva týdny, každý den
jsme procházeli určitou část výroby, musela jsem
zkoušet všechny práce, byl neustále se mnou. Plně se
mi věnoval a dohlížel, abych vše pochopila, vyzkoušela. Většinu činností vykonával se mnou, jen výjimečně mě nechal v péči nějakého jiného zkušeného
spolupracovníka. Byl opravdu trpělivý. Vždy se však
potřeboval přesvědčit, že všemu rozumím.“

Talent sám o sobě nestačí
Tomáš Baťa si velmi vážil vzdělání a vzdělaných lidí.
Jen samotné vzdělání pro něj však nebylo důkazem,
že má člověk v sobě potenciál a talent v oboru, který
si zvolil. Talent samotný totiž k uplatnění ve firmě Baťa
nestačil.
Baťa zastával názor, že vysokoškolské vzdělání
vypovídá o osobnosti člověka přibližně jen z 20 %,

40

dalších 20 % spatřoval v tom, jestli člověk využívá získané vědomosti v praxi,
dalších 20 % v tom, zda tato praxe přináší něco užitečného a potřebného, a zbývajících 40 % osobnosti pak spatřoval v charakteru člověka – jeho hodnotách
a zejména v tom, jak se chová k druhým lidem, jaká je z něj cítit energie a podobně. Na základě této jeho úvahy se také vykrystalizovalo během let pravidlo,
že naprosto každý, bez ohledu na míru talentu, musel po přijetí k firmě projít
takzvaným kolečkem ve fabrice, což znamenalo, že si člověk musel – většinou
během jednoho roku – vyzkoušet všechny pozice ve většině výrobních oblastí.
Toto kolečko mělo zaručit, že v sobě člověk má, i přes veškerý talent, také ochotu
učit se a vykonávat práci, která je v daný moment potřebná. Tato myšlenka byla
umocněna Baťovým přesvědčením, že pokud talentovanému člověku schází cha-

NADACE TOMÁŠE BATI
NADACE TOMÁŠE BATI BYLA ZALOŽENA V ROCE 1997 TOMÁŠEM
BAŤOU JUNIOREM S CÍLEM PODPOROVAT UŽITEČNÉ PROJEKTY
MLADÝCH LIDÍ A ROZVÍJET HODNOTY SPOLEČNOSTI. V SOUČASNÉ
DOBĚ NADACE NABÍZÍ ZEJMÉNA PŘEDNÁŠKOVOU A EDUKAČNÍ
ČINNOST NA TÉMA FILOZOFIE A SYSTÉM ŘÍZENÍ BAŤA, PODLE
PRINCIPU BAŤA TAKÉ POMÁHÁ ČESKÝM I SLOVENSKÝM FIRMÁM
TRANSFORMOVAT FIREMNÍ KULTURU. MEZI JEJÍ DALŠÍ DŮLEŽITÉ
AKTIVITY PATŘÍ UDRŽOVÁNÍ A ROZVOJ BAŤOVSKÝCH TRADIC,
ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH A PREZENTAČNÍCH AKCÍ, ORGANIZACE
SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT A PODPORA PROJEKTŮ TALENTOVANÝCH
LIDÍ. NADACE TOMÁŠE BATI SÍDLÍ VE VILE TOMÁŠE BATI, KTERÁ
LEŽÍ NEDALEKO CENTRA ZLÍNA, A BYLA POSTAVENA V LETECH
1909–1912. VILA JE VHODNÝM MÍSTEM PRO KONÁNÍ SPOLEČENSKÝCH,
OBCHODNÍCH, PRACOVNÍCH I VZDĚLÁVACÍCH SETKÁNÍ. EXKLUZIVNÍ
PROSTORY BAŤOVY VILY JE MOŽNÉ SI PRONAJMOUT PŘES WEBOVÉ
STRÁNKY WWW.NADACETOMASEBATI.CZ, KDE NALEZNETE TAKÉ
VŠECHNY DALŠÍ INFORMACE.
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rakter, nikdy nemůže svůj talent plně využít, protože nebude doprovázen touhou
posloužit vyšší myšlence – něco zlepšit a rozvinout nejen pro vlastní prospěch,
ale i pro prospěch společnosti. Vše navazuje na Baťovo přesvědčení o tom, že
měnit chování lidí je možné jenom osobním příkladem. Byl tedy vždy opatrný,
pokud potkal člověka, který byl talentovaný, ale nevykazoval známky osobního
příkladu charakterního člověka.

Potenciál a finanční odpovědnost
Tomáš Baťa uměl v lidech odhalit potenciál. Člověka většinou do firmy přijal a pak
pozoroval, jak ochotně a odhodlaně přistupuje k jednotlivým pracovním pozicím,
kterými během kolečka procházel. Zajímalo ho, jak se k práci staví, jak je ochoten
se nové věci učit, jak jedná s ostatními lidmi a také, zda v sobě má touhu vyniknout
ve svém předpokládaném talentu. Baťa věřil, že jakýkoliv talent, bez upřímné touhy
člověka vyniknout v něm, nemá příliš mnoho naděje na rozvoj. Vnitřní touhu a také
skutečnost dokázat cokoliv tvořit, považoval za úplně elementární energii, která
měla úspěch doprovázet. A u talentovaných lidí, které do firmy přijímal, sledoval
pečlivě ještě jeden faktor – ochotu přijmout osobní odpovědnost, a to nejen tu morální, ale také odpovědnost finanční a odpovědnost za projekty, které díky svému
talentu rozvíjí.
Baťa zastával názor, že existuje jenom velmi málo oborů, ve kterých není nutné
sledovat finanční rámec navrhovaného řešení. Talentované osobnosti, přicházející
s netradičními nápady, které chtěly ve firmě Baťa realizovat, si rozděloval právě
podle reakce na to, že by za projekt měli přijmout osobní odpovědnost. Pokud
viděl náznak zaleknutí se, nebo dokonce odmítnutí, věděl, že přestože je patrná míra talentu, bez špetky odpovědnosti nebude výsledek dobrý. Pokud však
zaznamenal ochotu člověka osobní odpovědnost přijmout, byla to pro něj známka
důvěryhodnosti. Odměny za realizaci netradičních řešení byly ve firmě nadstandardní. Firma nikdy nebyla v tomto ohledu limitována, pokud jste přišli s jakým-

koliv nápadem, který vedl k určité formě úspory či
zlepšení, odměna vám náležela poprávu dle předem
stanoveného výpočtu.

Město neomezených možností
Vzhledem k široké nabídce oborů, do kterých firma
Baťa zasahovala, mělo mnoho talentovaných lidí šanci
ve firmě uspět. Existovaly však také případy, kdy Tomáš
Baťa talentovaného člověka potkal, do firmy jej přijal
a vlastně až postupem času se našel správný obor,
ve kterém dotyčný vynikl. A klidně ten obor mohl i nově
vzniknout.
Pokud v někom Tomáš Baťa objevil jak talent, tak i charakter, neváhal takovému člověku věnovat plnou svou
pozornost a dostatek času. Právě zde uplatňoval zásadu,
že měnit chování lidí je opravdu možné jen osobním
příkladem. Talentovaní lidé měli ve firmě Baťa dveře
otevřené, talent však ještě nezaručoval jejich úspěch,
ten byl podtržen také jejich ochotou svým talentem posloužit druhým lidem, společnosti, potažmo klidně světu.
Zlín se stal díky firmě Baťa místem, ve kterém byla
vysoká koncentrace talentovaných lidí s touhou ve svém
oboru uspět. Lidé, kteří navštíví současný Zlín, často
tvrdí, že duch tohoto odhodlání je zde cítit pořád. Letos
město Zlín slaví 700 let od svého založení a jako své
hlavní motto uvádí, že je městem nekonečných možností. Ono tomu tak opravdu bylo, v baťovském Zlíně mohl
uspět každý, kdo talent měl a úspěch si upřímně přál.
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TALENT JE VELMI VZÁCNÉ
ZBOŽÍ A JE TŘEBA O NĚJ
PEČOVAT

PARADOX
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Dnes se v řeči některých teoretiků zakořeňuje výraz
angažovaná ekonomika. Přiznávám, že mu příliš
nerozumím. Má snad vyjadřovat jakýsi nový pohled, fakt,
že ekonomika, respektive podnikání není jen nástrojem
k vydělávání peněz? Tím ale nikdy nebyla. To jen my jsme
v mnoha případech opustili ten základní ekonomický
postulát, který říká, že základem a prvotním smyslem
podnikání je služba potřebám zákazníků. Zisk je pouhým
vyjádřením toho, že tu službu provádíme dobře.
Ivan Baťka
archiv COT group

M

ohlo by se zdát, že je to k zamyšlení nad talenty a jejich rozvojem úvod nepatřičný, ale nemyslím si to. Už Tomáš Baťa si uvědomoval, že tím největším
bohatstvím jsou lidé, jejich schopnosti, jejich dovednosti. Talent, dalo by se
říct. A proto se rozvoji talentu cílevědomě věnoval a samozřejmě nejen v rámci svého
impéria, ale v šíři celého regionu. Považoval to za zcela přirozené, za nutnou podmínku své vlastní existence.
Někdy se o mně říká, že jsem postavil firmu na Baťových principech. To ale není
pravda, nemůžete si přečíst Baťu a postavit na tom firmu. Postavil jsem ji na svých
principech, ale Baťa je mi velkou inspirací, jeho velikosti a výjimečnosti bohužel nikdy
nedosáhnu. Podobně jako je mi inspirací profesor Zelený, Masaaki Imai a mnozí další.
Třeba Stephen Covey.
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Sto let stojíme na místě
Jsme o sto let dále, ale nejsme o sto let lepší a chytřejší, řešíme stále tytéž problémy, které řešil už Baťa. Jen
prostředky se změnily. Máme-li se bavit o talentech,
musíme nutně začít u dětí. A já cítím jako motivaci,
a do jisté míry i jako povinnost, nabídnout mladé
generaci prostor a příležitost, nabídnout jí motivaci,
aby nezůstala viset ve své virtuální houpací síti. To pro
budoucnost není nejlepší. A na svých vlastních dětech
jsem pochopil, že mentorování ani úkolování ani
zákazy mnoho výsledků nepřinášejí. Je to stres pro ně
i pro nás. Jsem bytostně přesvědčen, že účinná cesta
je jejich aktivní zapojení. Protože talent může zrát jen
v akci, jak říká pan profesor Zelený. A z mého pohledu
bývalého vrcholového sportovce je právě sport tou
ideální cestou.
To je důvod, proč se nyní ještě více zaměřujeme
na podporu regionálního sportu. Nejde totiž jen
o peníze a materiál, ale o to, aby kluby měly podmínky pro mládežnický sport. To děláme už řadu
let. Ale je to málo. Jde o to, aby děti a mládež měly

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

TĚŽKO MŮŽETE CHTÍT U NĚKOHO ROZVÍJET JEHO TALENT,
KDYŽ NEROZVÍJÍTE TEN SVŮJ. PRO KAŽDÉHO PLATÍ, ŽE
NEUSTÁLÝM SEBEVZDĚLÁVÁNÍM JDETE DOPŘEDU. POZNÁNÍ
JE JAKO OTEVŘENÉ DVEŘE, DÍKY NIMŽ MŮŽETE JÍT DÁL.

touhu sportovat, aby měly motivaci, aby viděly své
hrdiny. To je dlouhodobý projekt, na kterém teď
pracujeme.
A vedle toho se samozřejmě snažíme podporovat
vzdělávání. Problém je ale podobný jako v případě
sportu, jen peníze a materiální vybavení k výsledkům
nevedou. Vnímám, že skutečný prostor pro rozvoj
talentu je v rámci školy nedostatečný. Snažíme se se
školami, s nimiž spolupracujeme, hledat možnosti pro
jeho rozšíření. A i když nechci být skeptikem, začínám
se klonit k variantě, že nejefektivnější bude otevřít
vlastní školy a učňovská střediska.
Jistě, stojí to všechno nemalé prostředky, ale už Baťa
prokázal, že je to funkční model. A jako on ani já
nechci žádné dotace, úvěry, politiky. To všechno věci
jen komplikuje. Úspěšná firma má mít schopnost najít
na podporu talentů vlastní zdroje. Fosfa je v situaci,
kdy si takové projekty bez ohledu na složitost doby
dovolit může a hlavně chce, protože to chápeme
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jako investici do budoucnosti. Do lepší budoucnosti našich dětí. Protože tu máme
ve svých rukou. Co do jejich duší zasadíme, to tam také vyroste.

I talent musí sloužit
Musím v této souvislosti vzpomenout na myšlenku, kterou vyslovil Antoine de Saint-Exupéry: „Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali
nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách
otevřeného moře.“ Skrývá se v ní totiž hluboká pravda, na kterou ale jako bychom
rezignovali. Skutečná motivace pro to něco dokázat, uspět, musí vycházet zevnitř.
V každém jistě nějaká touha dřímá. Jen v každém se ji nepodaří probudit.
Zmínil jsem Coveyho. Mezi jeho myšlenkami mě například zaujala ta, v níž říká, že
rychlost řízení podniku je přímo úměrná míře důvěry, která v něm panuje. Speed of
trust. Ono to tak je. Čím více máte nedůvěry, tím více musíte kontrolovat. Talent pro
svůj rozvoj nezbytně potřebuje důvěru.
Ale je rozdíl rozvíjet talent třeba výtvarný a talent fotbalový. Ten první může být přísně
individualistický, ten druhý je ale vždy podřízen zájmu celku. Fotbalový tým musí mít
strategii a taktiku, těm se všechno musí podřídit a svoboda jedince jim musí sloužit.
V tom relativně malém prostoru, který mu strategie a taktika vymezuje, si pak Marado-
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na dokáže najít správný okamžik pro svůj talent, pro to,
aby udělal něco nečekaného a výjimečného, a tím vyhrál
zápas. To je další významný moment – nestačí talent
mít, je ještě potřeba umět jej využít v praxi k něčemu,
co má smysl a přináší užitek. A to především druhým.
V podniku je to velmi podobné jako ve fotbalovém
týmu. Jen cesta k vítězství trvá déle než devadesát
minut. Když jsme začali pracovat ve Fosfě na značce
FeelEco, věděl jsem jen, že chci produkty účinné, které
neničí přírodu ani zdraví. A musel jsem přesvědčit lidi,
ať do toho jdou se mnou a vyvinou to i pro své děti.
Výsledek, to je moje zadání a jejich talent, intelekt,
odhodlání a touha.

Talent musí mít charakter
Talent sám o sobě prostě není dostačující. Jsou dvě klíčová kritéria pro výběr spolupracovníků, která uznával
Baťa a uznávám je i já – odbornost a charakter. Odbornost jste schopen naučit, pokud se ten dotyčný naučit
chce. Ale charakter nenaučíte. Spousta lidí je odborně
velmi kvalitních, ale chybí jim charakter. A takoví vám
mohou rozvrátit celý kolektiv. Firma je živý, integrovaný organismus. A pokud v něm máte viry nebo
rakovinu, musíte se jich zbavit, včas, a i za tu cenu, že
to bolí. Jinak vám celý organismus zahubí. Charakter je
zkrátka podmínkou spolupráce a ta je zase nezbytnou
podmínkou úspěchu.
Pokud jde o odbornost, znalosti, tu ještě nezaručují
informace. Bohužel, mám velmi silný pocit, že svět to
popletl. Adorujeme informace, ale to, že mám v kuchařce nebo v hlavě rozpis surovin a postup na svíčkovou
ještě neznamená, že opravdu uvařím skvělou svíčkovou. A ještě jeden aspekt tu je. Charakter, když máte,
tak už neztratíte, odbornost ale ztratit můžete. Když
přišly automobily, kočí byli bez práce. A mohl byste být
nejlepší kočí na světě, pokud byste řídil automobil, své
dítě by k vám nikdo neposadil. Může se to zdát nespravedlivé, ale je to tak.

Odkaz, na který zapomínáme
Přijde mi smutné, že jako národ máme obrovský poklad,
Baťu a Komenského, což by mohl být náš svatý grál, ale
my se tváříme, že je to něco přežitého, co dávno neplatí.
Komenský propagoval znalost jazyků již v první polovině
sedmnáctého století. A my, malinká zemička s jazykem,
kterým mluví pár milionů lidí na zemi, debatujeme zcela
vážně o tom, jestli se máme učit jeden cizí jazyk nebo
dva. Ale hlavně, když si Komenského posuneme do současných souvislostí, zjistím, že on byl už někdy před
400 lety propagátorem metody learning by doing. Není
divu, že se měl stát dokonce děkanem Harvardské univerzity, což se málo ví. Odmítl to. Možná, kdyby to byl přijal,
bychom na něj nezapomněli a více se jím inspirovali.
Místo toho hledáme návod v bestsellerech. Profesor
Zelený mi už kdysi dávno řekl: „Hlavně, Ivane, nečti ty
bestsellery. Většinu těch knih napsali lidé, kteří nikdy
byznys nedělali, jen sepisují něco, co jim jiní vyprávěli.
Tlumočí moudra těch, kteří je prožívají, kteří jsou v akci

JSOU DVĚ KLÍČOVÁ KRITÉRIA
PRO VÝBĚR SPOLUPRACOVNÍKŮ,
KTERÁ UZNÁVAL BAŤA
A UZNÁVÁM JE I JÁ –
ODBORNOST A CHARAKTER.
ODBORNOST JSTE SCHOPEN
NAUČIT, POKUD SE TEN
DOTYČNÝ NAUČIT CHCE. ALE
CHARAKTER NENAUČÍTE.

a nemají čas psát knihy.“ Že ti skuteční mistři neustále tvoří a nemají čas vychovávat
své pokračovatele, je ale v konečném důsledku obrovský handicap nás všech. Zachovávat kontinuitu je totiž naší povinností a vlastně jedinou možností ovlivnit budoucnost. Mně to došlo ve chvíli, kdy se mi narodila dvojčata a jeden farář mi řekl: „Koupil
jste si nesmrtelnost.“ Ano, naše budoucnost a pokračování je vždy v našich dětech.
Co jim dáme, co v nich probudíme, to je náš odkaz.

Síla vzoru
O tom, jak Baťa vedl talenty, bylo popsáno a řečeno mnoho. Někdy se možná ztrácí jeden aspekt, který ale považuji za zcela zásadní. Baťa svým spolupracovníkům říkal: „Jediné, co vám opravdu můžu dát, je vzor.“ Což je hluboká, ale také opomíjená pravda.
A to je i důvod toho, že se dnes chceme v podpoře talentů soustředit na vzory.
Přivést mladým ty, které budou chtít následovat. Nechceme jim říkat, co mají dělat
a kam mají jít. Chceme jim ukázat vzory a inspirovat je. Ale vést je chceme k tomu,
aby si našli vlastní cestu. Každý je jedinečný. A snažit se o kopii nevede k cíli, ať by tím
vzorem byl kdokoliv. Kopie Picassa bude vždy jen kopií Picassa a s největší pravděpodobností vždy horší.
Vzor, to by měl být základ firemní kultury. Těžko můžete chtít u někoho rozvíjet jeho
talent, když nerozvíjíte ten svůj. Pro každého platí, že neustálým sebevzděláváním
jdete dopředu. Poznání je jako otevřené dveře, díky nimž můžete jít dál. Ale musíte
být připraven na to, že každé ty otevřené dveře vás jen utvrdí v tom, jak málo toho
víte. Povede vás to k dalším dveřím a pak zase k dalším… Otevřené dveře vás vlastně
jen vedou k dalším dveřím, které je třeba otevřít. A je jich nekonečná řada.
Problém je, že nikdo nemůže otevřít všechny dveře. Pokud máte pokoru a uvědomíte
si to, dojdete nutně k tomu, že k sobě musíte najít lidi, kteří jsou v určitých oblastech lepší, než jste vy sám. Jenom ve spojení s lidmi, kde každý je výjimečný něčím
jiným, můžete vytvořit skvělý tým. Ve Fosfě jsme v tomto po dvaceti letech konečně
na začátku, tým začíná fungovat jako celek. Řada ředitelů tu začínala po vysoké škole,
začínali od píky, prošli čtyři, pět míst a dnes jsou to neuvěřitelní borci. Stejný model
ale už dnes máme na pozicích operátorů. Ti se v průběhu času stávají mechaniky,
designéry, vývojáři, konstruktéry… Je to dokonalá ukázka toho, že talent se ve skutečnosti formuje v akci, ne v lavicích.
To vše jsou důvody, proč Fosfa jde cestou, kterou jsem zmínil na začátku – přivést
vzory a probouzet touhu.
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CO KORPORACE SVÝM
LIDEM NENABÍZEJÍ
Největším problémem mnoha českých firem, možná většiny, je nedostatek zaměstnanců.
Tvrdí to alespoň objektivní průzkumy i subjektivní prohlášení manažerů a majitelů. Přesto
jsou firmy, které si na nedostatek nestěžují. Možná je to tím, že mají svůj osobitý přístup.
Třeba jako MEDESA. O ten se s námi podělil její zakladatel Otakar Klepárník.
Petr Karban
archiv MEDESA

N

aší výhodou na trhu je zajímavá práce, která má užitek. K tomu nadprůměrné platy a benefity. A to nejpodstatnější, my nepracujeme s lidskými zdroji,
to je slovo, které opravdu u nás nemá místo. Pracujeme a spolupracujeme
s lidmi. Můj přístup je založen na tom, že chci do rodinné firmy primárně dobrého
člověka. Výkonný odborník, který bude lidsky „šišatý“, by nám zavařil. Proto odjakživa
rád přijímám například raději sportovce, protože sport člověka vychovává a formuje
k určitým hodnotám, schopnosti nasazení, k určitému charakteru. Zatím se nám ten
přístup vrací tím, že u nás lidé většinou zůstávají dlouhodobě, i ženy se nám vracejí
po mateřské.

MŮJ PŘÍSTUP JE ZALOŽEN
NA TOM, ŽE CHCI DO RODINNÉ
FIRMY PRIMÁRNĚ DOBRÉHO
ČLOVĚKA. VÝKONNÝ
ODBORNÍK, KTERÝ
BUDE LIDSKY „ŠIŠATÝ“,
BY NÁM ZAVAŘIL.
Otakar Klepárník
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Motivace je otevřenou otázkou
Pravda je, že okolí se mění – akcentuje se nedostatek
lidí, akcentuje se příjem. I nám korporace přetahovaly
pár lidí tím, že nabídly o pár tisíc víc. A současně, jak
jsou u nás lidé v průměru poměrně dlouho, může dojít
i k určitému vyhoření nebo jen obyčejné touze po změně. Jinými slovy, i my jsme začali ten model trochu
měnit. Ale říkám tomu spíš obměna, souvisí i s novými
manažery. Otevřeně ale řeknu, že si nejsem v současné
době ještě úplně jistý, na co budeme lidi získávat zítra.
Možná to bude větší osobní svoboda – nemáme
píchačky, nemáme v autech GPS, nemusíme trávit osm
hodin denně v kanceláři. Ale to nemusí stačit, takže se
nyní snažíme najít i cestu k větší spolupráci, dokonce
bych řekl ke spolupodílnictví. Vytváříme společné
hodnoty a považuji za férové, když se někdo podílí
na tvorbě zisku, aby svůj podíl i dostal, i si ho užil. Má
to ale i druhou stranu, když někdo způsobí ztrátu, asi
se na ní také musí podílet. Jinými slovy, pojď se to
naučit, pojď s námi pracovat a pokud se to bude dařit,
budeme se snažit, abys u toho mohl být s námi. To
žádná korporace svému zaměstnanci neřekne. Budeme
tedy patrně – a opět – zkoušet i nějaký systém motivace zaměstnaneckými akciemi. Už jsem ty pokusy před
časem absolvoval, zatím se nám to ale úplně nevedlo.
V tuto chvíli prostě na otázku motivace jednoznačnou
odpověď nemám.

Důležitost seberealizace
Věřím ale v to, že smysluplnost a prokazatelný užitek
naší práce je hodnotou, která platí a bude platit. Přece
jen, když se podílíte na něčem, co zlepšuje a zachraňuje životy, asi je to trochu jiné, než když vyrábíte herní
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POHLED
DRUHÝMA
OČIMA
A JAKÝ JE POHLED LUCIE VILGUSOVÉ? JAK
ONA VIDÍ SVŮJ RŮST VE FIRMĚ OTAKARA
KLEPÁRNÍKA A KTERÉ MOMENTY ČI POCITY
POVAŽUJE ZA STĚŽEJNÍ? ZEPTALI JSME SE
PŘÍMO JÍ.
CO PRO VÁS BYLO STĚŽEJNÍ, KDYŽ JSTE SE
ROZHODOVALA PRO MEDESU?
JE TO PROZÁKAZNICKY ORIENTOVANÁ
SPOLEČNOST, POMÁHÁ LIDEM ZLEPŠOVAT
JEJICH MOBILITU, ZACHOVAT CO NEJDÉLE
SAMOSTATNOST, POMÁHÁ PEČUJÍCÍM
VE SLOŽITÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH,
DO KTERÝCH SE NEJSPÍŠE DOSTANE KAŽDÝ
Z NÁS. TO MI DÁVALO A STÁLE DÁVÁ VELKÝ
SMYSL. ZÁROVEŇ MNE OSLOVILA MOŽNOST
BÝT SPOLUTVŮRKYNÍ AKTIVIT A PROCESŮ
VE SPOLEČNOSTI, COŽ RODINNÁ SPOLEČNOST
U SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ PODPORUJE.
A CO V SITUACI, KDY JSTE CÍTILA, ŽE MŮŽETE
DOSTAT DŮVĚRU A PROSTOR ROZHODOVAT
A VÉST FIRMU SVOU CESTOU?
VĚŘILA JSEM, ŽE ZMĚNU NAŠE FIRMA
POTŘEBUJE A ZAČALA JSEM JI ŽÍT
A REALIZOVAT JEŠTĚ PŘED OFICIÁLNÍM
PŘEDÁNÍM KOMPETENCÍ. NA PŘEDÁNÍ JSEM
SE PŘIPRAVOVALA S OTAKAREM JAKO
MENTOREM, PRŮVODCEM A DÍKY ZA TU
CESTU. OTAKAR JE SKVĚLÝ PODNIKATEL
A ZAMĚSTNAVATEL A VÁŽÍM SI HO HLAVNĚ
LIDSKY, CO ŘÍKÁ, TO ŽIJE A S TÍM SOUZNÍM.
CO BYLO NEJTĚŽŠÍ NA CESTĚ DO VRCHOLNÉ
MANAŽERSKÉ POZICE?
NAJÍT SPRÁVNÉ LIDI NA SPRÁVNÉ MÍSTO.
LIDI, KTEŘÍ S NÁMI BUDOU CHTÍT ŽÍT A SDÍLET
FIREMNÍ HODNOTY.
CO BYSTE – SE SVOU ZKUŠENOSTÍ –
PORADILA MAJITELŮM, KTEŘÍ PŘEDÁVAJÍ
ODPOVĚDNOST MLADÝM MANAŽERŮM?
NEBOJTE SE TOHO A ZAČNĚTE VČAS.
A CO BYSTE PORADILA TĚM MANAŽERŮM?
STŮJTE SI ZA TÍM, ČEMU VĚŘÍTE A ŘÍKEJTE
OTEVŘENĚ, CO SI MYSLÍTE, BUĎTE PŘIPRAVENI
PŘIJMOUT KONSTRUKTIVNÍ KRITIKU
A OCHOTNI UDĚLAT ZMĚNU, KDYŽ JE TŘEBA.

automaty. Takže věřím i ve smysl, užitek, udržitelnost práce a férový vztah. To jsou
baťovské hodnoty. A jde nám naproti to, že mladší generace už nechce jen někde
pracovat, chce se spíše realizovat. A v něčem, co je principiálně dobré. To je značná
změna od dob minulých. Aspoň k nám takoví lidé chodí. A já věřím, že právě nabídka
seberealizace může být tím, čím my můžeme být zajímaví.

Jak vzniká prostor pro talenty
Jak vypadají naše principy v praxi, může přiblížit reálný příběh naší mladé manažerky
Lucie Vilgusové. Do rodinné firmy přišla z farmaceutické korporace a nastoupila po
mateřské jako členka obchodního týmu, protože ve firmě už pracoval její manžel.
Rychle se zorientovala, vypracovala a dnes má jako manažerka na starosti celou obchodní divizi MEDESA Care.
Luciina cesta do čela divize byla poměrně přímočará, měla ambici věci usměrňovat,
přinášet vlastní řešení. Má odvahu jít i do sporu, do konfrontace, pokud věří své vlastní cestě. Vybral jsem si ji pro divizi, kde jsem dlouhodobě nemohl ideálního manažera
najít. Chopila se příležitosti, viděla smysl, nebála se odpovědnosti a má nasazení,
schopnost definovat cíl a získat pro něj tým. Mám v ní skvělého spolupracovníka, protože ona má schopnost spolutvůrce a je ochotná vystoupit ze své komfortní zóny. Ale
musím přiznat, že jsem se musel naučit předat jí důvěru nejen formálně, ale skutečně.
To je pro vlastníka nesmírně důležité, dokázat být jen konzultantem. Spoludefinovat
cíle, ale cestu už nechat na spolupracovnících. Musel jsem si to dát rozkazem. Velkou
překážkou může být okolí. Předáte někomu důvěru, pravomoc a odpovědnost a okolí
za vámi začne chodit, že ten dotyčný to dělá blbě, protože to dělá jinak. Pak máte
tendence to zase brát zpět. Ale to je jistá cesta k havárii. Musíte si jako vlastník uvědomit, že předáváte s rizikem a nemáte jinou možnost, než vytrvat a být poradcem.
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NADUTÁ
NEVĚDOMOST
ZABÍJÍ TALENTY
Jestli znalosti a um jsou cestou k úspěchu, pak motorem,
bez něhož se na této cestě neobejdeme, je talent.
A o motory je třeba pečovat. Je až zarážející, že ač Česko
léta tvrdí, že jeho cílem je znalostní ekonomika s vysokou
přidanou hodnotou, žádný funkční systém péče o talenty
za třicet let nedokázalo vytvořit. Byť se o to mnozí snažili.
Jako třeba Eva Vondráková.

Petr Karban

archiv Evy Vondrákové

Proč takový systém u nás nevznikl?

Víte, že nevím? Snažím se o to od devadesátých let, ale
nikde téma talent nechtěli, byl na konci seznamu úkolů,
kam jsem si ho přidala, když jsem pracovala na ministerstvu. Naše školství zkrátka není na talenty nastaveno.
Talentovaní lidé ty, kteří rozhodují o vzdělávání, většinou nezajímají. I u odborníků ve školství se setkávám
s názorem, že nadaní dostali nespravedlivě něco navíc
a pomáhat je třeba jen těm, kteří mají nějaký handicap.
Na rozdíl od většiny vyspělých zemí není u nás problematika nadaných součástí vzdělávání učitelů ani psychologů.
Důsledkem neinformovanosti a rovnostářského postoje
jsou chybné diagnózy a neřešené problémy, které provázejí vzdělávání nadaných už od mateřské školky. Ztrácíme
tak talenty a navíc jim i sobě přiděláváme zbytečné
problémy. Pro rozhodování na základě přesvědčení o své
pravdě, bez znalosti problematiky, existuje termín nadutá
nevědomost. V zájmu nadaných jedinců i celé společnosti bychom měli tento rovnostářský postoj změnit.

Já pomoci slabším rozumím, ale úroveň určují ti
vpředu. Kdo bude úspěšnější? Ten, kdo posiluje své silné stránky, nebo ten, kdo se soustředí
na zmírnění slabých?

Vždyť jste si tou otázkou odpověděl. Kvantita v průměru funguje, ale kvalitu nevytvoří. Péče o talent, to je
práce s potenciálem. My jím spíše mrháme.
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Předpokládám, že existuje nějaká metodika práce s talentem…

Samozřejmě, a ve vyspělých zemích na velmi vysoké úrovni, dělají to lidé ze špičkových univerzit i z praxe. Existují kvanta odborné literatury, kvanta výzkumů, kvanta
poznatků z praxe. Psychologie není tvrdá věda, ale přesto má své zákonitosti. Ano,
můžete spekulovat, můžete i lhát, ale za čas se pravda ukáže. Není to hned, jako
ve fyzice, ale ukáže se to. V Evropě jsou zdrojem informací země s dlouhou tradicí
péče o nadané, zejména Holandsko, Anglie, Portugalsko a Německo.

Je nějaká korelace mezi úrovní péče o talenty a vyspělostí ekonomiky?

Jistě, například Singapur, USA, Izrael nebo Finsko. Což je země, kterou bych zdůraznila, protože tam byla spousta problémů, ale před několika desetiletími začali systematicky pracovat na změně vzdělávacího systému a výsledky mají ohromující.

Talent a nadání. Je to totéž, není to totéž? Proč si s tím psychologie neví rady?
To je právě vlastnost měkké vědy. Existuje tolik proměnných, tolik úhlů pohledu, že
nikdy neobsáhnete všechno. Tohle je ale typické slovíčkaření. Ať talent nebo nadání,
vždycky to přece označuje schopnosti, které jsou nad běžnou úrovní, která se v populaci vyskytuje.

Může mít každý talent?

Ano, pokud se budeme bavit o škále od nuly do sta procent. Nemám ráda tvrzení,
že nadaný je každý. Protože pokud chápeme talent jako úroveň výrazně převyšující
běžnou populaci, není to prostě možné.

Je talent dědičný?

Dědičný může být potenciál. Ale aby se projevil a rozvinul, musíte mít prostředí, které
mu bude přát. On vlastně talent, pokud se budeme bavit o praxi, to jsou minimálně tři
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faktory: mimořádný potenciál – například intelektový, motivace – tedy nadšení pro
věc a vliv okolí – bude-li vás podporovat nebo srážet. Mnoho dětí ve škole pracuje
na nižší úrovni, aby neztratily přízeň spolužáků.

Je problém talent rozeznat?

Když jste vnímavý rodič, učitel nebo šéf, tak ho rozeznáte. Jen si nesmíte myslet,
že talent začíná až u IQ 130… I člověk s průměrným IQ může být na něco velmi
talentovaný. Intelektově nadaný může být mimořádný například v matematice
a může mít problémy třeba v jazykové oblasti. Nebo naopak. Jeho celkové IQ
pak nemusí dosahovat v PPP požadovaných 130, a přesto je mimořádně nadaný.
Intelektově nadaní jsou často velmi introvertní, nejsou soutěživí, neprosazují se.
Jsou kritičtí a také sebekritičtí, což jim činí problém i v dospělosti. Existují studie,
že mezi talentovanými lidmi je statisticky vyšší procento depresí, sebevražd
a dalších psychických poruch.

Má to logické vysvětlení?

Oni chápou velmi dobře systémy a řády. A také velmi dobře vidí, že svět funguje
jinak, než by měl. Zároveň jsou i sebekritičtí. Celé to vede ke skepsi a depresím,
někdy s fatálními důsledky. V ohrožení jsou zejména mimořádně inteligentní a citliví
introverti, pokud se cítí osamělí a nemají nikoho, s kým by byli na stejné vlně. Pak
mohou dojít k závěru, že neexistuje řešení, a jejich život tedy nemá smysl. A není
důvod se dál trápit.

Je možné, že by nadané dítě bylo považováno za zaostalé?

Je, z laického pohledu se to může stát. Ono totiž ví, jak by věci měly vypadat,
ale není schopno je ještě provést dokonale. Tak je nebude dělat vůbec. Například do tří let nemluví a pak začne mluvit rovnou v souvětích. Nebo namaluje
nejhezčí obrázek ze třídy, ale roztrhá ho a zahodí, protože není s jeho kvalitou
spokojeno. Ale i mezi dětmi těžce handicapovanými mohou být děti mimořádně
nadané.

EVA VONDRÁKOVÁ
SPOLUZAKLADATELKA A PŘEDSEDKYNĚ SPOLEČNOSTI PRO TALENT A NADÁNÍ
(STAN), ZAKLADATELKA KLUBU RODIČŮ A UČITELŮ STAN. VYSTUDOVALA
PSYCHOLOGII NA FF UK PRAHA A PRACOVALA JAKO PORADENSKÁ A ŠKOLNÍ
PSYCHOLOŽKA. MÁ ZKUŠENOSTI S PRACÍ S CELÝM VĚKOVÝM SPEKTREM
DĚTÍ – OD KOJENECKÉHO ÚSTAVU, PŘES MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A GYMNÁZIA AŽ PO VYSOKÉ ŠKOLY A UNIVERZITY. JEJÍM CELOŽIVOTNÍM
PROJEKTEM JE VYTVOŘENÍ FUNKČNÍHO SYSTÉMU PÉČE O NADANÉ. NA NĚM SE
PODÍLÍ V ČR I MEZINÁRODNĚ. JE AUTORKOU PROJEKTU CENTRA PRO ROZVOJ
NADÁNÍ A ZAKLADATELKOU PORADENSKÉHO CENTRA FILIP, SPOLUAUTORKOU
PROJEKTU MENSA GYMNÁZIA, NĚKOLIKA KONCEPCÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NADANÝCH A KAPITOLY O VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH V BÍLÉ KNIZE. BYLA
VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY K PÉČI O NADANÉ PŘI MŠMT ČR, PŘEDSEDKYNÍ
ORGANIZAČNÍHO VÝBORU 19. KONFERENCE SVĚTOVÉ RADY PRO NADANÉ
A TALENTOVANÉ DĚTI PRAHA 2011, ČLENKOU PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU 14. ECHA
KONFERENCE LJUBLJANA 2014 A MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STAN 2019,
VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ RSJ. SPOLUPRACUJE S MEZINÁRODNÍM CENTREM
INOVACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A S INICIATIVOU HELP (HIGH EUROPEAN LEARNING
POTENTIAL). JE NÁRODNÍ KORESPONDENTKOU ECHA PRO ČR A SLOVENSKO,
DELEGÁTKOU SVĚTOVÉ RADY PRO NADANÉ A TALENTOVANÉ DĚTI A ČLENKOU
ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. PUBLIKUJE A PŘEDNÁŠÍ
V ČR I V ZAHRANIČÍ.

A jak o talent pečovat a neudusit ho? Snáší talent
kritiku?

To je právě úkol pro prostředí. Potenciál je jedna věc,
ale důležité jsou i okolí, prostředí a hodnoty, které
vyznává. A také, aby si okolí uvědomilo, že talentovaní
lidé nefungují podle příruček.

Je rozdíl v práci s talenty u dětí a u dospělých?
Třeba v motivaci?

Motivace a talent, to je téma na disertaci. Skutečná
motivace je totiž především ta vnitřní. Touha. Všimněte
si, že skutečně talentovaní lidé s talentem pracují sami,
oni jej chtějí rozvíjet. Řada z nich jde cestou sebevzdělání, bez ohledu na vzdělávací soustavu.

A co je pro ně důležité? Jak by se měl chovat třeba
šéf týmu, aby podpořil talenty?
Nejlepší šéfové mého života byli ti, kteří mi dali
důvěru a prostor. A myslím si, že pro talent víc udělat
nemůžete. Vlastně můžete. I introverti si totiž chtějí
povídat, ale potřebují jistotu, že to nikdo nezneužije.
Úvahy talentovaných jsou netuctové, jdou proti proudu. Takže přidejte ještě ochotu naslouchat a dodržujte
dohody.

Čekal jsem…

… nějaké zázračné desatero, návod na talent? Prostor
a důvěra…

Zmínila jste v úvodu tři faktory, inteligenční testy,
vztahové mapy a osobnostní profil. Nejrůznější
firmy často nabízejí jejich hodnocení v pracovních
týmech. Má to smysl, z vašeho pohledu?
To dělají především poradny. Pokud jde o firmy, je
vždycky základní otázka: kdo vám to nabízí, jaká je
kvalita? Bohužel, vy nekvalitu asi nepoznáte.

Je z těch tří aspektů některý pro rozvoj talentu
důležitější?

Já to neumím hodnotit takto akademicky, protože
vždycky je to jejich mix. Netroufnu si říct, kolik který
z nich váží.

Talentům a jejich rozvoji se věnovaly v naší
historii dvě osobnosti světového významu – Jan
Amos Komenský a Tomáš Baťa. Vracím se k prvním otázkám… Proč nedokážeme z jejich odkazu
čerpat lépe?
To bych také ráda věděla. Zkušenosti, postřehy
a inspirace obou jsou nevyčerpatelné, kdekdo nám
je závidí, ale my jako bychom na ně zapomněli.
Takže máme sice Komenského a Baťu, ale nevíme
vůbec nic…

To není optimistický závěr. Může to něco změnit?
Určitě. Přestaňme si myslet, že síla národa je v průměru. Skončeme s rezignací na vzdělání, na morálku
a vraťme pravý význam elitám. Pokud to neuděláme, bude nám talenty dál zabíjet nadutá nevědomost.
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NÁRODNÍ MUZEUM
Osm let trvala Praze očekávaná generální rekonstrukce této národní kulturní
památky a architektonického skvostu. Nakonec došlo v roce 2019 i na propojení mezi
Historickou a Novou budovou muzea (bývalá budova Federálního shromáždění). Byla
zpřístupněna kupole nejvýznamnější prostory muzea, Panteonu, svatyně velkých
osobností českého národa. Památková ochrana se vztahuje jak na architekturu budovy,
tak na sochařskou výzdobu exteriérů a interiérů, nástěnné malby, uměleckořemeslné
detaily i na původní velmi cenný mobiliář. Impozantní novorenesanční palác historické
budovy Národního muzea je od roku 1891 dominantou Václavského náměstí. Praha díky
zdařilé rekonstrukci navrátila této památné budově důstojnost, kterou si jako jeden
ze symbolů české země zaslouží.
WWW.PRAHA.EU
Tomáš Novák
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KUFR, ŽEHLIČKA
A TICHÝ PLÁČ
V Česku jsou tisíce rodinných firem. Úspěšných rodinných firem. A je pravidlem,
že ze svého úspěchu část vracejí společnosti. Říká se, že o peníze jde v první
řadě, ale zdaleka nejsou všechno. Dokazuje to i příběh Evy Syrovátkové a Ivy
Urbanové. Dvou žen, které svou nadací už přes dvacet let pomáhají lidem.
Petr Karban

archiv Nadace SYNER

Vraťme se o třicet let zpět… Co jste si pomyslely, když přišli vaši manželé s tím, že jdou dělat
byznys?

IU: Moc jsem mu tehdy nerozuměla, pracoval v uranových závodech, kde měl poměrně vysokou pozici. A přiznám se, když přišel, že dál už nechce a má v úmyslu
podnikat, tak jsem si i poplakala, protože jsem samozřejmě měla strach, co bude. Přece jen, byly to úplné začátky, nikdo neměl zkušenosti… Ale respektovala jsem to.
ES: Já jsem to asi vnímala klidněji. Byli jsme mladí,
nic jsme neměli a začínat z ničeho z tohoto pohledu
nebylo zase až tak dramatické. Navíc manžel měl dvě
zaměstnání, po práci si ještě chodil přivydělávat, takže
práci věnoval tak jako tak spoustu času.

Bývalo skoro pravidlem, že podnikání začínali
muži a když se dařilo, do firmy vstupovaly i jejich
manželky a většinou s vrozenou pečlivostí přebíraly ty z mužského pohledu otravnější záležitosti,
personalistiku, účetnictví, administrativu. Vy jste
ovšem do firmy nikdy nevpluly…

ES: Já jsem o důvodech nikdy neuvažovala, ale asi to
bylo přirozené, bylo důležitější postarat se o zázemí.
A jsem přesvědčená, že to byla správná volba. Podnikatelské začátky nikdy nejsou jednoduché, to jsem viděla
i všude kolem, měli jsme přátele, kteří také podnikali
a myslím, že jsme jedni z mála, kteří těch třicet let vydrželi jako pár, jako rodina… Podnikání vydrželo všem
a celkem úspěšně.
IU: Měla jsem zaměstnání, které mě naplňovalo,
pětadvacet let jsem se věnovala dětem a neměla jsem
touhu to vyměnit za kancelář ve firmě.
ES: Víte, ono se řekne, že manžel vydělával a já byla
doma, ale ono to zase tak jednoduché vždycky nebylo.
Přišly první úspěchy a první peníze, ale také první
problémy…
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Co bylo nejtěžší?

IU: Možná to, že v určitých chvílích jsem byla sama na výchovu, protože máme dva
kluky a tam je poznat, když mužský faktor chybí.
ES: Časově to nebylo úplně jednoduché, toho společného, rodinného času bylo málo.
Ale možná proto nám to vydrželo…
IU: A naučily jsme se poradit si vlastně se vším…

Nikdy vás nelákalo pořídit si vlastní byznys? Protože i to je častá cesta, že úspěšný
manžel pomůže rozjet podnikání manželce a pak spolu třeba i trochu soupeří…

IU: Přiznávám, že jsem uvažovala o vlastní školce, ale když jsem si to spočítala, vyšly mi
takové náklady, že jsem věděla, že bych to nedala buď já, nebo rodiče těch dětí. Stát
přispíval na platy pedagogických pracovníků, ale všechny ostatní náklady, vybavení,
hračky, provozní pracovníci, to všechno by museli nést rodiče. Společnost byla jinde.
ES: Tys měla sen o školce a já se zasekla také na dětech, jen na těch svých… Prvních
deset let jsem opravdu neměla na nic čas. A pak se zrodila nadace.

To je okamžik, který mě zajímá. Jaké byly začátky?
ES: Víte, že vlastně velmi zvláštní?
IU: A ne moc hezké…

Začínaly jste s nadací a nebylo to hezké?

ES: No nebyla úplně ideální atmosféra. Brali nás, hlavně novináři, tak, že dvě paničky
se rozhodly něco dělat, aby vypadaly hezky. O to byl ten začátek těžší, protože my
jsme si všechno dělaly samy a učily jsme se za pochodu. Nebyly jsme nadace, která
má aparát, co všechno odmaká. Odpracovat jsme to musely my…
IU: Ale my jsme chtěly, nás to bavilo.
ES: A poznaly jsme neskutečnou spoustu výborných lidí. Takže, když se ptáte, proč
jsme si nerozjely vlastní byznys, tak my jsme si ho vlastně rozjely. Jen to není tak
úplně byznys, ale přes dvacet let se vlastně na plný úvazek věnujeme nadaci. To není
úplně krátká doba.

Jak celá ta myšlenka vznikla?

IU: Do určité míry byl impuls v tom, že chlapi chtěli, abychom převzali sponzorskou
činnost firmy. Protože ta do nejrůznějších oblastí přispívala od prvopočátku. Hodně
to byl sport, protože oba se sportu věnovali, ale byly to i školy a školky a domovy
seniorů… Takže záběr byl poměrně široký.
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ES: Jenže to bylo opravdu na úrovni sponzorství. A my
jsme měly trochu jinou představu. Protože co si budeme povídat, byla řada nadací, které sháněly sponzory,
ale také to byla řada bílých koní. A k těm opravdu
potřebným se zdaleka nedostalo všechno. Čím víc
jsme do toho viděly, věděly jsme, že nechceme sedět
v kanceláři, rozdělovat peníze a nemít vůbec kontrolu
nad tím, jak budou použity.
IU: A tohle poznání byl vlastně ten skutečný krok
k nápadu založit si vlastní nadaci a kontrolovat, co se
s našimi penězi stane.

Ale potřebných je vždycky nekonečně mnoho…

ES: Na začátku se vždycky musíte dostat do povědomí
okolí. Já jsem se seznámila s některými sociálními pracovnicemi, poznala jsem díky nim prostředí dětského
domova a kojeneckého ústavu, ale i sociálních služeb
pro seniory.
IU: Mě určitě směrovala profese, takže mi dávalo smysl
pomáhat školkám a školám.

Což ale všechno platí stát…

IVA URBANOVÁ
VE SVÉM ŽIVOTĚ ZASVĚTILA PRACOVNÍ ČAS UČENÍ
A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ZAČÍNALA JAKO
ŘADOVÁ PEDAGOŽKA, POSLÉZE ŠKOLE ŘEDITELOVALA
VÍCE NEŽ DESET LET. ŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ OPUSTILA, KDYŽ SE
NAPLNO ZAČALA VĚNOVAT NADACI. VYCHOVALA DVA
KLUKY, NEJSTARŠÍ PRACUJE V RODINNÉ FIRMĚ.

EVA SYROVÁTKOVÁ
VYSTUDOVANÁ STAVAŘKA SE V OBORU POHYBOVALA
JEN KRÁTCE, PROTOŽE PO NÁVRATU Z RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ SE ZAČALA AKTIVNĚ VĚNOVAT CHARITĚ
A DOBROČINNÝM ČINNOSTEM, KTERÉ VYÚSTILY
V ZALOŽENÍ NADACE. VYCHOVALA ČTYŘI DĚTI, NEJSTARŠÍ
SYN PRACUJE V RODINNÉ FIRMĚ.

ES: Takže ano, všichni sháněli další zdroje. Pokud byli
ve velkých městech, v centrech, sponzory a partnery
si našli, ale je tu řada malých obcí, kde opravdu lišky
dávají dobrou noc. A tam se pomoc a podpora sháněly
velmi těžce. Když jsem viděla, v jakém stavu jsou třeba
malé dětské domovy, že mají čtyřicet let staré matrace
a nemají za co koupit dětem nové…
IU: Velmi rychle jsme měly jasno – pomáhat lidem,
kteří to potřebují, bez ohledu na věk. A zaměřily jsme
se právě na ty menší instituce, na ty opomíjené, na ty,
které nevyčnívaly.
ES: S nadsázkou říkáme, že se snažíme pomáhat od kolébky až po hrob. Jsme vlastně všude, v sociální péči,
ve školství, ve zdravotnictví, i ve sportu, kultuře a v ochraně přírody… Ale jenom tam, kam samy dosáhneme.

I sport patří pod nadaci?

ES: Ten velký ne, to si dělají naši chlapi sami.
IU: Ale my podporujeme i sport a kulturu dětí… Dnes
vlastně osmdesát procent toho, co děláme, jsou nikoliv
instituce, ale individuální příběhy. Lidé v jiných životních situacích.

Máte široký záběr, prostředky jsou ale vždycky
omezené. Na začátku jste si vybíraly, ale dnes
už se o nadaci ví a potřební za vámi chodí sami.
Jak těžké je odmítat?

IU: Máme poměrně přesně nastavená pravidla. Protože
není žádnou výjimkou, když se někdo snaží nadační
možnosti zneužít. Jsme ale malá nadace, pomáháme
především na Liberecku a pak tam, kde SYNER podniká.
Takže v jistém slova smyslu je to celorepublikově, a to
bychom nezvládaly všechno samy. Proto spolupracujeme i s organizacemi, které se o znevýhodněné rodiny
starají. Ony znají naše pravidla a posílají jen takové
žádosti, o kterých vědí, že u nás mohou projít.
ES: Ale samozřejmě, prostředků není nikdy dost. Ale
nikdy jsme neodmítaly, ne ty skutečně potřebné. Možná
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NADACE SYNER
NADACE SYNER POMÁHÁ POTŘEBNÝM
UŽ DVAADVACET LET. JE TO NEZÁVISLÁ
A NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ NEMÁ
ŽÁDNÉ ZAMĚSTNANCE A ČINNOST VYKONÁVAJÍ
JEJÍ DVĚ ZAKLADATELKY EVA SYROVÁTKOVÁ
A IVA URBANOVÁ. OD ZALOŽENÍ ROZDĚLILA
PŘES 65 MILIONŮ KORUN A POSKYTLA
MATERIÁLNÍ POMOC V ŘÁDU DALŠÍCH MILIONŮ.
POMÁHALA PŘI ŽIVELNÍCH KATASTROFÁCH,
PŘISPÍVÁ NA BABYBOXY, HANDICAPOVANÝM
A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM SKUPINÁM
OBYVATEL, AKTIVNÍ BYLA V COVIDOVÉ
PANDEMII PŘI ZAJIŠTĚNÍ ROUŠEK A DALŠÍCH
OCHRANNÝCH POMŮCEK, PŘI UPRCHLICKÉ
KRIZI JAKO JEDNA Z PRVNÍCH NA LIBERECKU
ZAJISTILA UBYTOVACÍ KAPACITY PRO STOVKU
MAMINEK S DĚTMI.

jsme omezily peníze na zbytné věci, na sport, kulturu,
vlastně jsme se odstřihly od příspěvků na automobily
a počítače, ale těm skutečně potřebným jsme se snažily
pomoct vždy. Na výživu, na vozík, na speciální vybavení,
na základní životní potřeby. Třeba jsme nedaly celou částku, nebo jsme doporučily ještě jiné nadace a spojily jsme
síly. A je úžasné, že někdy nám i část příspěvku lidé vrátí…

Že si to rozmyslí? Nebo najednou nepotřebují?

ES: Ono vše probíhá tak, že když je žádost schválená,
pošleme příslib. Rodiny samozřejmě často zkoušejí
štěstí u různých nadací a někde uspějí třeba rychleji, nebo se jim podaří získat víc, než doufali. To nám
obvykle poděkují a napíšou, že už sehnali jinde nebo že
potřebují jenom část.
IU: Potřební jsou většinou slušní, protože vědí, že
peníze, které nepotřebují oni, pomohou někomu, kdo
je na tom stejně nebo i hůř.

Přesto, nenapadlo vás přibrat do své nadace další
partnery?

ES: Ani ne. Možná se bojíme, že by se z naší malé
nadace stala velká, a to zavání velkými akcemi. Jenže
ty jsou anonymní a my anonymní akce nemáme rády.
Co nás ale napadlo, to je využití třeba hokejové arény,
abychom o potřebných lidech a projektech daly vědět
širší veřejnosti.

Vzpomenete si na první domov, kam jste přijely?

ES: To byl asi dětský domov v Dubí. Když jsem tam přijela, pan ředitel měl pocit, že jsem spadla z oblaků. Najednou před ním stála ženská, kterou nikdy neviděl a říkala,
že by jim ráda pomohla. Tehdy měli problém s kotelnou,
což pro stavební firmu nebyl velký problém, takže jim
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chlapi spravili kotelnu a od té doby se přátelíme. Bohužel, pan ředitel je již po smrti… To
byl člověk na svém místě. Podobně skvělý byl pan ředitel Heller z domova v České Lípě.
IU: My na tu dobu vzpomínáme s určitou nostalgií, protože tehdy byl svět kolem nás
sice nezkušený a chudý, ale vlastně byl v pořádku.

Později nebyl? Proč?

ES: Přece jen pracujeme s mnoha domovy a zařízeními i více než patnáct let, s některými dvacet, a někdy jsme z toho trochu smutné… My jsme to viděly hodně zblízka, protože jsme do všech těch míst, kde jsme pomáhaly, jezdily skutečně osobně, znaly jsme
personál i děti nebo babičky a dědečky, dělaly jsme pro ně několikrát za rok nejrůznější
akce. Protože jedna věc je materiální pomoc, finance, a druhá věc je ta vnitřní atmosféra.
IU: To bylo pro nás hodně důležité. V řadě dětských domovů jsme znaly děti odmalička a známe je i dnes, když už jsou z nich dospělí lidé.

Takové další tety…

ES: Často nás tak brali. Přece jen jsme za těch dvacet let vlastně kompletně vybavily
všechny dětské domovy v Libereckém kraji…
IU: V jednom jediném nás odmítli, že mají dostatek a vlastně nic nepotřebují, tam
byla skvělá paní ředitelka, která to zvládla sama.
ES: Ale s těmi dětmi jsme strávily hodně času na akcích a na výletech. My jsme se
s nimi i cítily dobře, protože jsme viděly, že jim skutečně dáváme něco, co jim chybělo. Trávily jsme s nimi narozeniny, svátky, Velikonoce, Vánoce, to jsme dělali třeba
strom splněných přání… U nás doma to vypadalo tak, že jsme dárky pro vlastní děti
zabalené neměly, ale pro domovy jsme balily už dva měsíce před Štědrým dnem…
IU: Protože my jsme to skutečně všechno dělaly v prvních letech samy, nakupovaly,
balily… Až později jsme do toho zapojily i pár dalších lidí, zaměstnance…

Myslíte zaměstnance nadace?

ES: Ne ne, tam jsme nikdy žádné zaměstnance neměly, myslíme zaměstnance firmy.
IU: Existuje vžitá představa, že děti v dětských domovech a senioři v domovech
potřebují hlavně peníze, ale on je velký problém v tom, že to jsou většinou lidé, kteří
jsou nějak vydělení, odsunutí, často bez běžných sociálních kontaktů, bez rodiny.
A oni silně cítí potřebu se přátelit s lidmi zvenčí…

Cítit dotek normálního života…

ES: A nešlo jen o zaměstnance, my jsme k tomu přizvaly i naše sportovce, vtáhly jsme
do toho vánočního chaosu třeba i kluky hokejisty… A musím říct, že to mělo smysl
i pro ně, jak sami přiznali. Zažili něco, co do té doby ne. Absolutní bezprostřednost.
Hvězdy, kolem kterých fanoušci chodí po špičkách, byly najednou v chumlu dětí,
které si na nic hrát neumějí.
IU: A navíc dětí, které jsou přece jen jiné. Některé jednodušší, některé citově deprivované.
ES: My jsme se s nimi potkávaly často a přijímaly jsme je takové, jaké byly, ale ti sportovci to nikdy nezažili, jejich svět byl naprosto odlišný. A najednou někteří ti velcí chlapi, kteří jsou schopní na ledě jít do každé rvačky, byli tak naměkko, že skoro až brečeli.
IU: Ve Frýdlantě jsme třeba zažily, že kapitán vytáhl tisícovku a něco přidali ostatní,
aby děti mohly mít salát a řízky. Jejich rozpočty na tohle úplně nestačily.
ES: Ale není to jen o penězích, podle stejných norem jedou jesle i dětské domovy,
kde ale máte děti ne dvouleté, ale osmnáctileté, když to jsou studenti, tak i starší.
Takže jídla není nejvíc a určitě chybějí ta jídla, která možná nejsou úplně nejzdravější,
ale jedí je snad všechny děti ve všech rodinách.
IU: A když pak vidí, třeba ve škole u spolužáků, něco, co neznají, cítí se méněcenné.
ES: I to byl důvod, proč jsme se zaměřily hodně na děti. Některé jsme i oblékaly.
Vlastně jsem hrdá na to, že když děti z těch našich domovů chodily do školy, nebyly
vidět žádné dramatické rozdíly. To často v rodinách sociálně slabých jsou na tom hůř.
IU: To ano, protože v domovech mají děti přece jen určité jistoty a záruky. Eva už
vzpomenula pana ředitele Hellera. Když jsme s ním řešily první Vánoce, myslely jsme,
že se zbláznil, pro všechny větší děti chtěl jako dárek kufr a žehličku.
ES: No, dívaly jsme se na něj asi hodně divně, protože nám začal vysvětlovat, že
potřebuje, aby jeho děti měly aspoň něco do začátku, protože v osmnácti z domova
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IU: Já jsem před Vánoci občas deprese mívala. Protože
to je ten čas lásky a kolem nás byli ti, co byli vlastně
opuštění, bez lásky, ať už to byly děti nebo staří lidé.
Tihle lidé nebrečí, mají tichý pláč. Smutek jen v očích.
Brečívala jsem já.
ES: My se bavíme skoro pořád o institucích, ale mnohem těžší je často situace v rodinách. Třeba tam, kde
pečují o děti s postižením, o děti předčasně narozené,
s nevyléčitelnými vadami. To jsou zmíněné individuální
žádosti, kterých jsou desítky a za ty roky jsou to stovky
příběhů rodin. Třeba centra rané péče.
IU: To totiž pro ty rodiny vůbec není lehké, zvládnout
svůj úděl, velká část z nich to neustojí, rozpadnou se
a pak je všechno ještě mnohem těžší. A nikdo vám neporadí, nikdo vám jako rodičům neřekne, co vás čeká.
Úspěchy medicíny jsou úžasné a obdivuhodné, lékaři
dokáží zachránit třicetidekové novorozeně, ale když je
následkem jen hluchota nebo slepota, je to úspěch.
ES: To byl i důvod, proč jim pomáháme s organizací
akcí, setkáními. Jako poděkování. Podobné to bylo
v případě setkání pěstounských rodin. Na prvním setkání jich bylo šedesát, na druhém dvě stě, na třetím šest
set. To se ve dvou nedá stíhat.
IU: Přišel covid a trochu jsme přibrzdily. Asi také stárneme.
odejdou a už jim nikdo nepomůže. On byl skvělý, chtěl jim dát alespoň trochu jistoty
i pro čas, když už to nebudou jeho děti…
IU: Na chlapa měl neskutečný přístup. Každé dítě, které odcházelo, mělo kufr se základní výbavou a zajištěnou práci. Dokázal i dospívající kluky namotivovat, zaměstnal
je sportem i prací a objevil v nich ty lepší stránky.
ES: Naším nadačním životem nás provázeli neskutečně skvělí lidé. A zažily jsme toho
s nimi neskutečně moc.

Vám se prostě v životě prostupovaly dva světy…

ES: Určitě. Dodneška některé z nich poznávám, znám řadu jejich rodičů.
IU: Postupem času jsme se přes školy dostaly i k pěstounům a k rodinám.

Přes školy?

IU: Ano, protože tam se míchají děti ze všech vrstev společnosti a když jsme poznaly
některé příběhy… To si těžko umíte představit, ale na základních i středních školách
je řada dětí z opravdu velmi sociálně znevýhodněného prostředí. Žijí v holobytech,
nemají ani na postel, na povlečení, na jídlo. Proti tomu jsou dětské domovy komfort.
ES: Ono je tak trochu povinností nebo módou říkat, jak děti v dětských domovech
trpí, ale kdo to říká, tak nejspíš ještě neviděl opravdu trpící děti…
IU: Nechci příliš mluvit o tom, co jsme v některých rodinách viděly. Děti týrané, zneužívané, děti v mrazu bosé, bez ponožek, zavřené v kotcích pro psy… Děti, které když
přišly do domova, bylo to pro ně vysvobozením.

Dobře, v těch opravdu toxických rodinách se děje i toto, ale v běžné rodině…

ES: Samozřejmě, fungující rodiny jsou něco jiného. Ale pozor na jednu věc. Dnes je
moderní a líbivé heslo, že děti patří do rodin. Ano, patří, ale zapomíná se obvykle
na to, že pro mnoho dětí je naopak záchranou ta nenáviděná instituce.
IU: A také na to, že část dětí z dětských domovů je do rodin neumístitelná, mají řadu
problémů zdravotních, mentálních i psychických. To jsou děti, o které nikdo nestojí.
Děti psychiatricky léčené, které potřebují speciální péči.

S tímhle vědomím, se všemi těmi zkušenostmi, dá se s tím klidně spát?

ES: Dnes už to naštěstí tak zlé není, ale spát se s tím dalo i tehdy. Horší to bylo
ve dne.

Co ve vašem případě změnil covid?

ES: Naše práce má těžiště v kontaktech s lidmi. Nejsme
přeposílačky peněz. A kontakt tu dva roky nebyl, nebo
jen velmi slabý a obtížný.
IU: Samozřejmě jsme se zaměřily na nové věci, posílaly
jsme do domovů roušky, vitaminové doplňky. A zapojili
se zase i sportovci, protože se nehrálo, netrénovalo,
měli spoustu volného času.
ES: Jen se přerušily naše vztahy s rodinami. Naštěstí
se znovu obnovují, protože to jsou příběhy, které jsou
vlastně odměnou za to, co děláme. A když se nic nesmělo, my jsme pomáhaly pořád stejně, ale na dálku.

A když se začínalo smět zase všechno, přišla válka,
které se nesmí říkat válka. Dotkla se vás?
ES: To se vás nemůže nedotknout. Přes náš hotel jsme
téměř přes noc zajistily ubytování pro stovku maminek
s dětmi, kapacita se naplnila během týdne.
IU: Také jsme pro ně musely vyřešit stravování, zdravotní péči, nakoupily základní hygienické potřeby, léky
nebo zajistily pračku, aby si mohli sami prát…

Zkusíte pojmenovat, co ve vašich životech nadace
za těch dvaadvacet let změnila?

IU: Celý ten život…
ES: Pohled na lidi. Jsou takoví, kteří mají dost a přesto
jsou nenasytní. A pak jsou takoví, kteří potřebují, ale
nechtějí nic zadarmo.
IU: Jako třeba rodiče jedné holčičky, pro které jsme
dělali právě díky hokejistům sbírku. Chtěli třicet tisíc
na plošinu, protože holčička byla na vozíku. Vybrali
jsme sto padesát tisíc. A když jsme se ptali, jestli nepotřebují ještě s něčím pomoct, řekla nám maminka: „Ne,
protože my potřebujeme, aby byla soběstačná.“ To jsou
příběhy, které vám život prostě změní.
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NA ALZHEIMERA
MŮŽEME ZAPOMENOUT
S lékařem Martinem Tolarem jsme
se spojili online. V dané chvíli to
ani jinak nešlo. Žije a pracuje v USA
a jeho návštěvu Česka jsem těsně
zmeškal. A hodně mě to mrzí.
Bylo to totiž jedno z těch setkání,
u kterých víte, že naživo by vás
obohatilo mnohem více.

Daniel Mrázek
Alzheon
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A

le i přes počítačovou kameru zářily pohoda, skromnost a úsměv. Zpočátku
jsem měl poněkud trému. Aby ne, když mluvíte s někým, kdo nejspíš přišel
na to, jak porazit dosud nevyléčitelnou Alzheimerovu nemoc a možná ho
za to čeká Nobelova cena. Jakékoli napětí ale ze mě spadlo hned v první vteřině.
A mně bylo jasné, že právě tato Martinova schopnost, tedy navodit klidnou, příjemnou a zejména přátelskou atmosféru, je jeho klíčem k úspěchu.
„Trápilo mě, že nemocným lidem nemůžu dát žádnou naději. Že jim můžu říct tak
akorát ‚uvidíme se za půl roku‘, ale že jim nijak nemůžu pomoci, nebo dát naději,
že se jejich stav zlepší,“ vysvětluje Martin Tolar svou motivaci, proč se začal lékem
na Alzheimerovu chorobu zabývat. Je to hlavní důvod ztráty kognitivních schopností
a nemocí trpí desítky milionů lidí po celém světě. Ačkoli se v současnosti dají na krátkou dobu několika měsíců příznaky zmírnit, léčit zatím nelze a pacient dříve či později
na nemoc a její komplikace zemře. A o kvalitě života lidí s demencí ani nemluvě…
„Vždycky mě lákala filozofie, a tedy porozumění, jak mozek funguje, co nás dělá lidmi
a jaké procesy v mozku probíhají,“ líčí dále Tolar. A právě to bylo pro vývoj léku klíčové. Vědci ani lékaři dlouho nevěděli, jak přesně tato nemoc vzniká. Zásadní zjištění
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se podařilo až Martinu Tolarovi a jeho společnosti Alzheon. Lidský mozek produkuje
velké množství zplodin a toxinů, za rok je jich asi 1,5 kg, což je stejné jako samotná
váha mozku. Tyto zplodiny se cévami odplavují pryč. Jenže s postupujícím věkem je
pro organismus stále těžší a těžší mozek od těchto nežádoucích látek čistit. Jednou
z těchto zplodin je i toxin způsobující Alzheimerovu chorobu. Vědci ho usilovně
hledali více než 100 let. Tolar na jejich výzkumy navázal. Podíval se na ně s odstupem
a poučil se z poznatků i dosavadních chyb. „Nám se podařilo udělat čtyři zásadní
objevy. Zaprvé, objevili jsme konkrétní toxin, který Alzheimerovu nemoc způsobuje,
zadruhé jsme zjistili, jak tento toxin deaktivovat, zatřetí, jak lék dostat do mozku
a nakonec, jak lék vyrobit ve formě pilulky. Takto máme příležitost nejen pomoci
lidem, u kterých se nemoc už projevuje, ale dokonce i vzniku nemoci předcházet,“
nadšeně vypravuje.
Jedním z důležitých zjištění Martina Tolara a jeho týmu byl objev systému, který
odplavování toxinů umožňuje a který do určitého věku člověka před Alzheimerovou chorobou chrání. Tolarův lék tomuto systému dává 12krát větší sílu. Samovolně
čistit mozek od nežádoucích látek organismus zvládá asi do 40 až 50 let věku. Pak ta
schopnost rychle slábne. Důvod je hlavně zhoršující se stav cév. V tuto chvíli se toxin
v mozku začíná hromadit a zabíjet nervové buňky a jejich spojení. Prvních 20 nebo
25 let se to nijak viditelně neprojevuje. Nakonec ale toxin zničí tolik mozkové hmoty
a spojení mezi neurony, že se nemoc začne klinicky projevovat…

Důležitá je včasná diagnostika
Lék, který český vědec, žijící v Americe, vyvíjí, dokáže toxiny nahromaděné v mozku
odplavit. „Náš lék se velice efektivně dostává do mozku. Když spolknete tabletu, lék
se vstřebá a zabrání formování toxinu tím, že změníme jeho tvar a schopnost agregace,“ vysvětluje dále. Lék se aktuálně nachází ve třetí, tedy závěrečné fázi klinických
studií, které budou pokračovat ještě dva roky. Pokud je zdárně dokončí, léku se
otevře cesta k získání osvědčení od regulačních orgánů v Americe i v Evropě a může
se dostat na trh. „Vývoj léku v průměru trvá čtrnáct let. Napřed musíte zjistit, na co
přesně chcete lék zacílit. Tedy jaký má mít mechanismus. Pak musíte vyvinout ty
správné molekuly, zjistit, že je to bezpečné, že se lék dostává tam, kam potřebujete.
Pak následují tři stadia klinických zkoušek. V prvním stadiu sledujete, jak lék u lidí funguje, jak ho dávkovat a ověřujete jeho nezávadnost pro lidský organismus. Ve druhé
fázi zjišťujete, jestli lék má skutečně efekt na tu nemoc, kterou chcete léčit. Třetí fáze
pak všechny poznatky ověřuje na velké, několikatisícové skupině pacientů,“ popisuje
Martin Tolar.
Lék zatím vyzkoušelo přes dva tisíce nemocných. „Měl by to být první orální lék, první
pilulka, která dokáže zabránit vzniku a progresi nemoci. A druhá věc je, že všechny
ostatní dosavadní léky se podávají ve formě intravenózní infuze. Ty mají celou řadu
nežádoucích vedlejších účinků jako třeba otok mozku i krvácení do mozku. Náš lék
je tedy mnohem bezpečnější než dosavadní postupy,“ dodává a pochvaluje si velký
zájem o zapojení do studie, která probíhá asi ve stovce pracovišť po celém světě. Je
to logické – pacienti s Alzheimerovou nemocí v současnosti mnoho jiných možností
a nadějí na úspěšnou léčbu nemají…
Jak už to u léků často bývá, i ten Tolarův má šanci být nejúčinnější v počátečních
fázích Alzheimerovy nemoci. Tedy v době, kdy se sice už hromadí toxiny, ale nemoc
sama se ještě viditelně neprojevuje. Pokud se lék nasadí v této době, existuje velká
pravděpodobnost, že se nemoc klinicky nerozvine, a viditelně se tedy nikdy neprojeví. Pakliže už je nemoc pozorovatelná, lék je účinný také a může zabránit zhoršování,
ale odstranit všechny příznaky nemoci už nedokáže. Důvod je ten, že, jak už jsme
řekli, toxin způsobující Alzheimerovu nemoc zabíjí nervové buňky a jejich spojení.
A oživit je zpátky nelze. Pokud jich je mrtvých více, než dokáže organismus unést, nemoc se projeví, a to nezvratně. Díky Tolarově léku se ale nebude zhoršovat. A pokud
ano, tak jen velmi pozvolna.
Ruku v ruce s vývojem léku tak musí jít i vývoj včasné diagnostiky Alzheimerovy
choroby. Na tom Martin Tolar spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie
Akademie věd ČR v Praze. Přístup použití diagnostického testu bude podobný jako
v případě kardiovaskulárních onemocnění. Vyšetření by měli podstoupit všichni, kteří
spadají do rizikové kategorie. Jedná se hlavně o lidi mezi 40 a 50 lety, přitěžujícím

AMERIKA JE ÚŽASNÁ
V TOM, ŽE SEM ČLOVĚK
MŮŽE PŘIJET S JEDNÍM
KUFREM A VYTVOŘIT
SI ÚPLNĚ NOVOU
BUDOUCNOST. TĚŽKO
SE TO POPISUJE, POKUD
TADY NEŽIJETE, ALE JE
TO ZEMĚ, KTERÁ VÁS
NEJEN PŘIJME JAKO
SVÉHO, AŤ UŽ JSTE
ODKUDKOLIV, ALE TAKÉ
VÁM DÁ VEŠKEROU
PODPORU PRO VAŠE
SNY – JEDINÝMI
PŘEDPOKLADY JSOU
OPTIMISMUS, ODVAHA
A SCHOPNOST TVRDĚ
PRACOVAT.

faktorem je genetika a také špatný cholesterol a další
vaskulární faktory. Obzvlášť zpozornět by měli ti,
jejichž pokrevní příbuzní již onemocněli, a oni tedy mají
genetickou zátěž. Nová diagnostická metoda odhalí, že
k poškozování mozku už dochází, a že je tedy načase
lék aplikovat. Pokud všechno dobře dopadne – a zatím tomu všechno nasvědčuje – Alzheimerova nemoc
přestane být strašákem. Existovat bude, protože je to
nemoc stárnutí, ale už ne ve své drastické podobě…
Zajímavé je i ekonomické hledisko. „Cena léku se
odvíjí od toho, kolik pacientů ho bude užívat. Náš
lék se dostane k milionům lidí. Navíc forma pilulky je
výrazně levnější než infuze. Nejsou k němu potřeba
infuzní centra, také není potřeba přísně sledovat
vedlejší účinky. Náš lék může mít velice výrazný dopad
na ekonomiku každé země. V USA se odhaduje, že ná-
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MARTIN
TOLAR

ČESKÝ VĚDEC A NEUROLOG, ZABÝVÁ SE
VÝZKUMEM ALZHEIMEROVY NEMOCI. JEHO
DĚDEČEK UČIL NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ A POZDĚJI
PŮSOBIL JAKO PRIMÁŘ A ŠÉFLÉKAŘ U BATI, KDE
ZALOŽIL A VYBUDOVAL PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
VE ZLÍNSKÉ NEMOCNICI. MARTIN TOLAR STUDOVAL
NEJDŘÍVE POČÍTAČOVÉ VĚDY A PAK MEDICÍNU
V PRAZE. PO STUDIU ODJEL KVŮLI DOKTORÁTU
DO AMERICKÉHO NEW YORKU A NÁSLEDNĚ
ROZVÍJEL KLINICKOU SPECIALIZACI V NEUROLOGII
V BOSTONU. TITUL PH.D. ZÍSKAL NA UNIVERSITY
OF CINCINNATI SCHOOL OF MEDICINE A UŽ TEHDY
SE VĚNOVAL VÝZKUMU ALZHEIMEROVY NEMOCI.
NA BOSTON MEDICAL CENTER DOKONČIL KLINICKOU
SPECIALIZACI V NEUROLOGII A PAK PŮSOBIL JAKO
ASSISTANT PROFESSOR NA YALE UNIVERSITY
SCHOOL OF MEDICINE. PRACOVAL NA RŮZNÝCH
POZICÍCH V NĚKOLIKA FARMACEUTICKÝCH
A BIOTECHNOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTECH. V ROCE
2013 ZALOŽIL FIRMU ALZHEON, KTEROU VEDE. FIRMA
SE VĚNUJE VÝVOJI LÉKŮ NA ALZHEIMEROVU CHOROBU
A DALŠÍ NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ.
V SOUČASNOSTI JE VE SVĚTĚ MEZI DALŠÍMI
FARMACEUTICKÝMI SPOLEČNOSTMI NEJBLÍŽE
K VÝVOJI PILULKY PROTI ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ,
KTEROU BUDE MOŽNÉ POUŽÍT JAK PRO LÉČBU, TAK
I PRO PREVENCI NEMOCI.

klady na péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí dosahují 500 miliard dolarů ročně
a během několika desítek let dosáhnou bilionu dolarů. Ve srovnání s tím je jakákoliv
léčba, která by byť i jen trochu zmírnila průběh nemoci, ekonomicky velice efektivní,“
vysvětluje Tolar.

Vlastně se to ani nemělo podařit
Zatímco dnes o možném úspěchu léku můžeme mluvit s notnou dávkou optimismu,
před takovými dvaceti lety by se to zdálo být zhola nemožné. Tolar na jeho vývoji
totiž nepracuje pod hlavičkou nějakého výzkumného ústavu nebo univerzity. Vydal se
cestou založení soukromé společnosti Alzheon. Pravděpodobnost, že uspěje biotechnologická firma, zabývající se tím, s čím si dosud neporadily celé týmy vědeckých
kapacit a obrovské farmaceutické společnosti s tisíci zaměstnanci, je asi tak jedna ku
milionu…
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Martin Tolar zpočátku studoval počítačové vědy
na ČVUT v Praze. Nakonec v něm ale zvítězily jeho geny.
Pochází totiž z lékařské rodiny – a tak ve studiu pokračoval také na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 1991. Během studia se jako jeden
ze studentských vůdců aktivně zapojil i do sametové
revoluce. A také se mohl stát politikem, ale nakonec
dal přednost vědě. Využil nabídky a doktorát odešel
studovat do Spojených států. „Amerika je úžasná v tom,
že sem člověk může přijet s jedním kufrem a vytvořit si
úplně novou budoucnost. Těžko se to popisuje, pokud
tady nežijete, ale je to země, která vás nejen přijme jako
svého, ať už jste odkudkoliv, ale také vám dá veškerou
podporu pro vaše sny – jediný předpoklad je optimismus, odvaha a schopnost tvrdě pracovat. Tady nikdo
není cizinec a do Ameriky lidé přicházeli realizovat své
sny po desítky generací. Pro mě to je země upřímného
nadšení a podpory i pro ty největší plány, na kterou
nejsme z Evropy zvyklí. Pokud tady někdo chce něco
udělat, ostatní se mu snaží pomoct. Amerika je navíc
velice různorodá. Je tu sice stejný politický systém,
vláda a soudržnost v rámci federace, ale každý stát je
úplně jiný. Když jsem sem přijel, objevování Ameriky,
krásné přírody a možností, které nabízí, pro mě bylo
obrovské dobrodružství,“ nadšeně vzpomíná Tolar.
Právě ty otevřené možnosti se nakonec staly důvodem
toho, proč se Martin Tolar rozhodl v Americe zůstat.
Podpořila ho v tom i jeho manželka, kterou poznal
ještě za studií v Praze. V té době měli čtyřletou dcerku.
Přestože počítali s brzkým návratem do vlasti, plány
mnohokrát přehodnotili. Po absolvování doktorského
studia zahájil neurologický klinický trénink v Bostonu a pak přednášel na univerzitě v Yale. Protože ho
trápilo, že neexistují léky na neléčitelné neurodegenerativní nemoci, odešel pracovat do Pfizeru. Tam
pracoval na vývoji léků a zároveň se naučil byznysovým dovednostem. Pak přešel do biotechnologické
firmy v San Franciscu, aby následně působil jako CEO
ve dvou dalších biotechnologických firmách. A pak
to přišlo. Získané zkušenosti a dovednosti ho přiměly k založení vlastní společnosti Alzheon. Právě v ní
přišel na to, jak bojovat s Alzheimerovou nemocí. „To,
co dělám, by nebylo možné na žádné univerzitě. Tam
na to nejsou lidi, expertiza, prostředí, ani peníze. Když
si založíte vlastní společnost, máte úplnou svobodu
volby lidí i toho, co chcete dělat. Věnujete se tomu, co
považujete za správné a také máte možnost si vše sám
rozhodnout. To je základ našeho úspěchu – že nám
nikdo neříkal, co máme dělat, nemusíme se zatěžovat
zbytečnou byrokracií a organizací,“ líčí Tolar.
Za další faktor úspěchu považuje fakt, že si své spolupracovníky, kterých má asi sto padesát, mohl vybrat
sám. Soustředil se na naprosté špičky v oboru, které
jsou zároveň schopné vlastní iniciativy a vzájemné
spolupráce. Jedním z Tolarových spolupracovníků je
i Stanley Prusiner, který za objev prionů – specifických
bílkovin, způsobujících neurodegenerativní mozková
onemocnění – dostal Nobelovu cenu. Přesto to byl
obrovský risk. „Stejnému problému, jakým se zabýváme
my, se věnují velké farmaceutické firmy, které můžou
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operovat s miliardami dolarů. Dosud se ještě nikdy nestalo, že by řešení tak zásadního vědeckého problému
objevila malá biotechnologická společnost. My jsme ale
věřili ve vědecký pokrok a vědecký nápad, který jsme
měli, a stavěli na našich objevech,“ vypráví Tolar s tím,
že tohle by se nikde jinde než v Americe nepodařilo.
Američtí investoři, na rozdíl od evropských, fandí zajímavým nápadům, i když se zpočátku zdají být šílené.
V malé společnosti je každý zodpovědný za svá rozhodnutí. Tolar chce, aby každý jednotlivý pracovník byl
iniciativní a dokázal bez emocí analyzovat data, a když
se něco změní, aby hned začal pracovat v novém směru. Toto ve velkých společnostech tak jednoduše nejde.
Když v nich nějaký program už běží, těžko se mění
směr a organizace. Samozřejmě by nic z toho nemohlo
fungovat bez investorů. Alzheon jich v současnosti má
asi dvě stě padesát. Jejich podpory a důvěry si Tolar
velice váží. O to více, že Alzheon se vývoji léku na Alzheimerovu nemoc začal věnovat v době, kdy se téměř
všechny ostatní firmy a instituce naděje na úspěšnou
léčbu vzdaly a šance na úspěch se zdála být velmi malá.

Velké plány v Česku
Výzkum mozku je pro Martina Tolara koníčkem. Jinak
to ani nejde, je to práce, která si vyžaduje téměř
neustálou pozornost, skoro se dá říct 7 dní v týdnu,
365 dní v roce. A je rád, že stejně to mají nastavené
všichni jeho spolupracovníci. „Je to velká legrace,
skvělá skupina nadšených lidí a úžasné dobrodružství,“
říká bezelstně s úsměvem. A rodina ho v tom podporuje. Ostatně jeho manželka je také lékařka, tak má pro
medicínský výzkum pochopení.
„Dopředu mě žene touha po poznání a vědomí toho,
že dělám velice zajímavé věci s lidmi, které jsem si sám
vybral. Kde jinde máte takovou možnost? Všichni ti lidé
jsou mí kamarádi, všechny je dobře znám a vím, proč
jsem si je do týmu vybral. Věděl jsem, že to musí být
lidé, se kterými jsem rád, vždyť s nimi trávím většinu
svého času. Nikdy by mě nenapadlo, jak je kreativní
vytvořit úplně novou firmu a dát jí duši. To je to, co
jí musíte dát. Pokud to neuděláte vy jako ten, kdo tu
společnost založil a vede, nikdo jiný to za vás neudělá.
Přitom bez duše a inspirace firma nemůže žít a být
úspěšná,“ pokračuje nadšeně.
V odborných kruzích zaznívá, že pokud Martin Tolar se
svým lékem proti Alzheimerově nemoci uspěje, stane
se žhavým kandidátem na Nobelovu cenu. Pokud by se
tak stalo, byl by teprve třetím Čechem a druhým českým vědcem, který by na toto nejprestižnější ocenění
dosáhl. Když to zmíním, jen se potutelně usměje: „Pro
nás je důležité, aby se nám podařilo vyvinout účinný
lék pro miliony pacientů a jejich rodiny. To je to hlavní.
Zbytek jsou pozlátka, která tak důležitá nejsou. Ostatně máme tolik práce, že na nic jiného než na samotný
výzkum a vývoj nemáme čas myslet…“
Martin Tolar ale nechce své poznatky a zkušenosti
nechat za oceánem. To, co se v Americe naučil, chce
přinést i do Česka. Před rokem tak spoluzaložil institut
INDRC, International Neurodegenerative Disorders Re-

VŠECHNY OSTATNÍ DOSAVADNÍ
LÉKY SE PODÁVAJÍ VE FORMĚ
INTRAVENÓZNÍ INFUZE. TY MAJÍ
CELOU ŘADU NEŽÁDOUCÍCH
VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ JAKO TŘEBA
OTOK MOZKU I KRVÁCENÍ
DO MOZKU. NÁŠ LÉK JE TEDY
MNOHEM BEZPEČNĚJŠÍ NEŽ
DOSAVADNÍ POSTUPY.
Martin Tolar, MD, Ph.D.

search Center. Ten v sobě kloubí všechny Tolarovy specializace – neurologii, počítačové
vědy a byznys. Institut k výzkumu neurodegenerativních onemocnění využívá umělou
inteligenci. „Vždycky mě zajímalo využívat technologii k porozumění tomu, jak mozek
funguje. Proč jsme takoví, jací jsme, co z nás dělá lidi, proč přemýšlíme a děláme to, co
děláme – to je ten základní filozofický problém, který mě vlastně k neurologii a studiu
mozku přivedl. Umělá inteligence je dnes už velice rozvinutá a divím se, že ještě nikoho
nenapadlo ji použít ke studiu mozku a jeho poruch. My jsme první, kdo s tímto přístupem začal, a institut INDRC je doposud světově unikátní,“ hrdě oznamuje Tolar.
Do Česka chce přivést světové špičky, zabývající se umělou inteligencí i neurovědami
a byznysem. Zároveň plánuje ještě založit investiční fond, který rozvoj informačních
technologií a biotechnologie bude podporovat. „Česko je v úžasné pozici ve středu
Evropy s mnoha schopnými a vzdělanými lidmi, takže se určitě může stát technologickou velmocí. Rád bych ji pomohl vybudovat,“ plánuje Tolar. Nejenže tak pozvedne
české technologické odvětví, ale zároveň si splní svůj sen – vrátit se do Česka.
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HOTEL
ŠITÝ PRAZE
NA MÍRU

O zkušenostech s vedením hotelů
v atraktivních světových lokalitách,
o Praze a její hotelové tradici, ale
také o trendech hotelnictví vůbec
s Doris Hechtovou, ředitelkou
nedávno otevřeného a tudíž
nejmladšího pražského hotelu
Andaz.

Petr Novák
archiv Hyatt Andaz Prague

V čem je Andaz jiný než ostatní hotely v Praze?

Praha má dlouhou tradici krásných luxusních hotelů, ale
pro řadu hotelů Andaz jsou typické a nezaměnitelné
zejména překvapivost, improvizace a záměr inspirovat se
lokální kulturou. Už při vstupu do hotelu vás překvapí, že
nevidíte tradiční lobby s recepcí, ale vejdete do otevře
ného prostoru bez bariér, který tvoří prosvětlené členěné
sály, jež tematicky odkazují na místní kulturu i řemesla.
Jedna část je věnována tradici českého skla, vedlejší pro
stor se inspiroval překrásnou knihovnou Strahovského
kláštera a jiná sekce je zase zasvěcená alchymistům císa
ře Rudolfa II. Tohle všechno jsou prostory, kde naši hosté
mohou pracovat, číst si nebo jen tak odpočívat, a hlavně
se tu spolu setkávat. Tímto způsobem propojujeme
české kořeny i to nejlepší z pražské tradice přímo s naším
hotelem Andaz. Zahraničním návštěvníkům tak nabízíme
možnost začít místní kulturu poznávat přímo u nás.

Na jakou klientelu tím vlastně míříte?

Oslovujeme hosty, kteří mají výrazný zájem o místa, která
navštěvují, chtějí se o Praze a jejím okolí dozvědět víc
a seznámit se s lokálními tradicemi. Součástí hotelu je
i restaurant Zem, který už si oblíbili i obyvatelé hlavní
ho města. A ten je dalším dokladem toho, jak se u nás
v Andazu globální i lokální aspekty pohostinství vzájem
ně propojují – nabízíme například avantgardní českou
kuchyni, která tradiční domácí recepty představuje
ve vlastní úpravě. Zároveň u nás ale hosté můžou ochut
nat i speciality mezinárodní kuchyně, jako japonské tapas
ve stylu izakaya, což je odlehčený, přátelský způsob
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sdíleného stolování. Zahraniční světoběžníci u nás zkrát
ka poznávají kuchyni českou, a místní lidé zase kuchyni
světovou. Právě tohle propojení je pro Andaz typické.

Andaz prý v Hindi znamená styl...

Ano, osobní a osobitý styl. Naši hosté jsou totiž zvídaví
cestovatelé, kteří hledají víc než turistické destinace.
Jsou otevření, na cestách vyhledávají hlubší poznání
a rádi se vždy dozví něco nového. Propojení s místní kul
turou se nám mimochodem v Evropě osvědčilo už v Am
sterdamu, ve Vídni, Mnichově i v Londýně. Kdybych vám
zavázala oči a vy jste je otevřel až v našem hotelu, měl
byste rovnou poznat, v jakém městě se právě nacházíte.

Takže jste úplný opak hotelové uniformity…

Ano, vždyť náš hotel je Praze šitý na míru! Osobní pří
stup uplatňujeme ve všem – spolupracujeme i s nejlep
šími odborníky, takže ducha každého místa dokážeme
návštěvníkům věrně představit. O tomto přístupu svědčí
skleněné a porcelánové mozaiky, které vidíte v počá
teční chodbě, nebo motivy tradičních českých a morav
ských výšivek naproti výtahu. Do interiéru hotelových
pokojů jsme takhle zapracovali motivy místních legend
o Bruncvíkovi, kněžně Libuši nebo Golemovi. Návrháři
používali například reliéfy Bruncvíkova lva, kterého
hosté objevují v pokojích i na chodbách, a vlastně je
přiměje se i na chvíli pozastavit, rozjímat, a třeba si ho
na památku vyfotit pro Instagram. Jako inspirace pro
návštěvu města visí pak v hale modernistický obraz Sta
roměstského orloje a nemůžu nezmínit celou tu úžasnou
budovu, která je dnes památkově chráněná a kterou si
v centru Prahy na Senovážném náměstí nechali počát
kem minulého století postavit místní cukrovarníci. Ta
inspirace Prahou je tu silná a všudypřítomná na pokojích,
v hotelovém interiéru i v celé budově, kde se nacházíme.

na cestách – ať už na těch služebních nebo během dovolené – budou stále více vyhle
dávat památné prožitky, které jsou jim šité na míru, a řekla bych, že budou chtít, aby
této potřebě vycházely i hotely vstříc. Pod slovem luxus si každý může představit něco
jiného, ale po nekomplikovaném luxusu s osobním servisem bude poptávka i nadále.
Jen takhle se hosté budou domů vracet obohaceni novými zkušenostmi a poznáním.

Působila jste v nejrůznějších koutech světa od Abú Dhábí po Ameriku.
Jak vycházejí vaše hotely vstříc odlišným kulturám?

Nejlepší je učit se od místních a snažit se přizpůsobit místnímu stylu komunikace. Mezi
Evropou a arabským světem pochopitelně existuje velký rozdíl, hlavní ale je vědět, co je
pro spokojenost zákazníků skutečně důležité, a pak tohle očekávání různým zákazníkům
umět přizpůsobit. Poměrně dlouho jsem pracovala v oblasti Blízkého východu a jsem
ráda zpátky v Evropě. Praha má navíc tu výhodu, že všechno, co člověk v kulturním měs
tě hledá z hlediska divadla, hudby i výtvarného umění, je tady k dispozici. V metropoli je
hodně zeleně, vždycky se dá navíc vyjet do přírody a lidé se tu chovají přátelsky.

CESTOVÁNÍ ZÍSKALO
DALŠÍ VÝZNAM
A SMYSL – JE TOTIŽ
OSLAVOU NOVÉHO
SHLEDÁNÍ S PŘÁTELI.

Jak dlouho jste celý koncept připravovali?

Celý projekt začal partnerstvím naší hotelové skupiny
Hyatt s developerskou společností UBM, která je maji
telem hotelu. Ta propojení hotelu s místními legendami
schválila designérům ze společnosti Brime Robbins,
kteří si asi jako první uvědomili, že neexistuje důvod,
proč by se návštěvníci tohoto kouzelného města měli
v hotelu cítit stejně, jako kdyby přijeli do Tokia. A pro
pojení lokálních legend s interiérovými prvky vymysleli
a realizovali během tří nebo čtyř let.

Jak dlouho se u vás obvykle návštěvníci zdrží?

Většinou dva nebo tři dny, častokrát přitom návštěvu
Prahy kombinují s Vídní a Budapeští. Pro americké
návštěvníky existují delší a složitější evropské šňůry, ale
zase platí, že právě do tohoto trojúhelníku měst v srdci
Evropy jezdí trochu jiná klientela spíš za poznáním.

Jaké další trendy světového hotelnictví by se podle vás měly v pražském Andazu rozvíjet?

Pro cestovatele bude obecně stále důležitější, aby jejich
pobyt nebyl jen návštěvou neosobního místa, ale aby se
dozvěděli něco nového a z Prahy si odvezli smysluplný
osobní prožitek sdílený s rodinou nebo přáteli. Lidé

Pražský Andaz jste otevřeli letos v březnu. Co se s pandemií ve vašem
oboru změnilo?

I když covid pro hotelový průmysl představoval těžké období, urychlil procesy, při
kterých jsme se za pochodu naučili spoustu nových věcí. Vedle hygieny a protiinfek
čních opatření, která se stále dodržují, jsme i celkově flexibilnější a schopni se aktivně
přizpůsobit nové situaci. Jenom se nám potvrdilo, že se vyplatí naslouchat požadavkům
zákazníků, pro něž teď cestování získalo další význam a smysl – je totiž oslavou nového
shledání s přáteli. Zákazníci ze vzdálených asijských destinací k nám sice ve velkém ještě
necestují, hostů z Ameriky také přibývá pomalu, ale na druhou stranu naše průzkumy
ukazují, že regionální cestování se obnovuje o hodně rychleji, a o to je pro nás nyní
důležitější také evropský trh.

Kam byste vzala své přátele, kteří vás v Praze navštíví?

Určitě bych je vzala do nějaké typicky české restaurace, a pak do naší restaurace Zem.
Pocházím z Německa, takže je mi česká kuchyně v mnoha ohledech blízká. Myslím
ale, že upravená moderní svíčková, jakou děláme u nás, nemá jinde v Praze srovnání.
Z památek bych jim samozřejmě ukázala klasiku – Pražský hrad a potom Vyšehrad,
kam tak ráda chodím na procházky, do parku i přes Vyšehradský hřbitov. Těžko bych
mohla vynechat Malou Stranu nebo Karlův most, ale Praha je opravdu krásná celá. Líbí
se mi i to, že se dá projít pěšky a na každém rohu je vždycky co objevovat. Ukazovat
návštěvníkům krásy Prahy vlastně není ani tak složitá práce…
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ZAČALO TO
STÁNKEM
Kdyby mi před třiceti lety někdo řekl, že budu mít šest set šedesát
zaměstnanců a skoro čtyřicet prodejen, řeknu mu, ať si ze mě nedělá
legraci. Tak vzpomíná svitavský podnikatel Stanislav Vodička, zakladatel
velkoobchodní i maloobchodní sítě Qanto, na dobu, kdy začínal stánkem
s občerstvením a zboží si vozil starou ojetou škodovkou 1203.
Daniel Mrázek

D

Jakub Hněvkovský

nes jeho firma patří mezi 50 nejúspěšnějších rodinných firem v Česku. „Když
sem přijíždím a vidím tento areál a co jsem dokázal, tak si pyšně říkám, že
jsem docela borec,“ s úsměvem, ale hrdě oznamuje Stanislav a v očích se mu
leskne radost, ale zároveň i pokora a vděčnost. Uvědomuje si, že zdaleka ne každý, kdo se v devadesátých letech pustil do podnikání, slaví úspěch. Stojíme spolu
na okraji Svitav, hned vedle příjezdové cesty od Litomyšle. Už dva roky je areál
s velkým nápisem Qanto důstojnou vstupní branou do města. „Nechtěli jsme, aby náš
nový sklad vypadal jako nevzhledná krabice. Hodně nám záleželo i na estetické stránce,“ oznamuje mi. Má pravdu. Distribuční a logistické centrum firmy nevypadá jako
běžná průmyslová hala. Na pohled je členitá, místy s ozdobnými obklady, do prostorné recepce se vchází vkusným skleněným vchodem.
Ostatně důraz na estetiku je jedním z důvodů Vodičkova úspěchu. „Lidé se v našich
prodejnách cítí dobře, protože jsou hezké,“ usmívá se. Mluví o síti maloobchodních
prodejen, jejichž vybavení vyrábějí jeho vlastní truhláři. Oddělení zeleniny a ovoce tak
vytváří hezké zákoutí a regály na pečivo jsou uzpůsobené přesně potřebám prodejny
i zákazníků.
Vodičkova firma jde s dobou a ráda využívá inovace. To je také důvod, proč jsme
tady. Společně vcházíme do budovy. Projdeme recepcí a vejdeme do prostorného
skladu. „Dříve jsme měli sklad ve staré budově v centru Svitav. Zboží jsme měli
uložené ve čtyřech patrech, dopravovali jsme ho pomocí pěti výtahů. To bylo
nepředstavitelně pracné. Když přijel kamion, zboží jsme z něj museli složit, pak
přenést do výtahů, vyjet s ním nahoru, a teprve pak ho zaskladnit. Tady v nových
podmínkách se nám práce výrazně ulehčila a zároveň se zvýšila její produktivita,“
pochvaluje si podnikatel.
Aby nové distribuční a logistické centrum mohlo na okraji Svitav vzniknout, musel
Vodička přesvědčit banku, že poskytnutý úvěr bude schopen splácet, a pro myšlenku
nového skladu potřeboval získat i městské zastupitelstvo. Na část pozemků, kde dnes
sklad stojí, mělo město předkupní právo. „Zúčastnil jsem se jednání zastupitelstva
a řekl jsem jim: ‚Když nám to neprodáte, my nebudeme stavět a já budu spokojený.
Nebudu mít starosti a nebudu šedivět z toho, jestli budu mít na splátky. Když nám to
prodáte, budeme stavět a z centra města zmizí kamiony, které míří do našeho stávajícího skladu. Ať už tedy rozhodnete jakkoli, já budu spokojený‘,“ vzpomíná. Město
s odprodejem pozemků souhlasilo.
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Zaměstnanci si o výši mzdy
rozhodují sami
Prostorem se šíří ruch vysokozdvižných vozíků prohánějících se mezi třináct metrů vysokými regály. Rychlost, se kterou se někteří zaměstnanci ženou skladem,
mě až překvapuje. Mají k tomu dobrý důvod. „Naši
zaměstnanci dříve měli hodinovou mzdu. Odpracovali
si osm hodin a všichni měli stejně nezávisle na tom,
kolik toho ve skutečnosti udělali. Toto jsme se rozhodli
změnit. Zaměstnance už neplatíme podle toho, kolik
hodin ve skladu stráví, ale kolik zboží odbaví, kolik palet zavezou nebo vychystají. Ukázalo se, že pracovníci,
kteří se za celou směnu téměř nezastaví, si vydělají až
dvojnásobek toho, co pracovníci s dlouhými prodlevami,“ vysvětluje Vodička. Systém se osvědčuje, produktivita práce ve skladu vzrostla. Usnadňuje ji elektronický
systém, díky kterému zaměstnanci přesně vědí, odkud
kam mají zboží přemístit.
A evidentně jsou spokojeni. „My tu v podstatě nemáme
žádnou fluktuaci zaměstnanců. Lidé s námi rádi spolupracují dlouhodobě.“ Své tvrzení se Vodička rozhodne
ihned dokázat. Zavolá na paní stojící poblíž: „Martino,
jak jsi u nás dlouho?“ „Jednadvacet let,“ odpoví ona. Pak
osloví kolegyni Hanku vedle ní. „Od roku 1998. Jen mezi
roky 2012 a 2013 jsem měla rok pauzu.“ Skladnice Martina i Hanka shodně doplňují, že v Qantu se jim moc líbí.
Vodička takto osloví ještě několik zaměstnanců. Nikdo
z nich není ve firmě méně než deset let. „Mám tu i kolegu, který se mnou začal pracovat ještě před založením
Qanta. Zrovna před pár dny jsem mu připomněl, že pro
mě pracuje už třicet let,“ usmívá se. Zakládá si na tom,
že se zaměstnanci udržuje přátelské vztahy.
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QANTO
SKUPINA SPOLEČNOSTÍ QANTO SE OD SVÉHO VSTUPU NA TRH V ROCE
1993 STALA PŘEDNÍM ČESKÝM VELKOOBCHODNÍM DODAVATELEM.
V SOUČASNÉ DOBĚ PROVOZUJE 6 VELKOOBCHODNÍCH STŘEDISEK
A 31 MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN SE ŠIROKÝM SORTIMENTEM,
TAKZVANÝCH QANTO MARKETŮ. SORTIMENT ZAHRNUJE PŘEDEVŠÍM
ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE, POTRAVINY, TABÁKOVÉ
VÝROBKY, NON-FOOD PRODUKTY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ.

„Vždycky jsem se těšil na to, až lidé budou hrdí na to, že jsou v mé firmě. Že budou
u mě spokojeni a nebudou odcházet. Dožil jsem se toho a to je krásné,“ pokračuje
nadšeně. Občas se stane, že se některý zaměstnanec rozhodne odejít. Jenže mnohdy
se brzy vrátí. „Měli jsme tu třeba řidiče kamionu, který kývl na lepší podmínky u konkurence. Do roku se vrátil. Lepší podmínky totiž byly pouze na papíře. Ve skutečnosti
dostával peněz výrazně méně.“ A to je další dílek do skládanky úspěchu Vodičkovy
firmy. Spolehlivost a férové jednání se zaměstnanci: „Za celých skoro třicet let se nestalo, že bychom někomu neposlali výplatu. Akorát jednou jsme kvůli chybě účtárny
peníze vyplatili o den později. Zaměstnancům jsme se ihned omluvili a příští výplatu
dostali o den dřív. Reálný dopad to samozřejmě nemělo žádný, ale šlo nám o princip.
Tímto symbolickým gestem jsme chtěli dát najevo, že si svých zaměstnanců vážíme
a že se na nás můžou vždycky spolehnout,“ líčí majitel firmy.

Společnost řízená zákazníkem
Jedním z cílů firmy Qanto je být společností řízenou zákazníkem. „Nasloucháme
zákazníkovi a jeho potřebám. Máme třicet obchodních zástupců, kteří se o zákazní-

ky starají. Jejich úkolem je i to, aby nám při poradách
zprostředkovávali zákaznické podněty. Chceme vědět,
co by zákazník od nás uvítal, a pokud je to možné, rádi
mu vyhovíme.“ Nejvíce zákazníků přichází z oblasti
gastronomie. Ve Svitavách a okolí se jen těžko najde
restaurace, případně školní či podniková jídelna, která
alespoň část surovin neodebírá z Qanta.
„Přísně dbáme na to, abychom dodržovali dodací
lhůty. Výjimečně se stane, že kvůli komplikacím
v logistice máme třeba den zpoždění. Vzpomínám
na jednu restauraci, která se kvůli tomu rozhodla odběr od nás ukončit a přejít ke konkurenci. Asi za dva
týdny mi provozovatel té restaurace zatelefonoval,
jestli si může u nás znovu objednat. Podivil jsem se.
Pán mi odpověděl: ‚Vy mi zboží sice dodáte o den
později, ale přece dodáte. Vaše konkurence ho ale
nedodá vůbec!‘ Od té doby suroviny odebírá zase
od nás a my mu je dopravujeme v přesně dohodnutém termínu.“
Spokojenost zákazníků si Vodička občas sám ověří.
„Přišel jsem takhle do restaurace, kde mě nikdo neznal.
Zeptal jsem se obsluhy, odkud berou suroviny. Odpověděli, že z Qanta. Řekl jsem, že mám také restauraci
a jestli by mi Qanto doporučili. A oni, že naprosto
rozhodně,“ směje se.
Další částí Vodičkova podnikání je provozování maloobchodních prodejen. A také tam se rozhodl sám zjistit
zákaznickou spokojenost. „Na parkovišti jsem se zeptal
jedné paní, která si odnášela nákup, jestli stojí za to jít
dovnitř. A ona že určitě, že v Qantu nakupuje pravidelně. Řeknu vám, že lepší ocenění už ani dostat nemůžete,“ neskrývá dojetí.

Nebojí se rizika
Stanislav Vodička svému byznysu věří natolik, že se
nebojí prodejnu otevřít tam, odkud jiné firmy odcházejí
– ať už se jedná o málo obydlené oblasti nebo blízkost
velkého prodejního řetězce. A vyplácí se. Díky kvalitním
a často regionálním potravinám za rozumné ceny si
zákazníci cestu do Qanta vždycky najdou.
Ostatně riskem Vodičkovo podnikání začalo. V roce 1991
za 660 tisíc korun koupil kiosek s občerstvením u nemocnice. V té době se jednalo o nepředstavitelnou
investici. Naštěstí ale úspěšnou. To Vodičku povzbudilo
a o dva roky později založil velkoobchod Qanto, který
měl zásobovat trafiky a nevyvařující restaurace. Při
vzpomínce na tyto časy se Stanislav mírně orosí. Byla to
doba, kdy z domu odcházel brzy ráno a vracel se pozdě
večer, vlastní děti v podstatě viděl pouze spící. Naštěstí
mu manželka byla velkou oporou a v jeho snech ho
podporovala.
Protože se Vodičkovi dařilo sortiment postupně rozšiřovat, přidal i vyvařující restaurace – a výsledkem je
současných 6 velkoobchodních středisek a 31 maloobchodních prodejen nejen ve Svitavách a okolí, ale
také v Ostravě, Krnově, Jeseníku, Vrchlabí a Českých
Budějovicích. Dnes již společnost, kterou Forbes zařadil
mezi 50 nejúspěšnějších rodinných firem v Česku, řídí
společně se svými dvěma syny.
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CHCI SI KOUPIT SVŮJ
VYNÁLEZ
Na svém kontě má přes tři stovky vědeckých prací.
Jako jediný Čech získal hned tři granty Evropské
výzkumné rady ERC. Jde o vůbec nejprestižnější
evropský grant, který můžou vědci pro své projekty
obdržet. Je vedoucím Regionálního centra pokročilých
technologií a materiálů v Českém institutu výzkumu
a pokročilých technologií (CATRIN-RCPTM) Univerzity
Palackého v Olomouci. Od loňského roku vede
i Laboratoř modelování pro nanotechnologie
IT4Innovations při VŠB-TUO. Výčet úspěchů profesora
Michala Otyepky by mohl ještě pokračovat. Jeho
objevy neobohatí jen odbornou literaturu. Už relativně
brzy bychom se s jeho vynálezy měli setkat v praxi.
Daniel Mrázek

Viktor Čáp

Jaký jste byl student? Strávil jste čas zahrabaný
v knížkách, nebo jste si našel prostor i pro nějaké
to povyražení?

Čas na zábavu se našel. Hlavně vzpomínám na konec
magisterského studia, kdy jsme na oboru byli čtyři.
To jsme se spolužáky z ročníku nebo i ze střední školy
chodívali na pivo a probírali všechno možné. V létě
jsem na táborech dělal instruktora a tam se u táboráků
sešla parta přátel, se kterou jsme jezdívali vandrovat
a dodnes se setkáváme. Ale jinak jsem spíš ležel v těch
knihách. První rok doktorátu jsem navíc strávil v Brně
a věnoval se počítačové chemii. To byl pro mě úplně
nový svět. A tenkrát jsem byl asi dost divný… Ráno
jsem vstal, nasnídal se, šel do laboratoře, kde jsem sedl
k počítači a článkům, a skončil jsem zhruba v osm nebo
devět večer. Bylo to hodně hektické období, kdy jsem
musel vstřebat spoustu nových věcí. Hodně mi to dalo,
musel jsem se naučit poznatky získávat samostatně.
Tenkrát jsem byl dost zalezlý, pro své okolí asi dost
nudný patron. Měnil jsem se, až když jsem byl v lese
v maskáčích s přáteli.

Co vám při studiu šlo samo a u čeho jste se musel
zapřít?
Pane profesore, jste muž, tak můžu prozradit, že vám je 47 let. Na to, co už
máte za sebou, to rozhodně není moc. Jak se vám podařilo to všechno stihnout?

Tak to jste mě odrovnal hned na začátku. Jak jsem to stihl… Asi tím, že mě vždycky
žene touha vědět, jak věci fungují. To je můj vnitřní motor – objevovat nové věci,
poznávat nepoznané. Zároveň rád dotahuji věci do konce. No a také se mi podařilo
dostat do týmu skvělých lidí, kteří mě v životě inspirovali. Tady bych určitě zmínil
profesory Pavla Hobzu nebo Jaroslava Koču, kteří mi ukázali, jakým způsobem se dělá
věda. A zapomenout nesmím ani na svého zahraničního mentora – v italském Terstu
se mi věnoval profesor Paolo Carloni, jenž mě naučil trochu jinak myslet, jinak se dívat
na věci. Toto jsou osobnosti, které ovlivnily mou vědeckou kariéru, a já vždycky toužil
dosáhnout toho, čeho dosáhli oni.

Kdy jste si uvědomil, že se chcete věnovat vědě a konkrétně fyzikální chemii?

To, že jsem zvědavější než ostatní, jsem poznal už na základní škole. Tam jsme měli
skvělého chemikáře, pana učitele Krejčiříka, který nás inspiroval k poznávání a přemýšlení o věcech. Na něj velice rád vzpomínám. Také jsme měli výborné přírodovědné
kroužky, kde nás studenti z VŠ hodně naučili. Na střední škole jsem se snažil dozvědět
se víc, než co bylo napsáno v učebnicích. Chodil jsem do vědecké knihovny, četl jsem
literaturu, hodně často jsem se ptal, proč je něco tak, jak je. Na vysoké škole se přede
mnou otevřel svět vědy a výzkumu a já pochopil, že bych se rád věnoval vysokoškolskému vědeckému bádání.
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Nepamatuji si, že bych měl s něčím vyloženě problém.
S poslední trojkou na vysvědčení jsem se rozloučil na základní škole, pak už jsem měl jen jedničky, dvojky. Vysokou jsem absolvoval s červeným diplomem. Samozřejmě
vždycky se najde něco, co člověka baví méně, v mém případě to jsou třeba různé regulační předpisy. Ale naprostá
většina toho, co jsem se musel naučit, mě bavila.

Takže jste nikdy nemusel bojovat s krizí, při které
byste se chtěl na studium a vědu vykašlat…

Při studiu žádná taková krize nepřišla, ale zato jsem ji zažil párkrát během vědecké kariéry. Třeba když docházelo
k nějakým strukturním změnám, jsem byl už jen vlásek
od ukončení vědecké kariéry a odchodu pryč. Zatím
se to vždy urovnalo. Uvědomil jsem si, že kolem mě je
spousta lidí, které jsem do Olomouce přivedl a kteří
dělají skvělou práci. Vůči nim mi to přišlo nezodpovědné. To mě udrželo nad vodou a pomohlo mi to překonat
tu největší krizi. Teď mi krev do žil vlévají nové granty,
které jsem pro své výzkumy získal. Pro mě je nejhorší,
když nemůžu tvořit. Když se musím věnovat všelijakým předpisům nebo „politickým“ jednáním, tak to mě
opravdu nebaví. Jsem tvůrčí člověk, potřebuji něco nového vymýšlet. Snad je největší krize zatím zažehnána.
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MICHAL OTYEPKA

SEDMAČTYŘICETILETÝ VĚDEC VYSTUDOVAL OBOR FYZIKÁLNÍ
CHEMIE NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO.
VĚNUJE SE STUDIU STRUKTURY A VLASTNOSTÍ NANOMATERIÁLŮ
A BIOMAKROMOLEKUL, STÁL MIMO JINÉ U OBJEVU FLUOROGRAFENU.
JE (SPOLU)AUTOREM 300 VĚDECKÝCH PRACÍ, KTERÉ BYLY CITOVÁNY
VÍCE NEŽ 15 000KRÁT. VEDL DEVĚT GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
JAKO HLAVNÍ ŘEŠITEL A DEVĚT GRANTOVÝCH PROJEKTŮ JAKO
SPOLUŘEŠITEL. V ROCE 2016 ZÍSKAL ERC CONSOLIDATOR GRANT
„2D CHEM“ ZAMĚŘENÝ NA CHEMII FLUOROGRAFENU. V LETECH
2020–2021 KOORDINOVAL ERC PROOF OF CONCEPT PROJEKT
„UP2DCHEM“ ZAMĚŘENÝ NA VÝVOJ ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ
PRO SUPERKONDENZÁTORY, NYNÍ ŘÍDÍ DALŠÍ ERC PROOF OF
CONCEPT PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA VÝVOJ SIRNÝCH BATERIÍ.
V ZÁŘÍ ZAHÁJÍ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU ITELCOND A BAR
ILANOVOU UNIVERZITOU ŘEŠENÍ TŘÍLETÉHO PROJEKTU EVROPSKÉ
RADY PRO INOVACE NA VÝVOJ PROTOTYPŮ SUPERKONDENZÁTORŮ.
BYL DRŽITELEM GRANTU NEURON IMPULS, UDĚLOVANÉHO
NADAČNÍM FONDEM NEURON. DÍKY JÍM VYVINUTÝM MATERIÁLŮM
MŮŽOU VZNIKNOUT NAPŘÍKLAD VÝKONNĚJŠÍ A EKOLOGIČTĚJŠÍ
LITHIOVÉ BATERIE, SUPERKONDENZÁTORY ULEHČUJÍCÍ ROZVOJ
ELEKTROMOBILITY NEBO I SENZORY, KTERÉ POZNAJÍ PANČOVANÉ
HOVĚZÍ MASO. PODROBNĚ JSME SE JEHO VYNÁLEZŮM VĚNOVALI
NA PORTÁLU KOMORAPLUS.CZ.

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Co vás dokáže naštvat?

Nemám rád šlendrián, špatně udělanou nebo nedodělanou práci. Když člověk něco dělá, má to dělat od srdce a pořádně. To platí ve všech disciplínách – ať už jsou
to věda a výzkum, nebo vrchní v hospodě. Přece když
tu práci dělám, mám ji dělat s láskou k té profesi a profesionálně. Ne, že ji budu dělat na půl plynu. Když vidím
flinky či lajdáky, tak mě to opravdu štve.

V úvodu jste zmínil jména lidí, kteří vás ovlivnili.
Jak důležitá je, podle vás, role mentorů, učitelů,
inspirujících osobností?

Naprosto zásadní. To, co je na kariéře důležité, jsou
právě lidé, se kterými se setkáváte. Umožní vám pohlédnout za horizont. Vždycky jsme omezeni tím, co
čteme, co vidíme. Jenže když vás někdo vezme za ruku,
vytáhne na kopec a ukáže vám, že za tímto kopečkem
jsou Alpy, neskutečně vám tím rozšíří obzory. To jsou
kolikrát i malé věci, takové to malé nakopnutí, jež vám
ale napoví, co všechno jde dělat jinak, lépe. Takže osobnosti, které člověk potká a ony mu otevřou svět, jsou
nesmírně důležité a člověk by si je měl pečlivě vybírat.

Vidím to na možnostech svých studentů. Hranice do světa jsou otevřené (když zapomeneme na tu hrůzu, co se teď děje na východě), studenti mají téměř neomezené
možnosti. Takže mladší generaci radím, ať se pořádně podívají na budoucí školitele,
na budoucí mentory, aby si je vybrali tak, aby jim skutečně pomohli rozšířit obzory.

V roce 2020 jste jako první Čech získal ERC grant v kategorii „Proof of Concept“. Letos se vám to podařilo znovu. A ještě předtím, v roce 2016, jste obdržel ERC Consolidator grant. Žádný jiný český vědec tři ERC granty na svém
kontě zatím nemá. Co to pro vás znamená?

Na rovinu – rozhodně to nevnímám v oblasti nějaké osobní reputace, tak to nemám
nastavené. Jsou to ale peníze na výzkum, který by jinak byl jen těžko realizovatelný.
Evropská výzkumná rada, tedy ta grantová agentura, je báječná v tom, že sice má velmi náročný screening uchazečů, ale pak vám poskytne obrovskou volnost v nakládání
s udělenými finančním prostředky. Dostal jsem něco kolem padesáti milionů korun.
Taková suma umožní sestavit tým lidí, nakoupit chemikálie a další potřebné pomůcky
a zařízení. Navíc zprávy, které vykazujeme, jsou jedna A4 jednou za osmnáct měsíců.
To se s žádnou českou agenturou nedá srovnat. To je to, co na tom oceňuji nejvíce.

Jak velkou část vašeho života zabírá věda?

To jde v periodách. Když se mi narodil syn, věnoval jsem se víc rodině. Přiznám se ale,
že teď rodinu trochu zanedbávám. Otevřely se nové věci, je mnoho nových grantů,
takže vědě a výzkumu v současnosti věnuji asi tak osmdesát procent svého času. Sna-
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žím se to ale rodině vracet, takže třeba chci, abychom
jeden den o víkendu byli spolu, jezdíme na dovolené,
držíme pohromadě. Synovi brzy bude patnáct let, takže
se snažím využívat každý moment, kdy tatínka ještě
bere jako parťáka, a ne jako „prudu“, jehož přítomnost
musí přetrpět. Takže se snažím užívat si rodiny, relaxovat, sportovat, protože to je také potřeba. Naprostou
většinu mého času ale nyní zabírá práce.

Co na to rodina říká?

Jsou báječní, tolerantní. V podstatě mám dvousměnnou práci. Přijdu z práce domů, jako rodina se spolu
navečeříme a pak sednu k počítači a znovu pracuji.
Neslyším, že by si někdo stěžoval. Manželka také pracuje na univerzitě, takže má dost podobný styl. A syn
už je ve věku, kdy si večer zaleze do pokoje a věnuje se
svým věcem. Takže to nejspíš vyhovuje nám všem.

Považujete to za oběť vědě?

To asi ne. Pro mě je práce koníčkem, je to něco, co mě
baví a naplňuje. Takže to určitě neberu tak, že bych
vědě něco obětoval. Občas z pozice vedoucího musím
zajít na nějaké jednání, které mě nebaví – to se pak
za oběť považovat dá, ale že bych něčeho litoval, to
ne. I z nepříjemných věcí se snažím vždycky poučit.

Jako vrcholový vědec samozřejmě vedete výzkumné týmy. Co od jejich členů očekáváte?
Aby byli lepší než já. To mi vždycky udělá radost. Mým
úkolem je být mentorem, navigátorem, který rozdává
nápady a myšlenky a občas někomu ukáže nový horizont. Bohužel dnes už se do laboratoře skoro nedostanu,
takže tu vlastní laboratorní práci musí odvést můj tým.
To, co od nich čekám, je zpětná vazba a rozvoj myšlenek.
Často je to tak, že u stolu nás něco napadne, ale cesta
k realizaci už je jejich úkolem. Nebaví mě, když přijdou
s tím, že to nejde a ani se nesnaží přijít na to, jak by to jít
mohlo. Vždycky mám rád tým, který dokáže rozvinout
myšlenku a sám přichází s vlastními nápady.

Pokud říkáte, že sám se do laboratoří už moc
nedostanete, tak tomu svému týmu musíte zcela
důvěřovat. Vždyť na tom, co vám sdělí, závisí vaše
vlastní vědecké výsledky...

Ta důvěra musí být absolutní. Vždycky se samozřejmě
může vyskytnout černá ovce, a proto je potřeba vše
nastavit tak, aby se chybám předešlo. Musíme důsledně
vést laboratorní deník a uchovávat zjištěná data, aby
někde něco nezapadlo nebo aby někdo výsledky trochu
neupravil. V našem oboru máme výhodu, že když vyvineme novou látku a zjistíme u ní nějaké vlastnosti, bude
je mít vždycky. Naše měření a experimenty se dají kdykoli zopakovat, a tím i ověřit. V současnosti je právě toto
ve vědecké komunitě velmi ožehavé a aktuální téma. Já
ale za své lidi a jejich výsledky dám ruku do ohně.

Jak si členy svých týmů vybíráte?

Těch cest je několik. Jednak jsou to studenti, které
jsem učil, a oni vyjádřili zájem v mém týmu působit.
Další odpoví na inzerát a projdou přijímacími pohovory.
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Michal Otyepka s manželkou
Výborný způsob, jak se do našeho týmu zapojit, je na základě doporučení od zahraničních spolupracovníků. Právě tato osobní doporučení jsou dnes velice ceněná.

Máte nějaký zvláštní způsob na to, jak své týmy motivujete k excelentní práci?
Lidé, co k nám přicházejí, jsou už dost vnitřně motivovaní, že chtějí dělat vědu. Takže
k tomu je motivovat nemusíme, oni sami chtějí mít dobré výsledky. Podle žádných
manažerských příruček nejedu. Přiznám se, že když jsem na vedoucí pozici nastoupil,
tak jsem si některé takové koupil, ale od té doby na ně sedá prach. Na své spolupracovníky se snažím působit pozitivně, snažím se jim předat své nadšení pro práci.
Stavíme na přátelských vztazích a vzájemné důvěře. V našem centru pracuje více než
stovka zaměstnanců a všichni se snažíme dýchat jako jeden člověk. Máme společnou
vizi a misi, jsme na jedné lodi. Když někdo potřebuje pomoct, tak mu pomůžeme, jiné
popostrčíme, aby se hnuli z místa.

Čeho si na svých spolupracovnících nejvíc ceníte?

Toho, co umějí a dokážou, protože spoustu věcí já neumím. Kdybych se měl postavit
do laboratoře, tak budu muset namáhavě vymýšlet to, co oni už znají. Oni na nás
obdivují, že jsme schopní dávat jim nápady, my na nich obdivujeme, že jsou schopní
naše myšlenky přetavit do skutečných materiálů a technologií.

A čeho si ceníte na sobě?

Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlel… Ale asi toho, že jsem byl vychovaný k tomu,
abych byl rovný chlap. Abych se vždycky mohl na sebe podívat do zrcadla.

Čeho chcete ještě v životě dosáhnout?

Velice bych chtěl, aby se nám naše materiály podařilo dotáhnout do skutečných
zařízení. Držet v ruce baterku, u které budeme vědět, že její materiál pochází z naší
laboratoře, je obrovským hnacím motorem a mým snem. V roce 2010 jsme přišli s fluorografenem, zpočátku to bylo trochu ošklivé káčátko, ale dnes z něj máme materiály s hodně zajímavými vlastnostmi. S jedním materiálem právě rozjíždíme projekt
na výrobu prototypů. Takže třeba se do roku 2030 podaří, že si budeme moct koupit
zařízení, které by bez nás nevzniklo.

Koupíte si svůj vlastní vynález…
Vlastně ano…

Držím palce, ať se vám tento sen vyplní!
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ŽIVÁ ENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A URBANISMU
Jiří Skalický | Magistrát hlavního města Prahy
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TAJEMSTVÍ PÁTÉ CHUTI
David Rejhon | Marriott Praha
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PROČ KRIZI ZVLÁDÁ PES LÉPE NEŽ ČLOVĚK?
Roman Jakovec | MOTOŠKOLA Akademie Bezpečně
Na Motorce
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HOTEL, KTERÝ HÝČKÁ I PŘEKVAPUJE
Ilona Babulíková | Hotel Lotrinsky
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VZPOMÍNKA NA PANA VOKA
Panství Bechyně

MALOSTRANSKÉ MOSTECKÉ VĚŽE
Pražský most – Kamenný most – Karlův most je jedinečný historický klenot patřící
mezi vrcholy české gotické architektury. Společně se sochami vrcholného baroka
tvoří nezapomenutelné panoráma starobylého města nad řekou, pro nějž byl vždy
nepostradatelnou životně důležitou dopravní tepnou, strategickým bodem i estetickou
dominantou. Vedle Pražského hradu je nejobdivovanější součástí Pražské památkové
rezervace. Základní kámen k jeho stavbě položil římský císař a český král Karel IV. roku
1357 poté, co katastrofální povodeň v roce 1342 strhla původní kamenný Juditin most
z 2. poloviny 12. století.
WWW.PRAHA.EU
Tomáš Novák
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1

 árodní třída s moderní polyfunkční budovou
N
Drn, jejíž název odkazuje k umístění zeleně
na střeše. Rostliny jsou též součástí ochozů
a oceněná stavba roku 2019 je dobrým
příkladem, jak alternativně ozelenit centrum
města.

2

 unkcionalistická osada na Babě v Dejvicích
F
získala v roce 2020 označení Evropské
dědictví, což je nejvyšší evropské ocenění
pro památky.

3

 rašná brána je monumentálním vstupem
P
do Starého Města a začátkem Královské cesty
vedoucí na Pražský hrad.

4

 erudova ulice jako součást Královské cesty,
N
kudy se ubíral korunovační průvod českých
králů z Karlova mostu na Hrad, patří k turisticky
nejnavštěvovanějším místům v Praze.

5

 ražský hrad je největším doposud obývaným
P
hradním komplexem na světě, dokonce větším
než anglický Windsor.

1

HISTORICKÉ CENTRUM PRAHY JE JIŽ 30 LET V SEZNAMU
SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

ŽIVÁ ENCYKLOPEDIE
ARCHITEKTURY A URBANISMU
Historické jádro Prahy patří bezpochyby mezi nejkrásnější městská centra (nebo centra měst),
která na planetě existují. Zrcadlí více než tisíciletí trvající historii a jedinečnost souladu různých
architektonických slohů od rané gotiky až po současnost. I to je důkazem, že Praha po celá staletí
patřila k nejvýznamnějším metropolím Evropy.
Petr Karban

archiv Magistrátu hl. m. Prahy a Jakub Hněvkovský

P

ražský hrad, Malá Strana, Petřín, Staré Město, Josefov, Vyšehrad… Můžete se
tudy toulat znovu a znovu a vždy objevíte něco nového. I historické centrum
města se svou tisíciletou pamětí se mění. Kde je hranice mezi starým a novým?
Jak ochránit unikátní dědictví, ale přitom neudusit živé město?

Bez pokory to nejde
Na tyto otázky, často velmi komplikovaně, hledají odpovědi obvykle památkáři
spolu s investory. „Investorský pohled je, a já ho chápu, že kritéria UNESCO jsou až
příliš přísná a rozvoj města limitují nad míru. Na druhou stranu, při poslední monitorovací misi se řešil i v Česku hodně diskutovaný návrh Zahy Hadid u Masarykova
nádraží a nebyl, na rozdíl od tuzemských debat, předmětem kritiky. Chci tím říct, že
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rozvoj ano, ale určitá míra pokory je nutná a pokud je
na obou stranách vůle a snaha, většinou cestu najdeme. Pravdou je, že Pražská památková rezervace má
opravdu velké ochranné pásmo, to bývá předmětem
kritiky,“ říká ředitel odboru památkové péče Magistrátu
hl. města Prahy Jiří Skalický. Z jeho slov je zřejmé, že
nutná je komunikace. Na všech úrovních. „Značná část
nedorozumění pramení ze špatné komunikace, do které vstupuje řada stran – UNESCO, město, památkáři,
investoři, majitelé. Řeknu kacířskou myšlenku: Praha má
sama o sobě tak přísné předpisy, že ochrana UNESCO
už je nijak zásadně nekomplikuje. V současnosti je
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PRAŽSKÁ
PAMÁTKOVÁ
REZERVACE

3

PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE JE NEJVĚTŠÍ
V ČESKÉ REPUBLICE A JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH
NA SVĚTĚ. BYLA VYHLÁŠENA NAŘÍZENÍM VLÁDY
JIŽ V ROCE 1971 A OD ROKU 1992 JE ZAPSÁNA,
SPOLU S PRŮHONICKÝM ZÁMKEM A PARKEM (OD
ROKU 2010), POD NÁZVEM HISTORICKÉ CENTRUM
PRAHY V SEZNAMU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO
A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO.
NA ÚZEMÍ PRAHY SE NACHÁZÍ PŘES 2 000
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ, PŘIČEMŽ
VÍCE NEŽ POLOVINA Z NICH JE STARŠÍ STA LET.
JEN V REZERVACI JE VÍCE NEŽ 1 300 PAMÁTKOVĚ
CHRÁNĚNÝCH DOMŮ, 29 OBJEKTŮ JSOU NÁRODNÍ
KULTURNÍ PAMÁTKY.
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29 PRAŽSKÝCH
NEMOVITÝCH
NÁRODNÍCH
KULTURNÍCH
PAMÁTEK
ANEŽSKÝ KLÁŠTER
BETLÉMSKÁ KAPLE
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
HLÁVKOVA STUDENTSKÁ KOLEJ
KARLŮV MOST
KAROLINUM
KLÁŠTER NA SLOVANECH
KLEMENTINUM
KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE
KOSTEL SV. MIKULÁŠE SE ZVONICÍ
NÁRODNÍ DIVADLO
NÁRODNÍ MUZEUM
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
OBECNÍ DŮM
PALÁC KINSKÝCH
PALÁC LUCERNA
PETSCHKŮV PALÁC
POMNÍK SV. VÁCLAVA
PRAŽSKÝ HRAD
RUDOLFINUM
SÍDLO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
STARONOVÁ SYNAGOGA
STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
STAVOVSKÉ DIVADLO
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER
VYŠEHRAD

6

 růhonický park byl na seznam
P
UNESCO zapsán jako druhá část již
zapsaného Historického centra Prahy
pro své originální řešení představující
vrchol krajinářského slohu.

7

 ejstarší nádraží v Praze čeká
N
po rekonstrukci secesní haly
revitalizace přilehlých drážních
pozemků. Proměna místa má potvrdit
status Masarykova nádraží jako
centrálního dopravního uzlu Prahy.
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8

 nes území Vyšehradu, vymezené
D
mohutným barokním opevněním
patřícím k nejdochovanějším v Evropě,
vytváří půvabnou citadelu plnou
zeleně, oddělenou od okolního města.

9

 a Výtoni v bývalém Podskalí
N
se ve 14. století vybíralo clo
z připlaveného dřeva z horního toku
Vltavy. Jako poslední pozůstatek
Podskalí zde stojí domek Podskalské
celnice, který slouží Muzeu vorařství.

10

 ohled z Vyšehradu na Železniční most
P
přes Vltavu a Pražský hrad od Libušiny
lázně, zříceniny na vyšehradském
ostrohu, odkud podle legendy skočil
Horymír na svém věrném koni Šemíkovi
do Vltavy.

8

9

z mého pohledu spíš naše spolupráce jakýmsi diskuzním prostorem, zásadní význam
vidím v tom, že velké projekty se řeší na mezinárodní úrovni, ne pouze na tom našem
místním malém písečku. Což má ale také svou stinnou stránku, když někdo nesouhlasí
a bojuje, může využít i UNESCO, což zase všechny aktivity brzdí a zpomaluje. Zvláště,
pokud tím obchází instrumenty nižších instancí. Nový stavební zákon se to pokoušel
řešit oddělením státní správy a samosprávy, jak to dopadlo, víme.“

Výzvy současnosti
Pravdou je, že ochrana památek má v Česku relativně silnou pozici. Byrokracie je
ovšem silnější. „V Česku si stěžujeme, že stavební řízení trvá i více než sedm, osm
let a často jsou vinni památkáři. Není to pravda, tedy ne tak jednoznačná. Vzhledem
k pravidlům jsou často řízení složitá, investoři i několikrát doplňují projektovou dokumentaci. Ale o roky se to prodlužuje především kvůli neustálým soudním tahanicím
a odvoláním. Netvrdím, že lidé nemají právo vědět, co se děje, ale myslím, že čistější
je v tomto třeba švýcarský model, kdy právo odvolávat se má jen ten, kdo v dané oblasti žije. Zatímco nám se k věcem, které se dějí v Praze, odvolávají lidé třeba z Šumperka. A určitě by nám prospělo, kdybychom se více věnovali územnímu plánování
a studiím. Investor by pak vstupoval do hry s jasnými pravidly, všechno podstatné
bychom vypořádali hned na začátku,“ uznává Jiří Skalický.

10

Nicméně vraťme se k Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Přes všechno, co tu
bylo řečeno, má podle Jiřího Skalického nezpochybnitelný význam: „Mezinárodní prestiž, jednotící pravidla,
propagace v rámci cestovního ruchu. Trochu se potýká
s odlivem finančních prostředků. Já bych nejvíc očekával otevřenou diskuzi k výzvám současnosti. Jak budeme řešit energetické úspory v historických centrech,
na památkově chráněných objektech? Metodika chybí,
názory se různí, bylo by dobré je nějak sjednotit. Rád
bych i tato témata otevřel v listopadu na mezinárodní
konferenci, kterou – stejně jako před pěti lety – chceme letošní výročí oslavit. A ještě na jednu věc bych rád
stočil pozornost, na moment, v němž celé UNESCO
na celém světě selhává. Tím je ochrana památek v místech válečných konfliktů. To není jen otázka Ukrajiny,
to jsou i Sýrie, Afghánistán, Afrika… Jsou tam stovky
památek pod úmluvami, ale ty jsou jen cárem papíru.
Měli bychom se zamyslet nad tím, jaký význam naše
podpisy vlastně mají.“
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TAJEMSTVÍ
PÁTÉ CHUTI
Klíčem úspěchu je fermentace. To nejen říká, ale
v gastronomické praxi i praktikuje David Rejhon,
šéfkuchař restaurace The Artisan v pražském hotelu
Marriott. Fermentace zažívá boom – obohatí chuť
surovin a navíc má blahodárné účinky na naše
zdraví. Tuto tradiční techniku konzervace znaly již
naše babičky.
Kateřina Hajná
archiv Marriott

D

avid Rejhon se cestou fermentování také vydal,
v jeho kuchyni má nezastupitelné místo a dokonce se stalo jednou z hlavních opor Davidova
konceptu. Kromě zmíněných zdravotních a chuťových
benefitů má totiž fermentace ještě jednu důležitou
vlastnost – umožňuje využít suroviny na maximum,
omezuje plýtvání, a přispívá tak k větší udržitelnosti
v kuchyni.
„Fermentování mi dává možnost zpracovat sezonní
suroviny a uchovat si zásoby na další měsíce. Vyhnu se
také zbytečnému plýtvání, jednoduše řečeno, to, co
neskončí na talíři, tedy slupky, pecky, dužiny, semínka
a další odřezky, se procesem kvašení zpracuje a znovu využije jiným způsobem,” poodhaluje svůj přístup
David, který kouzlo fermentování objevil v Asii, kde
profesně strávil více než šest let a kam se také pravidelně vrací čerpat kulinářskou inspiraci. „Nejdříve jsem
si zkoušel přípravu kimchi a miso past, postupně jsem
začal také s fermentací českých surovin, které mám rád
a se kterými v Artisanu nejvíce pracujeme,” dodává.

Originalita má jméno Artisan
Fermentace vytváří mimo jiné nezaměnitelnou chuť,
často také označovanou jako umami. Známe ji z asijských pokrmů, ale málo se ví, že umami je obsažena
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i v potravinách, které konzumujeme naprosto běžně,
dokonce je obsažena i v mateřském mléce. V gastronomii se běžně této chuti dosahuje použitím glutamanu
sodného, což je sůl kyseliny L-glutamové. Fermentace
však dokáže divy i bez něj.
V Artisanu mají hosté možnost ochutnat originální
autorské pokrmy, které jinde nenajdou. Jde například
o domácí ocet z paprikových dužin, oleje ze stonků bylin, emulzi z dýňových semínek nebo domácí limonády
ze švestkových či višňových pecek. Kromě nakládané
zeleniny si David Rejhon za pomoci mléčného kvašení
vyrábí také populární domácí kefír. K tomu využívá kefírové zrno nebo tibi krystaly, domácí kombuchu, tofu
či miso pastu. Všechny tyto produkty jsou nejen velmi
chutné a trvanlivé, ale obsahují také mnoho vlákniny,
podporují funkci zažívacího systému a posilují imunitu.
Ale není to jen fermentace, která dělá z restaurace The
Artisan unikátní místo, pro které není udržitelnost jen
módní termín. David Rejhon si do konceptu prosadil
vlastní zrárnu masa i kultivátor. V něm pěstuje – s minimální spotřebou vody – vlastní bylinky, výhonky
i klíčky, které si hosté mohou sami podle chuti ustřihnout a ozvláštnit si jimi servírované pokrmy. A věřte,
že souhru jemné chuti výhonků hořčice, pohanky,
čočky, hrášku či šťavele na vyzrálém steaku si opravdu
zapamatujete…
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PROČ KRIZI ZVLÁDÁ PES
LÉPE NEŽ ČLOVĚK?
V České republice je registrován takřka milion motocyklů. To jsou statisíce
vyznavačů jízdy na dvou rychlých kolech. Bohužel, řada z nich každoročně doplatí
na nedostatky ve schopnosti ovládat svůj stroj a správně zareagovat na vzniklé
situace. Což potvrzují i manželé Adéla a Roman Jakovcovi, kteří se již dvanáctým
rokem věnují projektu Motoškola Bezpečně na motorce Akademie.
Petr Karban
Jakub Hněvkovský

P

ro bezpečnou jízdu, kterou si fakt užijete,
potřebujete bezpečnou a správně vybavenou
motorku, o čemž už jsme si povídali před časem
s Tomášem Kocandou. To samo o sobě je ale krutě
málo, ještě také potřebujete svůj stroj umět ovládat.
Ano, existují autoškoly. Projdete teorií, jízdami a pokud
uspějete i před zkušebním komisařem, držíte v ruce
vytoužené papíry. Znamená to, že umíte svůj motocykl
ovládat? Kdyby ano, věnovali by se Roman s Adélou
asi něčemu jinému. Takhle v podstatě napravují, co
autoškola zanedbala.

Medvěd patří do cirkusu
„Schopnosti jezdce v autoškole začínají, ale pokud jde
o motorku, je úroveň dlouhodobě nedostatečná. Pravda
je, že v roce 2016 se změnil zákon. Bohužel, nezměnil se
způsob výuky, pouze přidal na závěr povinných devět
cviků v kuželových tratích. Technicky hodně těžkých
cviků,“ vysvětluje podstatu prvotního nedostatku
Roman a dodává: „Ale to neznamená, že umíte ovládat
motorku. Instruktoři autoškoly vás připraví tak, že ty
cviky u závěrečných zkoušek prostě „nějak dáte“, ale to
samo o sobě nic neznamená. Většinou to vypadá tak, že
na tom dotyčný sedí jak Berouskův medvěd, točí řídítky,
má seštelovaný volnoběh na vyšší otáčky, aby nemusel moc manipulovat s plynem a spojkou a jeho jediná
starost je nešlápnout na zem. Jenže tohle opičkovství
je v reálném provozu k ničemu. Musíte si umět pomoct
plynem, spojkou, zadní brzdou, odtlačením motorky
od těla, vklonem těla do zatáčky, vahou na přední kolo
a desítkami dalších, přesně provedených dovedností…“
Třináct třičtvrtěhodin praktické výuky v autoškole
je zkrátka málo, tím spíš, že v mnoha případech jde
uchazeč s učitelem rovnou do provozu na motorce se
dvěma řídítky, kdy instruktor koriguje chyby jezdce.
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Akademie BNM má v takzvané Přípravce před autoškolou deset lekcí po třech
hodinách. Motorka totiž, a to si přiznejme, je na řízení z mnoha důvodů náročnější
než auto. „Jste v jedné ose, v jedné stopě a jste ten, kdo určuje, jak bude ta celková
hmota jezdec plus motorka při jízdě držet stabilitu, rovně, v zatáčce, při krizových
manévrech. V autě máme kolem sebe plechy a řadu bezpečnostních prvků, trochu
jsme rezignovali na to sledovat všechny dopravní situace, máme falešný pocit ochrany. Na motorce je každý z nás de facto nahý, musíme proto mnohem víc vše sledovat,
mnohem víc předvídat, musíme umět předcházet situacím. Ale ne tak, že si jen uvědomíme, co se může stát, ale že na tu situaci budeme umět včas i reagovat,“ odkrývá bez příkras Roman záludnosti motorky, které jsou tak samozřejmé, až se na ně
zapomíná. A hned přidává příklad: „Vyhýbací manévr. To není jen objetí metr široké
překážky. U zkoušek to stačí, ale v provozu se musíte připravit na to, že vám z vedlejší
ulice vyjede do vašeho pruhu šestimetrové auto a vy máte v té jedné vteřině buď
dobrzdit, nebo se mu vyhnout, a to i třeba na čtyři metry z osy vaší jízdy. Jen tento
jeden záchranný manévr představuje celý soubor asi dvanácti cviků, které jeden bez
druhého nefungují a všechny je musíte zvládat dokonale.“

Motorku nesmíš držet pod krkem moc tvrdě
Aby to bylo všechno ještě komplikovanější, není motorka jako motorka. Pro stabilitu
a ovládání motorky je poměrně důležité těžiště samotného stroje – nižší těžiště dává
víc stability pro rychlejší jízdu v přímém směru, v zatáčkách a v terénu je ale ovladatelnější stroj s těžištěm výše. Metodika výuky proto řeší i to, jak na které motorce
sedět, aby fungovala optimálně. Mnohem důležitější jsou ale podle Romana jiné věci:
„My jim říkáme čtyři zlatá pravidla a těm věnujeme velkou část výuky. První je, aby
jezdec motorku vedl zcela uvolněně. Musí být pánem, ale nesmí ji držet tvrdě pod
krkem, musí ji jen tak nechat plout a lehce korigovat. Druhé je schopnost udržet levo-pravou rovnováhu, třetí dovedností je umět ve správné chvíli správně zatížit přední
kolo motorky a čtvrté, zásadně důležité, upozorňuje, že je vždy nutné mít na paměti,
že pojedu s motorkou tam, kam se dívám.“ Mimochodem, na tohle pravidlo, které
stoprocentně funguje, ještě dojde. A neberte ho na lehkou váhu – oči jsou tykadla
pro mozek, mozek vymyslí akce pro ruce, nohy a tělo a ty vše přenesou na motorku.
Také je dobré si uvědomit, že ženy mají jiné dispozice, takže vlastně jezdí trochu jinak
než muži, což je patrné zvláště v zatáčkách. „Tam, kde já hodím na řídítka padesát kilo
svého hrudníku a stačí mi v zatáčce náklon třeba jen patnáct nebo dvacet stupňů,
holka, která má padesát kilo i s kombinézou, projede tu zatáčku buď výrazně pomale-
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ji, nebo potřebuje náklon třeba čtyřicet stupňů. Ale když v té zatáčce potká na asfaltu
písek, louži, díru pod předním kolem, pak má mnohem větší problém než já,“ přibližuje rozdíly Roman.

Normální je, když to nebolí
Kruciální otázka je, kdy si člověk na motorce může být aspoň trochu jistý, že to všechno dělá dobře? Roman vcelku logicky tvrdí, že základním vodítkem jsou vlastní pocity.
Jízda na motorce nesmí bolet ani po pěti stech kilometrech vyjížďky, motorka musí
být relax. „Pohoda při jízdě je absolutní základ. A pak soudnost. Nejkrizovější pro motorkáře je zatáčka. Pokud projedete zatáčku na motorce plynule a bez cukání ve své
stopě a rychlostí, kterou jste si vymyslel a kterou jste do ní vjel, vyjedete a pojedete
bez stresu dál a u toho všeho se budete cítit uvolněně a mít radost, tak je to dobré
znamení. Ale nic to neznamená. Až když takhle projedete aspoň devadesát procent
zatáček za den, tak jste teprve na dobré cestě být dobrým motorkářem,“ popisuje
Roman to, co v praxi vídá málokdy.
Přitom zvládnutí zatáčky v téhle pohodě a tímhle způsobem je v provozu základem
bezpečné jízdy. Mimochodem, pes, kdyby uměl jezdit na motorce, zachoval by se
v krizové situaci bezpečněji než člověk. „Může se to zdát neuvěřitelné, ale je to výsledek psychologických bádání. Zatímco člověk očima fixuje nebezpečí, aby ho mohl
analyzovat a vymyslet záchrannou variantu, na kterou ale nemá v již nastalé krizové
situaci čas, pes nic neanalyzuje a přirozeně instinktivně najde očima nejbezpečnější místo – únikovou zónu. Tam by pes na motorce jel. To znamená, že by se vyhnul
střetu s nebezpečnou situací. Vzpomeňte si na pravidlo, že jedu tam, kam se dívám.
Takže my lidé máme jen dvě možnosti, buď obranné reakce našeho mozku vyměnit
za odborně naučené a hlavně mnohokrát natrénované úkony, nebo se stát psem,“
dodává Roman.
Kdo poctivě absolvuje Akademii Bezpečně na motorce, nestane se sice psem, ale
bude si moct říct, že je technicky minimálně středně zdatný jezdec. „Bude se umět
vyhnout běžné překážce, projet zatáčkou plynule a bezpečně na asfaltu za sucha
i za deště a také na štěrku, krizově brzdit ze sto třiceti na nulu. To ho žádná autoškola
nenaučí…“ loučí se Roman po dni plném výukového ježdění na nenápadném malém
plácku v Braníku, kde je domovské cvičiště Akademie Bezpečně na motorce pro
pražské začátečníky.
Tyhle dvě stránky vás bezpečně jezdit nenaučí. Akademie Adély a Romana Jakovcových ano. Po celé České republice a Slovensku.

POKUD PROJEDETE
ZATÁČKU
NA MOTORCE PLYNULE
A BEZ CUKÁNÍ, VE SVÉ
STOPĚ A RYCHLOSTÍ,
KTEROU JSTE SI
VYMYSLEL A KTEROU
JSTE DO NÍ VJEL,
VYJEDETE A POJEDETE
BEZ STRESU DÁL
A U TOHO VŠEHO
SE BUDETE CÍTIT
UVOLNĚNĚ A MÍT
RADOST, TAK JE TO
DOBRÉ ZNAMENÍ. ALE
NIC TO NEZNAMENÁ.
AŽ KDYŽ TAKHLE
PROJEDETE ASPOŇ
DEVADESÁT PROCENT
ZATÁČEK ZA DEN,
TAK JSTE NA DOBRÉ
CESTĚ BÝT DOBRÝM
MOTORKÁŘEM.
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HOTEL, KTERÝ HÝČKÁ
I PŘEKVAPUJE
V červenci tohoto roku to budou již čtyři roky, co
jsme ve Velkých Pavlovicích slavnostně otevřeli hotel
Lotrinský. Velkolepě zrestaurovaná sýpka začala
po dlouhodobém chátrání opět sloužit veřejnosti.
S neuvěřitelným nasazením a optikou růžových brýlí
jsem se pustila do hotelnictví a gastronomie, což
byly do té doby mně zcela neznámé obory. S chutí,
nadšením a s malým týmem asi osmnácti lidí, kterým
šlo o stejnou věc. Vybudovat hotel, do kterého se
budou hosté rádi vracet.
Ilona Babulíková
V. Kiva Novotný

Z

mnoha stran, od mnoha zkušenějších jsem
slyšela, že začátek, než se úplně nový hotel
dostane do povědomí potenciálních hostů, trvá
obvykle tři až pět let. O to větší byla radost, když jsme
první výsledky viděli zhruba již po roce.

Slibný začátek
Ano, hodně nám pomohlo, že rekonstrukce a přestavba
sýpky na hotel byly opravdu zdařilé a o hotelu se začalo psát v mnoha časopisech a publikacích, odborných
i lifestylových. Rezervační kniha se především o víkendech rychle plnila hosty, kteří přijížděli za aktivním odpočinkem, dobrou sklenkou moravského vína a skvělou hotelovou kuchyní. Během týdne zase využívali
hotel a jeho kongresové prostory spíše firemní hosté,
pravidelným obsahem byly teambuildingy, školení či
pracovní setkání. Odměnou bylo, když naši hosté říkali,
že přijeli, protože dostali tip od známých, kteří u nás
byli spokojeni. Inu, jak říká klasik, nejlepší reklama je
osobní doporučení.

Čekání na lepší časy
Možná se nám dařilo až nad očekávání. Naše společné nadšení ze dne na den zastavila pandemie, která
práci celého týmu nesmlouvavě ukončila tvrdým
lockdownem. Ten – tak, jako ve stovkách jiných případů – přinesl především obavy. Co bude s hotelem,
co bude s týmem lidí? Díky tomu, že je hotel součástí
silného holdingu, mohli jsme celý hotelový tým udržet.
Období prvotních obav tak vystřídalo dlouhé očekávání dne, kdy se vše vrátí co nejvíce do stavu, který by
se podobal normálu. Snad dnes lze říci, že to bezčasí
již máme definitivně za sebou. Byla to zkušenost, bez
které bychom se rádi obešli. Ale možná nám poskytla
čas, který bychom jinak neměli – čas zamyslet se nad
budoucností.

Původní směr s novou vizí
Po nuceném přerušení jsme se vrátili k práci tam, kde
jsme skončili. A je potěšující, že se vracejí i naši hosté.
Přijíždějí užít si pár pracovních dní v týdnu či víkendový odpočinek. Nejlepší je spojit všechno dohromady. Na odpoledne vám půjčíme kola či elektrokola,
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Interiér sýpky je
vytvořen podle návrhu
architektonického
studia EA architekti,
s důrazem
na jednoduchost,
čistotu a eleganci.

na večer připravíme degustaci ve sklepích Františka
Lotrinského, na které vybíráme vína od místních
i přespolních vinařů. Mimochodem, vedle dvou velkých vinných kójí máme v těchto svých sklepích také
osm desítek kójí menších, které si můžete pronajmout
pro vlastní sbírky vín.

Ve stopách Františka Štěpána
A od rána do večera vás budeme hýčkat hotelovou
kuchyní, která je založena na sezonních a lokálních
surovinách. Ano, máme k tomu naprosto výjimečné
podmínky. A možná je to i dědictví, spící ve zdech
někdejší sýpky, kterou zbudoval císař František Štěpán
Lotrinský. On se přece podnikatelským aktivitám
na svých panstvích věnoval osobně. Jdeme podobnou
cestou – na vlastní zahradě a v sadu si od bylinek přes
brambory a mrkev až po moruše a tradiční velkopavlovické meruňky pěstujeme vlastně téměř vše, co se
dá vypěstovat. Každé ráno tak máme vlastní čerstvou
zeleninu i ovoce. Od letošního jara máme také své
včelky i slípky a naši hosté si tak pochutnají na domácím medu a vejcích. A myslím, že zdaleka nekončíme.
Uvidíme jen, jak se bude dařit a co přijde dalšího…
Králíci? Kozy? Všechno je možné. Plány a sny máme
a díváme se dopředu.

VELKÉ PAVLOVICE.
MALÉ MĚSTO NEDALEKO
BRNA, OBKLOPENÉ
NÁDHERNÝMI VINICEMI.
S HOTELEM, VYBUDOVANÝM
ZE STARÉ ZCHÁTRALÉ SÝPKY.
NECHTE SE POZVAT...
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VZPOMÍNKA
NA PANA VOKA
Košilatou komedii francouzského střihu své doby
Svatby pana Voka zná skoro každý, komu je přes
čtyřicet. Ale málokdo ví, že svatba Petr Voka
s mladičkou Kateřinou z Ludanic v únoru 1580 se
neodehrála na zámku Červená Lhota, jak by se mohlo
zdát z filmu. Ba ne, skutečným místem sňatku bylo
panství v Bechyni, kde Petr Vok vládl hradu i kraji.
Valerie Saara
archiv Panství Bechyně
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O

Panství Bechyně je
místem, které byste
v Česku rozhodně
neměli minout.
Co nabídnout má
doslova každému.

no není divu, že ve filmu hrad, ještě Vokem přestavěný na zámek, nehrál.
Rodině Paarů byl v roce 1948 zkonfiskován a využívala jej Akademie
věd. Dnes si už ale na Petra Voka a jeho milostné avantýry v Bechyni
zavzpomínat můžete. Nebo ještě lépe, můžete si tu rovnou prožít vlastní svatbu
či svatbu svých dětí.
Novodobá historie zámku a celého panství je s ohledem na celou historii skutečně
krátká, ale významná. Panství Bechyně, to je na pět tisíc hektarů lesů, takřka tři sta
hektarů rybníků, řada nemovitostí a také zámek. Od roku 1994, kdy byly v restituci
navráceny potomkům posledních majitelů, jsou opravovány, zvelebovány a využívány. A svou jedinečnost získalo panství především díky sestrám Šťávovým. Rodina
česko-švýcarského podnikatele se díky přátelství s Alfonsem Paarem zapojila
finančně i osobně do jeho obnovy a postupně se jejich rodinná firma stala vlastníkem celého panství. Tomu dnes v podstatě vládnou sestry Nicole Marie Therese
a Silvia Marie Claire, dcery Josefa Šťávy. Silvia má na starost rozvoj panství, Nicole
se věnuje svému velkému koníčku a spojuje panství s uměním. Vždyť již ve třiadvaceti vedla jako nejmladší regionální ředitelka pražskou pobočku renomované aukční
síně Christie’s. Úspěšně, takže zanedlouho vedla celou střední a východní Evropu.
Právě spolupráce Nicole a Silvie stojí za jedinečností bechyňského areálu, který
své návštěvníky doslova hýčká. A za pozornost stojí zvláště tehdy, pokud chystáte svatbu nebo milujete golf. O svatební předurčenosti už jsme se zmínili, ale
důvodů k návštěvě je víc. Zdejší devítijamka se soutěžními parametry je považována za klenot, pokud jde o symbiózu golfu s krajinou. A díky širokému konferenčnímu zázemí se resort hodí skvěle i pro byznysové akce nejvyšší úrovně.
Ale pro to, abyste si zajeli na Bechyni odpočinout, nemusíte ani hrát golf, ani se
chystat na svatbu či pořádat setkání byznysových partnerů. Originální a příjemné
ubytování s dotekem špičkového umění, skvělá gastronomie i úžasná jihočeská
příroda jsou to nejlepší pozvánkou. Mimochodem, zdejší Černická obora, založená v roce 1585 právě Petrem Vokem, je jednou z nejstarších přírodních rezervací
na našem území.
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STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
Pohled z chrámu Matky Boží před Týnem na náměstí se Staroměstskou radnicí
a obnoveným Mariánským sloupem. Nejvýznamnější náměstí historické Prahy vzniklo
ve 12. století a bylo svědkem mnoha historických událostí. Vedle Staroměstské radnice
a chrámu Matky Boží před Týnem je dominantou náměstí barokní kostel sv. Mikuláše,
rokokový palác Kinských, gotický městský palác Dům U Kamenného zvonu a monumentální
pomník Mistra Jana Husa. V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 českých pánů
v roce 1621 a pražský poledník. V roce 2020 byla Prahou na původní místo mariánského
sloupu, strženého v roce 1918, instalována jeho replika.
WWW.PRAHA.EU
Tomáš Novák
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Daniel Mrázek
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archiv COT group

Potřetí se v unikátním seriálu
s vědci a investory vydáváme
za nápady do českých laboratoří
a výzkumných ústavů.
Představujeme nápady českých
vědců, které mají aplikační
potenciál, a mohou se tak stát
pro některou z českých firem
vykročením k úspěchu. Dnes
zajímavé objevy českých hlav
hodnotí Ladislav Chodák
a Ivan Vohlmuth.
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Unikátní „kontaktní čočky“ vyléčí
děti z rakoviny

NÁZORY EXPERTŮ

Čeští vědci vyvíjejí speciální implantát, který poslouží
k léčbě retinoblastomu – očního nádoru u dětí. Implantáty svým tvarem připomínají trochu větší a hlubší
kontaktní čočky. Toto přirovnání je o to trefnější, že
vznikají na tomtéž pracovišti, kde působil vynálezce
měkkých kontaktních čoček Otto Wichterle. A dokonce
se k jejich výrobě používá i stejný materiál.
Má to fungovat poměrně jednoduše. Při snadném zákroku, který by měl zvládnout každý oční chirurg, se implantát položí na zadní část oka. Pak už se jen nechá působit
účinná látka, která nádor zlikviduje. Oproti současnosti
půjde o mnohem šetrnější způsob léčby. A co je snad
ještě důležitější – díky nízké ceně a zmíněné snadné proveditelnosti se dostane i k dětem v rozvojových zemích,
pro které je současná drahá léčba nedostupná. Speciální
hydrogelový implantát vyvíjejí vědci z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky (ÚMCH)
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol v Praze.
Retinoblastom je nejčastějším očním nádorem u dětí.
Před smrtí lze pacienta s retinoblastomem zachránit
vyjmutím postiženého očního bulbu. Problém je, že nádor
často napadá obě oči… Dítě přežije, ale slepé. Současná
medicína se snaží zrak nemocných dětí zachovat, a tak se
retinoblastom likviduje chemoterapií a dalšími náročnými zákroky. Dostupné jsou jen v těch nejmodernějších
zdravotnických zařízeních a provádí je úzce specializovaní
lékaři. Ve vyspělých zemích to až takový problém není, ale
v chudých rozvojových zemích se děti k tak nákladné léčbě nedostanou. Vyvíjený implantát by to ale měl změnit.
Vědci nový implantát zkouší zatím na králících a prasatech. K tomu, aby se implantáty dostaly k lidským
pacientům, povede ještě dlouhá cesta. „Problém je, že
vývoj našeho implantátu nezapadá ani do základního,
ani aplikovaného výzkumu. Agentury, které financují
základní výzkum, argumentují, že náš výzkum je příliš
aplikovaný. A naopak, agentury financující aplikovaný
výzkum, nám říkají, že náš výzkum je příliš obecný,“
popisuje úskalí Jakub Širc z ÚMCH.
Vědci se tak snaží najít komerčního partnera, s jehož
pomocí by mohli získat podporu z Technologické
agentury ČR nebo Ministerstva průmyslu a obchodu.
Díky využitelnosti po celém světě a následným nízkým
výrobním nákladům vědci věří, že se investice do klinických studií vyplatí.
Více informací: https://komoraplus.cz/2022/03/19/
unikatni-kontaktni-cocky-vyleci-deti-z-rakoviny/

IVAN VOHLMUTH

I brzda může být pohonem
Auto zabrzdí, čímž nabije baterii. Ta pak předá energii
motoru. Není to sci-fi, ale už docela blízká budoucnost.
Bržděním se ztrácí mechanická energie. Stačí ji tedy
zachytit a znovu efektivně využít. Akorát je k tomu potřeba vynalézt takovou baterii, která se dokáže velmi
rychle a účinně nabít. Abychom byli přesní, nemluvme
o baterii, ale o superkondenzátoru. Jeho prototyp teď
připravují vědci v Olomouci.

INVESTIČNÍ EXPERT / I&I BIOTECH FOND

UNIKÁTNÍ „KONTAKTNÍ ČOČKY“ VYLÉČÍ DĚTI
Z RAKOVINY
Jedná se o poměrně vzácnou (v případě neléčení život ohrožující) chorobu, která
se v ČR statisticky vyskytuje pouze v pěti případech ročně. Ve vyspělých zemích
existují pokročilé metody, které při včasném záchytu dokáží nádor poměrně
úspěšně eliminovat. Vzhledem k tomu, o jak málo četné postižení se jedná, budou náklady na klinické testy obrovské v porovnání s potenciálním počtem zákroků. A to i v případě, že by se dalo získat 100 % trhu, což je nepravděpodobné.
Bohužel z komerčního pohledu není takovýto projekt financovatelný a jediný
rozumný způsob, jak tuto zcela jistě potřebnou léčbu přivést na trh, je obrátit se
na některou z nadací podporujících léčbu dětí zejména v rozvojovém světě.
I BRZDA MŮŽE BÝT POHONEM
Použití superkondenzátorů pro elektrická auta je problém, který už nějaký pátek
řeší týmy po celém světě. Velkou výhodou je rychlá možnost vybití a nabití, což
vybízí k nasazení v okamžiku, kdy auto zrychluje, popř. naopak zpomaluje. Kondenzátor navíc nedegraduje jako baterie a udržuje si své schopnosti i po miliony cyklů.
Nasazení grafenu je jednou ze slibných možností, jak dosáhnout vyšších kapacit.
Plusem je vývoj v oblasti, která má jasné komerční použití a velký tržní potenciál,
minus je velká konkurence v této oblasti. Díky ní uspějí jen projekty s komparativní výhodou, ať už finanční nebo technickou (nebo obojí). Navíc některé automobilky už superkondenzátory nasazují v běžné produkci, takže se spíš bude jednat
o vylepšení než technologický zlom. Bez znalosti technických a nákladových
parametrů nelze rozumně porovnat šance oproti ostatním podobným projektům.
DUTÁ NÁDOBA, NEBO PEVNÝ KOV? KAM SE VEJDE VÍCE VODÍKU?
I zde se jedná o oblast, kterou se týmy výzkumníků zabývají již léta. Efektivní a bezpečné skladování vodíku (a jeho použití jako skladiště energie) je jedním ze svatých
grálů současného lidstva. Není tedy pochyb, že ten, kdo uspěje, bude náležitě
odměněn. Proto je zde peloton závodníků docela početný. Vědci zatím znají šest
různých způsobů skladování vodíku, takže se díváme na relativně standardní řešení
s řadou alternativ. Není náhodou, že se zatím ani jedna neprosadila v masovém měřítku, nicméně rostoucí cena fosilních paliv by měla činit skladování zelené energie
ekonomičtějším. Plusové body za správný směr, minus za velkou konkurenci.
Bez technických detailů nelze tento projekt porovnat s ostatními v pelotonu,
zároveň bohužel nelze zjistit, zda se konečně jedná o průlomové řešení, které by
vodík poslalo nahoru žebříčkem energetických řešení budoucnosti.

ROZDĚLENÍ JEDNÉ MILIARDY
MEZI PROJEKTY

80 %

20 %
0%
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Bržděním
na křižovatce se nabije
superkondenzátor
a uložená energie
je pak využita
při rozjezdu.

SUPERKONDENZÁTORY
POMŮŽOU VYŘEŠIT
ZÁSADNÍ PROBLÉM
SOUČASNÝCH
ELEKTROMOBILŮ –
DLOUHOU DOBU
NABÍJENÍ BATERIE.
SUPERKONDENZÁTOR
SE PRÝ DOKÁŽE NABÍT
ZA PÁR MINUT.
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Vysokokapacitní, bezpečný a k přírodě šetrný superkondenzátor, tedy zařízení pro
uchovávání elektrické energie, vyvíjejí vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy
z Bar-Ilanovy univerzity v Izraeli a italskou firmou ITELCOND. Využijí k tomu v Olomouci vyvinutý materiál odvozený od grafenu, který už chrání evropský patent. Výzkum, který má posunout objev do praxe, je možný díky prestižnímu a v tuzemsku
ojedinělému grantu Evropské rady pro inovace (EIC) Transition Challenges.
Superkondenzátory se nejen rychle nabíjejí, ale i vybíjejí. Toho využívají například
defibrilátory. Právě u těchto život zachraňujících zařízení je nutné, aby se dokázaly
rychle nabít a zároveň rychle předat velké množství energie. Vedoucí výzkumného
týmu profesor Michal Otyepka zároveň předpokládá, že vyvíjené superkondenzátory
pomůžou vyřešit zásadní problém současných elektromobilů – dlouhou dobu nabíjení
baterie. Superkondenzátor se prý dokáže nabít za pár minut. Budoucnost elektromobility tak Otyepka vidí v kombinaci superkondenzátorů a baterií. Díky propojení obou
technologií se urychlí nabíjení a zvýší životnost baterie.
Vyvíjené superkondenzátory navíc umožní i šetřit energií. „Když auto brzdí, velké
množství energie uniká. Ale existuje systém rekuperace energie – mechanická energie
vozu se dá zpětně uložit do elektrické energie. Na to jsou dobré právě superkondenzátory. Bržděním na křižovatce si nabiji superkondenzátor a uloženou energii pak
využiji při rozjezdu,“ nadšeně líčí profesor. Ušetří se tím nejen energie v baterii, ale
i baterie samotná. Chemické baterie se nabíjením a vybíjením opotřebovávají. Díky
superkondenzátorům se tento cyklus prodlouží, čímž se prodlouží i životnost baterie.
Díky získanému grantu EIC vědci můžou ve spolupráci s italským partnerem přistoupit k vývoji prototypu superkondenzátoru. Zkoumají, které složení elektrolytu
nabídne nejlepší vlastnosti, a zároveň se zajímají o to, jak dosud malou produkci
v laboratoři přenést do průmyslových měřítek. Asi za dva nebo tři roky by měl světlo
světa spatřit certifikovaný prototyp, o který můžou projevit zájem výrobci elektromobilů i medicínské techniky.
Více informací: https://komoraplus.cz/2022/04/16/i-brzda-muze-byt-pohonem-diky-olomouckym-vedcum/
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Dutá nádoba, nebo pevný kov?
Kam se vejde více vodíku?
O výrazné úloze vodíku v energetice budoucnosti nikdo nepochybuje, a tak se vědci snaží přijít na způsob,
jak ho uchovávat co nejúsporněji – a to jak prostorově,
tak energeticky. Slibně v tomto směru vypadají speciální slitiny kovů. I když se jedná o pevné látky, paradoxně
se do nich vejde desetkrát více vodíku než do tlakové
nádoby.
„Tento prášek jsme vyrobili z několika kovů. Je to nová
skupina slitin, říká se jí slitiny s vysokou entropií. Je to
trochu jiný koncept materiálů, než na který jsme byli
zvyklí třeba u ocelí, které jsou tvořené hlavně železem
a některými dalšími prvky. Tyto slitiny tvoří čtyři nebo
pět prvků, které jsou v nich zastoupené v rovnoměrném množství,“ misku s tmavým práškem ukazuje docentka Ludmila Kučerová z Fakulty strojní Západočeské
univerzity v Plzni.
Prášek ještě není finálním materiálem. Na jeho vývoji
docentka Kučerová teprve pracuje. Ale přibližně tak by
měl vypadat. Až bude hotový, dokáže v sobě uchovávat vodík. Nechce se tomu věřit, ale do pevné látky se
ho vejde desetkrát více než do tlakové nádoby. „Pevný
materiál jako pevný a tuhý vypadá jen zvenčí. Ve skutečnosti ho ale tvoří atomy, a i to nejhustější uspořádání atomů v krystalových mřížkách pořád zachovává
zhruba třicet procent objemu prostoru volného. A právě do těchto mezer můžeme za vhodných podmínek
vodík umístit,“ vysvětluje Kučerová. Výsledkem pak
bude, že stejné množství vodíku uchováme v menším
zařízení, než je tlaková láhev.
A neušetří se jen prostor. Aby se dnes plynu do nádob
vešlo co nejvíce, musí se stlačovat nebo i zkapalňovat.
To se děje za extrémně nízkých teplot. Z toho důvodu
je uchovávání vodíku dost energeticky náročné. Při
skladování vodíku v plynu by to nejspíš nebylo potřeba. V kovech se vodík uchová při běžných teplotách
a za normálního tlaku.
Plzeňská vědkyně se svým výzkumným projektem
jako jediná Češka nedávno uspěla v 8. výzvě Evropské
zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG
Concert Japan) na téma Udržitelná vodíková technologie jako dostupná a čistá energie. V projektu bude
spolupracovat s kolegy z partnerských institucí, jimiž
jsou Slovenská akademie věd a Univerzita v Kjótu.
Vědkyně očekává, že výsledný materiál bude poměrně
lehký. Využití tak vidí například v automobilech na vodíkový pohon. Pro svou malou rozlohu se materiál bude
hodit i do rodinných domů. V praxi to může vypadat
tak, že pomocí solárních panelů vyrobíme elektrickou
energii. Za příhodných podmínek jí bude více, než aktuálně spotřebujeme. Přebytečnou energii tak pomocí
elektrolýzy vody přeměníme na vodík, který uskladníme. A až to bude potřeba, z vodíku znovu vyrobíme
elektřinu. První komerčně využitelné výsledky svého
bádání docentka Kučerová očekává asi za pět let.
Více informací: https://komoraplus.cz/2022/03/05/
duta-nadoba-nebo-pevny-kov-kam-se-vejde-vice-vodiku/

NÁZORY EXPERTŮ
LADISLAV CHODÁK
INVESTOR, PODNIKATEL / RHK BRNO

UNIKÁTNÍ „KONTAKTNÍ ČOČKY“ VYLÉČÍ DĚTI
Z RAKOVINY
Každé zachráněné oko, které umožní plnohodnotný život člověka, je důležité a má význam se tím zabývat. Je však také pravda, že nemáme neomezený zdroj finančních prostředků a je třeba si vybrat mezi nabízenými možnostmi výzkumu. Ročně je v ČR diagnostikováno kolem 10 nových případů,
v celém světě přibližně 5 000 nově zjištěných případů retinoblastomu.
Jedná se tedy o poměrně vzácný nádor (1 % ze všech dětských zhoubných
nádorů) a tak bych se před investicí zeptal, proč peníze neinvestovat
do hledání efektivnější léčby leukémie (30% výskyt) nebo lymfoblastů
(20% výskyt). Navíc léčba musí být dostupná, a proto náklady na výzkum
a uvedení do praxe musí být relevantní.
I BRZDA MŮŽE BÝT POHONEM
Další dvě technologie jsou z oblasti, kterou se zabývá intenzivně celý technologický svět. Jedná se o uchování elektrické energie. Superkondenzátor
je velmi aktuální a jeho upotřebení by mohlo být téměř okamžité, proto
bych do něho vložil většinu prostředků. Není potřeba systémová změna
jako v případě skladování vodíku.
DUTÁ NÁDOBA, NEBO PEVNÝ KOV? KAM SE VEJDE VÍCE VODÍKU?
Uchování vodíku v popisované podobě by byl nepochybně skvělý krok
ke změně pojetí dnešních představ o dopravě a uchovávání energie. Napřed však musíme vodík vyrobit a nejlevnější výroba je pořád z fosilních zásob uhlovodíků. Elektrolýza vody se sice nabízí, zvláště ve spojení s fotovoltaikou, ale efektivita výroby elektrické energie ze slunce, přeměna na vodík
a jeho efektivní skladování je daleko za hranicí rentability. Vyřešení skladování vodíku za běžných teplot a tlaku by byl mohutný impuls k investicím
do vývoje jeho výroby, např. specifické řasy nebo jiné bioprocesy.
A ještě poznámka: Uchování vodíku dofinancuji později z komerčně úspěšného superkondenzátoru. Pro vylepšení image také zaplatíme podstatnou
část vývoje čoček…
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KYBERBEZPEČNOST
JE SPOLEČENSKÁ HRA
Ovšem poměrně krutá, říká expert Martin Hořický, jehož úkolem je tu hru pro klienta vyhrávat. Ovšem
znáte to, policajti obvykle tahají za kratší konec. Zvláště tam, kde otázku bezpečnosti podceníme.
Pokud si myslíte, že vás se kyberbezpečnost netýká, věnujte deset minut následujícím řádkům.
Petr Karban

archiv BDO

Koho má kybernetická bezpečnost zajímat? Je to
zatím problém jen velkých?

Je to problém všech, v posledních letech všichni
digitalizují. A budu cynik – čím více se bude digitalizovat, tím více práce pro nás. Jsou dva nebo tři
přístupy ke kyberbezpečnosti. Jeden říká: „Nezajímá
mě to, nám se to nemůže stát a nechci o tom slyšet,
IT vyřeš si to.“ To je obrovská chyba, protože ono se
to týká opravdu všech od nejvyššího vedení po řadového zaměstnance, který má firemní e-mail a přístup
na internet. Je pozdě si to uvědomit až poté, kdy se
vám zastaví výroba, nebo obchod. On majitel většinou
ví, kolik ho stojí den odstávky, ale nechce si připustit, že v případě kritického napadení může odstávka
trvat dva týdny i více. Další říká: „Investuji do IT tolik,
že se mi to nemůže stát.“ Na druhou stranu je nutné
podotknout dva body: opatření neodstraní hrozbu, jenom snižují její pravděpodobnost a potenciální dopad.
Firmy se dělí na dvě skupiny: na ty, co již napadeny
byly a ty, co dosud ne.

To jste pojmenoval ty horší přístupy. Který je
nejlepší?

Aby všechno v oblasti technologií a IT ve firmě fungovalo
a nevyhazovaly se peníze z okna, zbytečně, za nesmyslná nebo nefunkční řešení, musíte vhodně řídit rizika. To
je základní pravidlo. Každé opatření má svoji hodnotu,
u každého opatření nějaké riziko zůstane a každé riziko
s sebou nese potenciální škodu. A musím si určit, kde je
rovnováha.

Existuje nějaký obecný algoritmus pro její určení? Něco jako riziko je x, tak náklady se vyplatí
do limitu x lomeno y? Třeba banky určitý typ rizika
pomíjejí, protože je levnější nahradit škodu…
Tak takový algoritmus bych také chtěl znát… Logicky
se nabízí, že investice by neměla přesahovat možnou
škodu. Ale je to složité a je to o znalostech. Jsem
v oboru nějaký ten pátek a zúročuji vlastní dlouhodobé zkušenosti. Navrhovali jsme v jedné firmě řešení
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a odpověď byla, že je to moc drahé. Zjistil jsem ale, že mají hardware, který už
požadovanou funkci uměl. Jen to nikdo v té firmě netušil. Někdy jsou i účinná řešení
překvapivě snadná. Některé switche už před více než deseti lety uměly leccos
z toho, co si dnes firmy z neznalosti draze pořizují jinde. Ale zase, někdy je lepší
dobře napsaný softwarový firewall než firewall hardwarový. Jinými slovy, žádné
obecné desatero neexistuje.

Často se mluví o kybernetické bezpečnosti, ale není bezpečnost jen jedna,
ta celková?
Ano, na to se dost často zapomíná. My se právě snažíme řešit ji komplexně,
protože jen tak nám to dává smysl. Takže je papírová bezpečnost, technická,
procesní, personální a konečně ta kybernetická. A my nabízíme řešení. Nedodáváme hardware, nejsme na nikom závislí. Samotné dodávky bezpečnostních
řešení jsou pro nás lákavé téma a již i nějaké postupně začínáme dodávat
klientům. Vždy ale vybíráme ty, které dávají smysl a jsou produktem nejlepších
společností v oboru.
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Zaměstnáváte hackery?

Samozřejmě, ona ta naše práce není tolik odlišná od těch na druhé straně barikády. Musíme používat stejné nástroje, stejné postupy, abychom poznali jejich
práci, dokázali číst jejich přístupy a uměli na ně vhodně reagovat. Velký rozdíl je
ale účel: náš cíl je minimalizovat potenciální škody a také se nám neplatí horentní
sumy v kryptoměnách, ale férově za odvedenou práci na fakturu v klasických
měnách.

Vraťme se k té technologické nebo kybernetické bezpečnosti.
Co je minimum?

Základní a poměrně jednoduchá opatření, která minimalizují nejčastější rizika, jsou
takzvané VLAN, virtuální sítě. Další je znalost svého prostředí a jeho slabých míst –
zranitelností. A dobře proškolení zaměstnanci. Testovat a ověřovat, jestli nemám
další slabiny, a správně edukovat. Je to více věcí, ale jenom komplexní a opakované pojetí problematiky je účinné. Na druhé straně nestojí počítačový amatér, ale
zkušený člověk a špičkový odborník. Ubránit se plošným útokům je reálné, cíleným
skoro ne. Pak je mnohdy to zásadní mít dobře vyřešené zálohování.

MARTIN HOŘICKÝ
SPOLEČNĚ S KOLEGOU TOMÁŠEM KUBÍČKEM BUDUJE VE FIRMĚ BDO DIVIZI
SPECIALIZOVANOU NA TECHNOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A KYBERNETICKOU
BEZPEČNOST. JEHO OTEC BDO PŘED LETY V BRNĚ SPOLUZAKLÁDAL
A MARTIN, KTERÝ SI S POČÍTAČI HRÁL OD TÉ DOBY, CO SE U NÁS OBJEVILY,
ZAČAL VE FIRMĚ, KTERÁ ROSTLA, SPRAVOVAT SÍŤ A SERVERY. TO BYLO
JEŠTĚ NA GYMNÁZIU. POZDĚJI NAPROGRAMOVAL V PHP VLASTNÍ E-SHOP,
SESTAVOVAL A PRODÁVAL POČÍTAČE, PROGRAMOVAL, SPRAVOVAL SÍTĚ,
S POČÁTKEM TISÍCILETÍ SE POSTUPNĚ ZAČAL SPECIALIZOVAT NA OBLAST
KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. ČASEM SE OD OTCOVY FIRMY VÍCEMÉNĚ
ODSTŘIHL, ABY SE DO NÍ V POSLEDNÍCH LETECH VRÁTIL S JASNÝM ÚKOLEM:
VYBUDOVAT SILNOU KOMPETENCI PRÁVĚ V OBLASTI IT A KYBERNETICKÉ
BEZPEČNOSTI.

nější jsou ve vyšších řádech tisíců eur. Pak se využívají
při testech metody takzvaného sociálního inženýrství –
snažím se obalamutit personál podezřelou esemeskou,
e-mailem, snažím se z něj dostat informace na sociální
síti, připojit se pod nejrůznější záminkou na jeho počítač
a zkoumám, jak se zachová. A pak je penetrační testování, z mého pohledu nejvyšší level. Cílem je dostat se
do sítě s využitím různých technik, a to i výše uvedených.

To můžete také škodit…

Etická bariéra pro mě je okamžik, kdy vím, že se tam
dostanu, už tam vlastně jsem, stačí otevřít ty dveře. Ale
dál nejdu, leda pokud by někdo nevěřil a řekl: „Dostaňte se tam a ukažte, kam všude se dostanete…“

Proč nejdete dál? Tam už nelze nic objevit?

Protože zásadní je to, že se dostanu, kam nemám.
Víte, ono to v kyberprostoru funguje tak, že když už
se nabouráte dovnitř, už to celkem snadno dostanete
pod kontrolu. Nepotřebuji si léčit ego tím, kam až se
dostanu a co všechno mohu. V této oblasti se samozřejmě řídím i etickými principy a kodexy. Svůj čas pak
především věnuji návrhu řešení, aby se tam nedostal už
nikdo jiný. A pro malou firmu je možná lepší nebudovat
vlastní IT, ale svěřit se cloudu.

Není cloud ale závislost?

Je. Proto v takovém případě musím hned na začátku řešit exit strategii, abych nebyl na tomto prostředí zcela
závislý. A také nemusím do jednoho cloudu, můžu mít
několik služeb. Zásadní je otázka spolehlivosti poskytovatele a důvěry.

V dnešních časech citlivá otázka, závislost na externalitách…
Souhlasím. Ale ti malí budou vždycky trochu závislí.
O to více musejí zvažovat všechny možnosti a o to
lépe musejí volit partnery.

V čem je dnes největší nebezpečí?

To mi přijde jako samozřejmost…

A divil byste se, v kolika firmách to není. Je to lepší, než to bývalo, ale zdaleka ne ideální.

Jsou řešením zdvojené servery?

Jsou řešením dostupnosti, ne bezpečnosti.

Vidím, že zásadní roli bude mít nějaký bezpečnostní audit…

Tady vidím problém: obor je poměrně nový a některé pojmy ještě nejsou firmám zcela
jasné. Často se například zaměňují pojmy test zranitelnosti a penetrační test. Ale blíží
se i regulace, která bude znamenat novelizaci Zákona o kybernetické bezpečnosti
a rozšíří mimo jiné i množství společností spadajících pod tento zákon.

Udělejte mi v tom jasno…

Testy zranitelnosti jsou automatické testy, které odhalí známé zranitelnosti – zadáte
adresu a vypadne vám výsledek, kde máte slabá místa. Je ale nutné pak oddělit oblasti,
které jsou falešně pozitivní. Některé nástroje jsou zadarmo, ty nedoporučuji. Ty kvalit-

Nejčastější je asi phishing a pak s ním spojený ransom
ware. Větší pravděpodobnost mají automatizované,
plošné, necílené útoky. Jejich nebezpečnost je nižší než
u útoků cílených. Těch ale přibývá, na darknetu koupíte
útok jako službu, pořídíte zde služby od ransomware
po průmyslovou špionáž. Stačí si, cynicky řečeno, vybrat.
Prostě zadáte cíl, zaplatíte a někdo to za vás obstará.
To je opravdu krutá hra. Aby ji firma neprohrála, měla by
znát svá slabá místa. Ale pozor, není to o jednom testu
a padla. Ono je potřeba sledovat všechno průběžně,
protože všechno se mění, vyvíjí. Podstatné je věnovat
se i lidem, protože lidský faktor s sebou nese obrovské
riziko. Nejen v oblasti IT bezpečnosti není efektivní lidi
prudit. Je třeba je vést a vzdělávat. Musí cítit v IT hlavně
oporu a nebát se ozvat, když jsem něco neuváženého,
potenciálně špatného, provedl. Takže možná největší riziko vidím v tom, že si firmy nechtějí uvědomit, že se jim
to může stát. Zajímavé je, že dům máte s alarmem a kamerami a zamykáte ho, auto zamykáte, cennosti máte
v trezoru. Ale s počítačem to v podstatě neřešíte…
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ZAMĚSTNANEC
BUDOUCNOSTI
Rychle se měnící ekonomické
podmínky, rozvoj technologií a nové
příležitosti vyžadují od společností
značnou flexibilitu a inovativní
přístupy. Řada společností si čím
dál více uvědomuje, že kvalitní
zaměstnanci, silní, jak po odborné
i osobnostní stránce, jsou
předpokladem budoucí prosperity.
Ladislava Fialová, ALTRO
Management Consultants
archiv Altro MC

D

ovednosti a myšlení, které byly dlouho považovány za budoucnost, nyní nabírají na síle. Aby
zůstaly relevantní, zaměstnanci a organizace si
musí být vědomi toho, co mohou očekávat od budoucích zaměstnanců. A budoucnost je nyní.
Následující požadavky budoucích zaměstnanců se
dnes stávají skutečností, zvláště po transformačním
roce 2020. Toto jsou dovednosti, které musí budoucí
zaměstnanci přijmout, a věci, které musí společnosti
zvážit, aby najímaly a udržely ty nejlepší talenty.

Budoucí zaměstnanci:
1. Mají flexibilní pracovní prostředí

Právě v pandemii jsme byli svědky toho, že velká část společností byla nucena přejít
na práci na dálku a větší flexibilitu práce obecně. Mnoho zaměstnanců se ale již nechtělo vrátit naplno zpět do kanceláří. Zaměstnanci budoucnosti tedy budou chtít mít stále
větší svobodu práce, a větší flexibilitu v plánování pracovní doby a místa, kde pracují.

2. Přizpůsobují si svoji vlastní práci

Budoucí zaměstnanci si budou schopni individuálně více přizpůsobit svoji kariérní
cestu. Tedy si budou sami vybírat projekty a pozice, místo následování typického
„podnikového kariérního žebříčku“ a zajeté kariérní cesty.

3. Zaměstnanci chtějí pracovat s různorodým týmem

Zaměstnanci chtějí pracovat pro společnost, která upřednostňuje rozmanitost.
Různorodá pracovní síla bude ještě důležitější, jak se role, dovednosti a požadavky společnosti v průběhu času mění.

4. Sdílejí informace

Budoucí zaměstnanci sdílejí své nápady a informace a celkově více spolupracují
se svými kolegy. Právě lidé, kteří sdílejí informace, se stanou příští generací lídrů.

5. Využívají nové způsoby komunikace a spolupráce

Budoucí zaměstnanci se nelimitují pouze na již zažité způsoby komunikace,
ale přijímají nové komunikační technologie a způsoby spolupráce, které vedou
k co možná nejefektivnějším výsledkům spolupráce.

6. Mohou se stát vůdcem

Dnešní doba dává budoucím zaměstnancům ideální prostor na to budovat
svou pozici v organizaci. A to především tím, že budou otevřeně sdílet své vize
a zpětnou vazbu jak se spolupracovníky, tak s managementem. Budoucí zaměstnanci mohou budovat své vlastní sítě a získat uznání za své příspěvky. Dnes již
neexistuje jedna správná cesta, jak se stát vůdcem. Každý toho může dosáhnout
se správnými dovednostmi po svém.

7. Posun od znalostních pracovníků k učícím se pracovníkům

Asi nejdůležitější dovedností budoucích zaměstnanců je schopnost se učit. Tou
je zde myšlena schopnost učit se nové věci, a ty umět ideálně využít a aplikovat
pro budování úspěchu. Posun tedy tkví hlavně v tom, že budoucí zaměstnanci
se již nebudou spoléhat pouze na to, co se naučili například ve škole, ale budou
neustále schopni se učit novým věcem.

8. Učí se a učí dle libosti

Zaměstnanci se již nemusí účastnit formálních školicích programů, aby se mohli učit.
Mohou sdílet informace a osvědčené postupy v rámci svých organizací prostřednictvím mentorských programů, nástrojů pro interní spolupráci i tváří v tvář. Budoucí zaměstnanci touží sdílet a učit ostatní a také kladou otázky a učí se od lidí kolem sebe.

9. Změna pohledu na měření produktivity

Do budoucna je také na místě, aby samotné společnosti přehodnotily i způsob, kterým měří produktivitu zaměstnanců. Budoucí zaměstnanci již totiž nechtějí být měřeni
objemem práce a výsledků, které přinášejí, ale hodnotou, kterou společnosti dodávají.
V tomto ohledu budoucí zaměstnanci také očekávají, že dostanou patřičný prostor
a důvěru, kterou potřebují k odvedení své práce, ať už pracují kdekoliv a kdykoliv.
Poslední roky velmi rychle a nevratně změnily způsob, kterým zaměstnanci přistupují k práci. Společnosti, které chtějí nabírat a udržet si ideální talenty, tak musí brát
v potaz priority svých budoucích zaměstnanců. Ve shrnutí tedy musí přijmout nejen
flexibilní modely práce, změnit pohled na měření produktivity jejich zaměstnanců
a především jim poskytnout prostor pro rozvinutí jejich potenciálu a ten následně
umět efektivně využít ve prospěch organizace a k jejímu růstu.
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KDYŽ
ODCHÁZEJÍ
TITÁNI
Jsou vidět při jakémkoli svém pohybu za svého života
a zejména při odchodu, kdy se všechny reflektory otočí
jejich směrem. Na otázku Jak se předává celoživotní
dílo? však není univerzální odpověď. Nicméně ať jde
o nenadálou událost jako v případě Tomáše Bati nebo
Petra Kellnera, nebo o záměr jako v případě Tomáše
Březiny, mají jedno společné. Titáni vědí, kam míří. Jde
totiž o jednoznačné, dopředu promyšlené a nachystané
postupy a kroky vedoucí ke stanovenému cíli. Zajistit
kontinuitu.
Ondřej Plánička, Legal Crew
Jakub Hněvkovský

P

okud si však člověk může vybrat, tak kdy je ten správný čas? Nikdy a současně
vždycky. Ostatně jsou to právě poslední měsíce, kdy v nejvíc turbulentní době
posledních několika dekád, i přes pandemie, krize a války, vidíme v naší praxi
na trhu snad nejvíce předání a prodejů celoživotních děl, rodinných majetků a odkazů
za poslední dobu. A to nejen u výše zmiňovaných titánů, ale napříč trhem.

Jaké je to správné řešení?
Předat nebo prodat? Ani jedno z toho, ale být připraven. A pokud to jde, tak nejen
já, ale i mé okolí a předávaná nebo prodávaná firma. Dle vývoje situace a trhu pak
v některých případech dává smysl vybudované království prodat, jindy zase předat,
a to zejména v případě, pokud mám komu. Vzácnost, která jistě není pravidlem.
U mezigeneračního předání je pak samozřejmě rozdíl, jestli předávám majetek
„jen“ další generaci a společně s ním i zodpovědnost zajistit jednoho dne to samé
na generaci další. Nebo jestli si troufám vidět, plánovat a určovat směr na několik
generací dopředu.
Neméně důležité je také si uvědomit, že vždy, když dochází k prodeji nebo předání
majetku, tak je nezbytná druhá strana. Protože každá mince má dvě strany. Tedy
někdo, kdo má zájem koupit nebo kdo má zájem převzít. I přes špatnou viditelnost
na trhu, způsobenou zejména nepředvídatelností posledních měsíců, však můžeme
říct, že najít druhou stranu mince se daří lépe než kdy předtím. Ono pomyslné střídání
stráží a generační výměna se někdy zdají být neskutečně složité. Generace nejsou
stejné, mají jiná očekávání, jiné cíle, jiné vnímání okolí. Jen málokdy však mají generace rozdílné hodnoty, i když to tak občas té starší může připadat.

V hlavní roli odpovědnost
Vedle zájmu o udržení kontinuity, převzetí pomyslného
žezla a dalšího rozvoje pak jako jednu z těch základních
a společných hodnot vidím osobně i ze své praxe zájem
o okolí, společenskou odpovědnost a filantropii. A to
nejen za života titánů, ale zejména po jejich odchodu.
Ano, poslední dobou rezonují pojmy jako CSR a ESG
a ten obyčejný český ekvivalent jako by poslední dobou
přestal dávat smysl. Ale tak to není, nejde o pojmy nové
a nám neznámé. Jde o věci staré jako Metuzalém, jdoucí
napříč generacemi a tvořící právě odkaz, který zůstává,
je vidět a na který se vzpomíná dlouho po našem pomyslném odchodu. Ať se bavíme o hladové zdi Karla IV.
nebo třeba Baťově výstavbě domků pro zaměstnance.
Jde o odkazy, které jsou nadčasové a stále s námi. Jsou
mementem doby a připomínkou velkých osobností.

Zisk není nemravný
Sociální odpovědnost je dnes spojována spíše s nehmotnými statky nebo životním prostředím, což jsou
témata, která rezonují naší společností více než kdy
dříve. Jak s tím ladí to, co kdysi řekl držitel Nobelovy
ceny za ekonomii Milton Friedman? Je skutečně jedinou
společenskou odpovědností podniku zvyšovat zisk?
Na první pohled možná trochu kontroverzní prohlášení,
nicméně lze s ním souhlasit. On se totiž baví o společenské odpovědnost podniku, nikoli lidí. A odpovědností
podniku opravdu je zvyšovat zisk, dělat věci, které dělá
dobře, být úspěšný a starat se o stabilitu pro klienty,
dodavatele i zaměstnance. Nám lidem pak přináleží ne
odpovědnost za zvyšování zisku, ale právě odpovědnost
za jeho užití, tvorba a kultivace okolí, hodnot a odkazů.
O to větší povinností a břemenem je společenská
odpovědnost pro odcházející titány, kteří mají dopad
na své bezprostřední okolí i na širokou veřejnost.
Existuje nejen umění žít, ale i umění odejít. Ovládá ho
málokdo z nás. I tady je odkaz Tomáše Bati…
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SKVĚLÁ ZPRÁVA PRO MAJITELE DIAMANTŮ

KONEC SE NEODVRATNĚ
BLÍŽÍ
Svět je svázán nejistotou již nějaký čas, současná krize na Ukrajině však doslova otřásla
trhy. Ceny komodit vystřelily k nebesům, akcie padaly do pekel. Investoři hledají jistotu,
stabilitu a možnosti, které mohou v těžkých dobách minimálně ochránit hodnotu
majetku. Nemají to snadné.
Marek Sváta a Robert Fischer, Nobless Czech
archiv Nobless Czech

N

ejistota rozhoupala volatilitu akcií, poklesy
byly velmi znatelné. Samozřejmě, existují tituly,
které posilují, ale trh jako celek je velmi těžce
čitelný. Svět je, s největší pravděpodobností, geopoliticky na svém tektonickém zlomu. Přijde další krize
dříve, než ta současná odezní?
Meziroční nárůst cen je nad 15 %. Jde o nejvyšší hodnotu od roku 1998, historicky nejvyšší hodnotu samostatné České republiky. Tento nárůst podle Českého
statistického úřadu nejvíce ovlivnil růst cen pohonných
hmot, ceny bydlení, energií, potravin a meziroční změny ceníků jednotlivých služeb.
Například ceny elektřiny v lednu meziročně vzrostly
o 18,8 % a ceny plynu o 21,5 %. V segmentu potravinářství můžeme pozorovat zvýšení cen například u mléka
a brambor o 16 %, cukr o 21,1 %. Také módní průmysl
zaznamenává nárůst o 17,4 % v sekci oděvů a obuvi.
Pohonné hmoty a oleje zdražily dokonce o 28,1 %.
U energií je varováním to, že řada odběratelů stále
nakupuje za včerejší ceny a ty nové se u nich projeví
až v následujících měsících.
Centrální banka reagovala doposud poměrně razantním zvyšováním úrokových sazeb, budoucnost podle
některých analýz může sice sazby snížit, což ovšem
může inflaci vyhnat ještě výš. Lze s takovou situací
účinně bojovat? Lze.

Jakou investicí porazit krizi
Nástrojů odolných vůči výše popsaným vlivům je jistě
víc, jedním z nejefektivnějších vždy byly diamanty.
Byly? Byly! Je dost dobře možné, že minulý čas je tu
definitivní. Světové zásoby investičních diamantů se
totiž poměrně rychle blíží svému vyčerpání a reálně
hrozí, že naše vnoučata už si diamant možná ani ne-
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koupí – do 60 let bude vyčerpáno 98 % všech diamantových dolů, během nejbližších
25 let přestane existovat většina ze 40 nejvýznamnějších diamantových dolů, které
v současnosti fungují. Poslední diamant by měl být dle analytiků nalezen možná už
za 61 let.
Kam pak bude směřovat trh s diamanty? Stane se místem tvrdých bojů o ty poslední, které budou k mání. A bitva již začíná. Napovídá to alespoň popularita investičně
silných Fancy Color diamantů, která dlouhodobě roste a je velmi silná. Jestliže ale
v obecném pohledu představuje 90 % produkce všech diamantů oněch zmíněných
40 nejvýznamnějších dolů, u Fancy Color diamantů je situace výrazně horší. Oněch
90 % jejich produkce obstarával jediný důl, předloni uzavřený australský Argyle. Jeho
poslední unikáty nabídl v loňském roce tradiční Argyle Tender.
Uzavření dolu Argyle se v konečném důsledku dotkne diamantů všech barev a úrovní – zájem poroste, dostupnost bude klesat, cena stoupat. Počet diamantů v oběhu
bude konečný mnohem dříve, než jsme si mysleli. Což je skvělá zpráva především pro
současné majitele diamantů.

SOUVISLOSTI

Diamant je investiční
nástroj pro lepší i horší
časy. Nepodléhá
ekonomickým cyklům
a jeho cena roste.
Jediný problém je,
že diamanty docházejí.
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STUDIE PRESTIŽNÍ PRAŽSKÉ KLINIKY NAZNAČUJE SMĚR
PRO ÚSPĚŠNÉ PŘEKONÁNÍ PANDEMIE

OČKOVÁNÍ, NEBO NEMOC?
Tým Kliniky Program Health Plus sledoval své pacienty, kteří se zotavili po infekci covidu-19
potvrzené PCR testem. Měli lehký průběh onemocnění a jejich léčba byla symptomatická,
nevyžadující hospitalizaci. Z celkového počtu jsme vybrali 43 pacientů, z toho 26 žen
a 17 mužů v průměrném věku 48 let. V odstupu dvou a čtyř měsíců od potvrzené infekce
lékaři prostřednictvím ELISA testu laboratoře Synlab zkoumali a hodnotili vzestup protilátek
anticovid-19 třídy IgA, IgM a IgG. Výsledky bude třeba srovnat s hodnotami dosaženými
kompletní vakcinací, kdy může být tvorba protilátek výrazně vyšší.
Jan Kábrt, Pavel Šnajdr, Hana Sýkorová, Kateřina Bičíková, Roman Košek,
Gabriele Kovačík, Oldřich Šubrt – všichni Klinika Program Health Plus
Klinika Program Health Plus

V

naší studii jsme stanovovali hladiny protilátek proti covidu-19 u pacientů, kteří
prodělali lehkou formu onemocnění. Snažili jsme se posoudit dynamiku změn
všech tří tříd imunoglobulinů v různém časovém odstupu po onemocnění.
Projevy onemocnění u našich pacientů zahrnovaly ve většině teploty kolem 38 °C,
kašel, pocity velké únavy a bolesti hlavy, kloubů a svalů. U některých pacientů byly
tyto symptomy jen málo vyjádřeny. V odstupu 8–9 týdnů a 17–18 týdnů od pozitivity
PCR testu jsme prováděli odběry krve a ELISA testem stanovovali hodnoty IgA, IgM
a IgG protilátek.

Výsledky studie
U jednoho z probandů (1/43) nebyl prokázány protilátky v žádné z tříd, u většiny
(28/43) ve všech třídách (IgA, IgM, IgG) alespoň v jednom z měření.
Hodnoty IgA (referenční rámec pro negativní výsledek testu je < 0,80 IP) po dvou
měsících dosáhly u našich probandů průměrné hodnoty 6,4 ± 5,9 IP. V průměru tedy
došlo ke vzestupu na 8,1násobek horního referenčního limitu pro negativní výsledek.
Část probandů (10/43) po dvou měsících neměla zvýšenou hladinu IgA protilátek.
Po čtyřech měsících byly pro IgA průměrné hodnoty 2,03 ± 1,58 IP, v průměru tedy
došlo k poklesu na 2,5násobek horního referenčního limitu pro negativní výsledek
(viz obr. 1A). U pěti probandů byla hodnota po čtyřech měsících vyšší než ve druhém
měsíci. Z nich čtyři měli v prvním měření negativní výsledek. U pěti probandů byl
negativní výsledek IgA ve druhém i čtvrtém měsíci.
Hodnoty IgM (referenční rámec pro negativní výsledek testu je < 1,10 IP) po dvou
měsících dosáhly u našich probandů průměrné hodnoty 6,8 ± 5,8 IP, v průměru tedy
došlo ke vzestupu na 6,2násobek horního referenčního limitu pro negativní výsledek.
Třináct (13/43) z probandů po dvou měsících nemělo zvýšenou hladinu IgM protilátek.
Po čtyřech měsících byly pro IgM průměrné hodnoty 1,5 ± 1,3 IP, došlo tedy v průměru k poklesu na 1,4násobek horního referenčního limitu pro negativní výsledek
(viz obr. 1B). U dvou probandů byla hodnota po čtyřech měsících vyšší než ve druhém
měsíci. V obou těchto případech byl v prvním měření negativní výsledek. U osmi
probandů byl negativní výsledek IgM ve druhém i čtvrtém měsíci.
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Hodnoty IgG (referenční rámec pro negativní výsledek
testu je < 12 AU/ml ) po dvou měsících dosáhly u našich
probandů průměrné hodnoty 65,5 ± 53,7 AU/ml. V průměru tedy došlo ke vzestupu na 5,4násobek horního
referenčního limitu pro negativní výsledek. Deset
z probandů (10/43) nemělo po dvou měsících zvýšenou
hladinu IgG protilátek.
Po čtyřech měsících byly pro IgG průměrné hodnoty
78,1 ± 72,1 AU/ml, došlo tedy ke vzestupu na 6,5násobek horního referenčního limitu pro negativní výsledek (viz obr. 1C). U čtrnácti z probandů byla hodnota
po čtyřech měsících nižší než ve druhém měsíci.
V jednom z těchto případů, původně hraničně pozitivní výsledek ve druhém měsíci (17,3 AU/ml) poklesl
na negativní hodnotu ve čtvrtém měsíci (11,0 AU/ml).
U dvou probandů byl negativní výsledek IgG ve druhém i čtvrtém měsíci.

Argumenty do diskuze
Pandemie covidu-19 je někdy srovnávána se španělskou
chřipkou, která lidstvo decimovala v letech 1918–1920.
Kromě jiného původce infekce jsou zde však i další
odlišnosti. Na španělskou chřipku umírali novorozenci,
mladí dospělí a starší lidé, svou roli hrála jistě také podvýživa a vyčerpání válečným utrpením světové války.
Rizikovou skupinou pro covid-19 jsou naopak lidé obézní a nemocní, s vysokým krevním tlakem a cukrovkou,
typicky starší lidé s několika komorbiditami. O původu
infekce covidu-19 jsou různé teorie. Někdy konspirační, že virus unikl z virologického ústavu ve Wuchanu.
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COVID-19 A PROTILÁTKY
COVID-19 SI CELOSVĚTOVĚ VYŽÁDAL NĚKOLIK MILIONŮ
OBĚTÍ. ČESKO JE MEZI PĚTI ZEMĚMI, KTERÉ MAJÍ V PŘEPOČTU
NA POPULACI NEJVÍCE ZEMŘELÝCH. EPIDEMIOLOGIE,
PATOFYZIOLOGIE, DIAGNOSTIKA A KLINICKÉ PROJEVY
INFEKCE BYLY PODROBNĚ POPSÁNY – KLÍČOVÝ PRO VSTUP
VIRU DO BUŇKY JE JEHO POVRCHOVÝ SPIKE GLYKOPROTEIN.
IMUNITNÍ SYSTÉM PROTI NĚMU (A PROTI DALŠÍM SLOŽKÁM
VIRU) TVOŘÍ SPECIFICKÉ PROTILÁTKY, IMUNOGLOBULINY IGA,
IGM A IGG.
IGA PROTILÁTKY SE TVOŘÍ ČASNĚ, S MAXIMEM TŘI TÝDNY
PO VZNIKU INFEKCE, IGM MAJÍ JEŠTĚ KRATŠÍ AKCELERACI
S MAXIMEM 10–12 DNŮ OD INFEKCE. TVORBA IGG JE POMALEJŠÍ,
ALE DÉLE PŘETRVÁVÁ, NICMÉNĚ V NĚKTERÝCH STUDIÍCH BYL
U PACIENTŮ S MÍRNÝM PRŮBĚHEM POPSÁN RYCHLÝ POKLES
TĚCHTO PROTILÁTEK. VELMI CITOVANÁ JE DÁNSKÁ STUDIE
HANSEN ET AL., KDE AUTOŘI DOSPĚLI K ZÁVĚRU, ŽE PRODĚLÁNÍ
INFEKCE POSKYTUJE JEN 80,5% OCHRANU PŘED REINFEKCÍ. LIDÉ
STARŠÍ 65 LET JSOU CHRÁNĚNI JEN ZE 47,1 %.
TRVÁNÍ, KVALITA A KVANTITA PROTEKTIVNÍ IMUNITY
PO PRODĚLANÉ INFEKCI COVIDU-19 JE INDIVIDUÁLNÍ, ZÁVISLÁ
NA VĚKU, POHLAVÍ A TAKÉ NA DÉLCE A ZÁVAŽNOSTI
PRŮBĚHU ONEMOCNĚNÍ. Z EPIDEMIOLOGICKÉHO HLEDISKA
JE STÁLE NEJASNÉ, ZDA K LIDEM S PŘIROZENOU IMUNITOU
PO PRODĚLANÉ INFEKCI JE MOŽNÉ Z HLEDISKA RIZIK REINFEKCE
A PŘENOSU NÁKAZY PŘISTUPOVAT STEJNĚ JAKO K TĚM, KTEŘÍ
JIŽ BYLI OČKOVÁNI. PŘIBÝVÁ NICMÉNĚ STUDIÍ PROKAZUJÍCÍCH,
ŽE VAKCINACE NAVOZUJE VYŠŠÍ TVORBU PROTILÁTEK
VE SROVNÁNÍ S POSTINFEKČNÍ IMUNITOU.

KLINIKA PROGRAM
HEALTH PLUS
MODERNÍ SOUKROMÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ
KOMPLEXNÍ AMBULANTNÍ PÉČI V OJEDINĚLÉM PROSTŘEDÍ SE
ZÁZEMÍM NEJLEPŠÍCH LŮŽKOVÝCH PRACOVIŠŤ. ZAMĚŘUJE SE
JAK NA INDIVIDUÁLNÍ, TAK NA FIREMNÍ PÉČI.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PROGRAMHPLUS.CZ

Je pravda, že u SARS-CoV-2 nebyl prokázán mezičlánek
přenosu. Infekci SARS-CoV-1 přenášela cibetka, MERS
byl na člověka přenosný z velblouda. V obou případech
byl zdrojem infekce netopýr. Málo pochyb však je
o tom, že hlavním viníkem je lidskou činností narušená
přirozenost našeho ekosystému.
Bez ohledu na původ znamená pandemie covidu-19 obrovskou zátěž pro zdravotní systém. Virus SARS-CoV-2
je dobře adaptován na lidskou populaci. Během nákazy
a přenosu dochází ke změně jeho struktury a vzniku
nových variant. Jeho RNA obsahuje až 30 000 nukleotidů. Má velkou schopnost replikace, ale relativně
pomalou mutagenezi, ve srovnání asi poloviční s virem
chřipky a pětinový ve srovnání s virem HIV. Potvrdilo
se, že nové varianty viru vznikají. Z epidemiologického
hlediska jsou významné ty varianty, které jsou nakažlivější a rychleji se mezi lidmi šíří.
U nových variant je pak reálná obava, že prodělané
onemocnění nevyvolá dostatečnou imunitu. Příkladem
je epidemie v brazilském městě Manausu – v tomto
dvoumilionovém městě na jaře 2020 onemocněla
covidem většina obyvatel a epidemie, zřejmě s jinou
variantou viru, se opakovala na podzim téhož roku.
U většiny našich sledovaných pacientů hodnoty IgA
a IgM mezi druhým a čtvrtým měsícem klesaly. Naopak
IgG protilátky se u většiny námi sledovaných pacientů
postupně zvyšovaly a po čtyřech měsících od nemoci
byly hodnoty ve srovnání s nálezem po dvou měsících
lehce vyšší. Avšak u ne nevýznamné skupiny našich
pacientů (14/43) hodnoty IgG mezi druhým a čtvrtým
měsícem klesaly, ve dvou případech (2/43) se IgG protilátky nevytvořily vůbec. Můžeme předpokládat, že tyto
dvě skupiny, tvořící v našem souboru více než třetinu
pacientů (16/43), budou poměrně velmi brzy po prodělaném onemocnění nechráněny proti možné reinfekci.

Doporučení závěrem
Výše protilátek je pravděpodobně rozhodujícím faktorem obranyschopnosti proti reinfekci. Jejich stanovení
se zatím nestalo rutinní metodou určující i načasování vakcinace po nemoci, eventuálně načasování
revakcinace další dávkou. Aktivace buněčné imunity
s paměťovými T lymfocyty je předmětem výzkumu,
zatím není k dispozici rutinní laboratorní metoda, jak ji
kvantifikovat.
Současná postinfekční i postvakcinační imunita je
v populaci zatím nedostatečná. Světová zdravotnická
organizace (WHO) varuje před rozsáhlým předčasným
rušením protiepidemických opatření. Bude třeba jasně
definovat, zda ochrana po prodělané infekci covidu-19
je srovnatelná s imunitou po očkování. Hrozba infekce
možná utichla, ale rozhodně nezmizela a zatím stále
představuje riziko jak pro zdravotní systém, tak –
ve svém důsledku – pro ekonomiku. Ochota k očkování
v populaci viditelně klesá. Naše nálezy však spíše podporují doporučení, že lidé se mají očkovat i po prodělané infekci. Po kompletní vakcinaci předpokládáme vyšší
tvorbu protilátek, a tedy lepší ochranu i před novými
variantami viru.
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PREVENCE A LÉČBA SPÁNKOVÝCH PORUCH

NEKVALITNÍ SPÁNEK LIMITUJE
TAKŘKA POLOVINU LIDSTVA
Mezi základní biologické potřeby člověka patří vedle
dýchání a příjmu potravy také spánek a odpočinek.
Spánek se řadí mezi tři základní podmínky zdraví,
spolu s kvalitní životosprávou a zvládáním stresu. Již
po celá staletí spánek fascinoval filozofy, spisovatele,
umělce i vědce kvůli své záhadné podstatě
a i významu. Ve starém Egyptě, tedy již 3000 let před
naším letopočtem, existoval pohanský bůh spánku,
a ještě Shakespeare považuje smrt za sestru spánku.
Historicky byl považován za pasivní děj a teprve až
v 19. a 20. století, objevem elektrických výbojů neuronů
a jednotlivých fází spánku se ukázalo, že se jedná
o velmi specializovaný a složitý aktivní děj spojený
s řadou fyziologických změn.

P

ři spánku se základní metabolismus snižuje o 5 až 25 %, klesají spotřeba kyslíku, srdeční aktivita, tělesná teplota i hladina glykemie. Generátorem spánku
je centrální nervový systém, a to hlavně struktury mozkového kmene,
hypotalamu a mezimozku. V průběhu spánku se postupně střídají spánková stadia,
která vytvářejí architekturu spánku. K největšímu metabolickému útlumu dochází
ve fázi hlubokého spánku (Non-REM fáze), který obecně pomáhá regenerovat
organismus v době nemoci, hladovění nebo růstu. Spánek je aktivně řízen dvěma
procesy, cirkadiánním rytmem a homeostatickým procesem. U průměrného Čecha,
který vstává cca mezi šestou a osmou hodinou, se tyto dva procesy setkávají mezi
desátou a jedenáctou hodinou večer a v tu dobu bychom měli být schopni přirozeně usnout. U jižních národů, zvyklých na polední siestu, se homeostatický proces
přeruší, dojde k doplnění části energie během dne a následně se pak posouvá
i doba nočního spánku.

Nekvalitní spánek snižuje mentální výkon
Potřeba spánku je silně individuální a geneticky podmíněná. S rostoucím věkem se
obvykle snižuje, ale může být také indikací onemocnění, například dysfunkce štítné
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žlázy. Během stárnutí navíc klesá prahová hodnota po probuzení. Existují časová
doporučení spánku s ohledem na věk, která vedou ke správné integraci procesů
a podnětů v mozku. Spánek spouští řadu endokrinních drah, které vedou ke změnám koncentrace hormonů, typicky melatoninu, růstového hormonu, kortizolu,
serotoninu… Jejich koncentrační změny dávají tělu signál, že je noc, a tedy vhodná
doba na spánek. S přibývajícím věkem se tvorba melatoninu zpomaluje, proto výskyt insomnie, spánkových obtíží, narůstá s věkem.
Spánek má velký význam i pro psychickou kondici organismu. Při dlouhodobě
nekvalitním spánku se snižuje mentální výkon a dochází ke špatnému fixování
paměťových stop, objevují se problémy se soustředěním a celkovou slabostí.
S nástupem rychlejšího životního tempa a stresu, v kombinaci například se sedavým zaměstnáním, se poruchy spánku stávají jednou z dalších civilizačních zátěží,
která může přerůst až do vážných stavů, které si vyžadují odbornou lékařskou
pomoc. Problémy se spánkem ohrožují zdraví i kvalitu života až 45 % světové
populace. Spánek je nekvalitní, nepřináší osvěžení. Se spánkovými poruchami
úzce souvisí i problematika takzvaného světelného smogu, kterému je dnešní
člověk neustále vystavován. Existuje názor, že zejména expozice modré složky
světelného spektra v nočním čase narušuje fyziologické cirkadiánní uvolňování
melatoninu, proto se doporučuje v nočním čase tlumit modré světlo z elektrických spotřebičů.

Nespavost je i zárodkem
psychických poruch
Patofyziologické projevy nedostatečného spánku jsou
velmi široké, od únavy, poklesu svalového tonu, bolesti
hlavy až po poruchy nálad, žaludeční neurózy, podrážděnosti, poruchy sociálních profesních aktivit a celkové snížení kvality života. V dětství jsou pak typické
poruchy školní výkonnosti, pozornosti a behaviorální
poruchy. Probíhající pandemie je ideálním prostředím
pro vznik nespavosti, která je v řadě odborných studií
uváděna na prvních místech mezi nežádoucími důsledky po prodělaném onemocnění covid-19. Nespavost
působí nejen osobní diskomfort, ale současně má vliv
také na rozvoj psychických poruch a celé řady dalších
onemocnění. Spánkové poruchy a zkracování doby
spánku jsou rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, obezity, nádorů,
předčasného stárnutí, schizofrenie a dalších. Léčba insomnie není jednoduchá a vyžaduje komplexní přístup
k jednotlivým pacientům. Narůstající výskyt nespavosti
vede k nadměrnému a neracionálnímu užívání hypnotik namísto nefarmakologických postupů, které jsou
léčbou první volby. Kromě farmakoterapie jsou velmi
důležitá režimová opatření spočívající v dodržování
zásad spánkové hygieny a psychoterapie.
Jednou z možností, jak preventivně intervenovat nebo
řešit již vzniklé spánkové problémy, je lázeňský léčebně-rehabilitační program. Lázeňská léčba je komplexní
lékařsky vedený léčebný postup, prováděný v lázeňském místě, využívající přírodní léčivé zdroje – minerální vody, peloidy, CO2 a klima – a doplněný léčebnou
rehabilitací, fyzikální i pohybovou terapií, dietoterapií,
hydroterapií, ergoterapií, helioterapií, aeroterapií,
léčebnou tělesnou výchovou a vhodnou nabídkou pro
využití volného času. Je prokázáno, že po třítýdenní
komplexní léčbě s využitím klimatoterapie a balneo
terapie v klimatických lázních výrazně poklesla hladina
kortizolu a normalizovala se hladina homocysteinu,
látek, které sehrávají významnou roli v procesu spánku.
Vhodná kombinace lázeňských procedur se spánkovou
léčbou vede k úpravě synchronicity cirkadiánního rytmu a výrazně přispívá k úlevě obtíží u pacientů trpících
těmito poruchami.

Komplexní lázeňská léčba
s využitím mnoha procedur léčí.
A atmosféra lázeňských měst
i lesoparků léčbu podporuje.
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ČESKÉ LÁZNĚ
ZAČÍNAJÍ OVLÁDAT
TUZEMŠTÍ HOSTÉ
Do českých lázní přijíždělo před pandemií covidu-19, tedy před rokem 2020,
v průměru přes 785 000 hostů, které z 54 % tvořili čeští rezidenti. Během
pandemie se průměrný počet hostů snížil na přibližně 545 000, Češi ale
nyní tvoří téměř 79 % všech těchto lázeňských hostů. Jak si Češi představují
ideální lázeňský pobyt? A kolik z nás ho v následujících třech letech opravdu
plánuje? Jaké služby jsou pro hosty nejdůležitější? Odpovědi na tyto
otázky hledal Institut lázeňství a balneologie v září 2021 v průzkumu mezi
3 056 respondenty – 1 000 z nich již mělo v předchozích 10 letech zkušenosti
s lázeňským pobytem, zbylí neabsolvovali v posledních 10 letech žádný
lázeňský pobyt, část z nich v lázních nebyla dokonce nikdy.
Ze všech oslovených respondentů zvažuje v následujících třech letech
lázeňský pobyt 42,3 % z nich, přičemž z výsledků šetření vyplývá, že ti, kteří
absolvovali lázeňský pobyt alespoň jednou, se vracejí i v dalších letech.
Většina dotazovaných, plánujících lázeňský pobyt, se shoduje na tom,
že je třeba ho absolvovat alespoň jednou za rok, ohledně jeho ideální
délky se názory liší napříč jednotlivými skupinami respondentů. Hosté,
kteří již podstoupili lázeňský pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou,
považují za nejvhodnější pobyt na tři týdny. U hostů, kteří alespoň některý
z lázeňských pobytů v minulosti absolvovali jako samoplátci, převládá zájem
o pobyty na týden či dva. Ti, kteří v lázních v posledních 10 letech nebyli,
považují za nejvhodnější pobyty rovněž na jeden až dva týdny.
Z analyzovaných odpovědí vyplývá, že jedním z důležitých faktorů, který
ovlivňuje respondentovo rozhodnutí o tom, zda v následujících třech
letech do lázní pojede, je jeho názor na preventivní roli lázeňského pobytu.
Přes 90 % respondentů, kteří do lázní chtějí jet, považuje lázeňský pobyt
za vhodnou prevenci civilizačních chorob, pro značnou část je důvodem
léčba některé z civilizačních chorob. To odpovídá současnému trendu
v lázeňství, kdy se nejenom v České republice rozšiřují léčebné lázeňské
programy zaměřené nejen na léčbu civilizačních chorob, jako jsou obezita,
syndrom vyhoření, chronický únavový syndrom či deprese, ale i na takové,
které jsou zaměřeny na předcházení těchto nemocí. Základem těchto
programů jsou procedury podporující imunitu pacienta, jeho duševní zdraví
a psychickou rovnováhu nebo také cvičení a procházky v přírodě, zdravá
strava a edukace.
Podrobné závěry průzkumu nabízí informační server lázeňství a balneologie
www.spadata.cz pod záložkou Lázně očima hostů.
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Spánkové problémy odhalí
laboratoře
Fyziologický spánek obnovuje fyzické i psychické
síly a je prevencí celé řady onemocnění. Snižuje
riziko vysokého krevního tlaku, deprese a obezity.
Podporuje paměť, obranyschopnost, hormonální
a metabolické pochody. Jeho nedostatek, nastřádaný v průběhu desítek let života, může být jednou
z příčin. Odborníci zdůrazňují pravidla spánkové
hygieny. Pokud ani jejich dodržování problémy
s nespavostí nevyřeší, je třeba vyhledat odbornou
pomoc. Tou může být v první linii praktický lékař,
poté somnolog, eventuálně jiný specialista. Součástí větších lůžkových zdravotnických zařízení jsou
spánkové laboratoře, kde se provádí jak diagnostika,
tak i nastavuje léčba poruch spánku. Při diagnostice
je u pacienta v první řadě potřeba vyšetřit četnost
spánkových apnoe, což jsou zástavy dýchání v průběhu spánku, projevující se většinou chrápáním.
Jejich příčinou jsou většinou uvolněné svaly v zadní
části krku, které mají za úkol podporovat měkké
tkáně v ústní oblasti. Uvolnění svalů způsobí, že se
měkké tkáně zúží nebo uzavřou, čímž se zamezí
na určitou dobu dýchání a sníží se sycení krve kyslíkem. V západní Evropě jsou spánkové laboratoře téměř v každém městě, u nás je jich významně méně.
V Karlových Varech se provádí vyšetření i léčení
spánkové apnoe v průběhu lázeňské léčby.
Výbor světového dne spánku, který spadá pod Světovou asociaci spánkové medicíny, pořádá na poslední pátek před jarní rovnodenností „Mezinárodní
den zdravého spánku“, jehož cílem je poukázat
na problematiku poruch spánku a snížit dopad
zdravotních rizik na společnost prostřednictvím
lepší prevence a kontroly. Můžeme predikovat,
že zájem a potřeba léčby insomnie do budoucna
určitě poroste, protože jedním z postcovidových
syndromů jsou nervové poruchy včetně poruch
spánku.
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POVELIKONOČNÍ KŘEST DOSTAL ZELENÝ NÁDECH
Tradiční i nové tituly COT group
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SETKÁNÍ VÝROBNÍCH FIREM 2022
Panství Bechyně
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ROČNÍ ODKLAD NA NÁLADĚ NEUBRAL
Lomax centrum – Vídeňská 573

TANČÍCÍ DŮM
Pohled z Jiráskova mostu na Rašínovo nábřeží. V proluce po činžovním domě, který byl
zničen díky navigační chybě amerických vzdušných sil v roce 1945 při náletu na Prahu
namísto nádraží v Drážďanech, vyrostl v roce 1996 jeden z ikonických pilířů české moderní
architektury inspirovaný proslulým meziválečným tanečním párem – Fredem Astairem
a Ginger Rogersovou. Architekty stavby jsou Vlado Milunič a významný americký architekt
Frank Gehry. Ten je i autorem kovového objektu se síťovinou symbolizujícího hlavu Medúzy
na jedné z věží. Výjimečná pražská stavba získala řadu ocenění, mezi nimi i prestižní
ocenění amerického časopisu Time.
WWW.PRAHA.EU
Tomáš Novák
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POVELIKONOČNÍ KŘEST
DOSTAL ZELENÝ NÁDECH

AGENTURA COT GROUP PŘEDSTAVILA NOVÝ
ENVIRONMENTÁLNĚ LADĚNÝ MAGAZÍN
Témata udržitelnosti dnes řeší již většina firem – některé možná proto, že
ve hře jsou ESG kritéria, některé prostě proto, že jsou přirozenou součástí
života. Prostor pro tato témata, pro diskuzi i inspiraci, od dubna nabízí nový
časopis, s nímž přišla komunikační agentura COT group. První číslo magazínu
Futu jsme spolu s partnery a samozřejmě i s jarním vydáním magazínu Be
the Best pokřtili v pražském hotelu Marriott.

T

a volba nebyla náhodná – gastronomie hotelu
pod vedením šéfkuchaře Davida Rejhona totiž jde
cestou bezodpadového režimu. Protože vlastně
všechno v kuchyni lze zpracovat a využít. Ostatně,
píšeme o tom v sekci Inspirace.
Důvody pro vznik nového magazínu odhalila jednatelka
a spolumajitelka COT group Eva Frindtová: „Udržitelný
rozvoj, moderní technologie i ochrana životního prostředí a klimatu jsou dnes v podnikání červenou linkou
procházející všemi obory. Proto jsme se rozhodli dát
těmto tématům jejich vlastní prostor, dostupný firmám
i široké veřejnosti, v němž na konkrétních příkladech
budeme ukazovat tvář budoucnosti, která se stává
realitou.“
Na co se nový čtvrtletník zaměřuje, to prozrazuje jeho
šéfredaktorka Tereza Šťastná: „Jak plazma pomáhá
v odpadovém hospodářství? Kdy v Česku vznikne
vodíková ekonomika? Můžeme v horizontu pouhých
let zdesateronásobit obnovitelné zdroje? Kolik vody
lze ušetřit v provozu potravinářské firmy? Jak se vyvíjejí
a testují ekologicky i zdravotně nezávadné produkty?
To jsou jen některé otázky, na které v prvním čísle
dáváme odpověď.“
Některé odpovědi pak na pódiu zazněly z úst představitelů firem a institucí, které se staly partnery
prvního čísla nového magazínu. Ten se může pochlubit
i unikátní distribucí – v omezeném nákladu je v tištěné
podobě určen pro potřeby partnerů vydání a dostávat
jej budou i všichni čtenáři magazínu Be the Best, široké
veřejnosti je pak zdarma dostupný na online platformě
Digitania.cz a digitálně je také zdarma distribuován
na více než 150 tisíc kontaktů.
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1

Petr Karban
Aleš Funke
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2

3

1

 etr Karban, Eva Frindtová,
P
Gabriela Ben Ahmed (všichni
COT group), Tamara Kotvalová
(Carolinum) a Karel Muzikář
(Comenius)

2

 obert Fischer (Nobless Czech)
R
a Jan Říčař

3

I van Baťka (Fosfa) s manželkou,
Ladislav Chodák (Axenta) a Pěva
Holancová s Liborem Knapem
(PROTECO nářadí)

4

 va Frindtová, Jolana Svobodová
E
(Úřad HK ČR) a Tomáš Vrbík
(Ministerstvo dopravy ČR)

4
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5

5

 řest nového časopisu obstarali tvůrci
K
spolu s partnery – Eva Frindtová,
Gabriela Ben Ahmed, Marek Hubač,
Tereza Šťastná, Bogdan Tkaczyk (všichni
COT group), Ivan Baťka, Jana Kremlová
(Alika), Daniela Manďáková (Destinační
management Hradecko), Soňa Jonášová
(Institut cirkulární ekonomiky),
Petr Holubec (Pražská energetika)
a moderátor Petr Karban (COT group)

6

Ondřej Polák (Allrisk) a Michael Harničár

7

J ana Nováková (Trustav), Marek
Sváta (Nobless Czech), Jaroslav Novák
(Trustav) a Egon Kulhánek (Hudební
divadlo Karlín)

8

 iloslava Procházková (Avanti), Karel
M
Muzikář a Renata Telínová (scanservice)

6

7
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9

8

10

9

L adislava Fialová (Altro Management
Consultants) s Michaelou Löblovou
(Concierge Medicine Europe)

10

 deněk Blažek (Replast), Ondřej
Z
Plánička a Barbora Masařová
(oba Legal Crew)

11

J armila Hla Shwe (Alternative
Investments) a Tamara Kotvalová

11
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SETKÁNÍ VÝROBNÍCH FIREM – PANSTVÍ BECHYNĚ 2022

MÍRNÝ DŮVOD K OPTIMISMU
V úterý 14. června se v kouzelném prostředí
Panství Bechyně uskutečnilo první setkání majitelů
a vrcholných manažerů rodinných firem. To uspořádala
agentura COT group ve spolupráci s Legal Crew, pod
patronací Hospodářské komory ČR a s přispěním ČSOB
a dalších partnerů. Ve dvou panelech a desítkách
diskuzí byla probírána nejrůznější témata, mezi nimiž
rezonovala především dvě – lidé a budoucnost.

Petr Karban
Aleš Funke
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V

dopoledním panelu diskutovali majitelé a manažeři s experty, v odpoledním svůj pohled
na budoucnost blízkou i vzdálenou představili
zástupci státní správy. Ale možná mnohem důležitější
byly privátní rozhovory všech se všemi, sdílení dobrých
i horších zkušeností.
Kolorit setkání, který do úžasné atmosféry odělo už
samo prostředí Vokova sálu a celého bechyňského
zámku, doplnil i doprovodný program – artefakty ze
sbírky fondu Artefin, swing Jana Smigmatora i zdejší
velmi povedená devítijamka.
Věříme, že v Bechyni vznikla nová tradice. Protože jestli má česká ekonomika někde budoucnost,
pak zcela jistě ve firmách, které se dokážou svými
originálními produkty s vysokou přidanou hodnotou
prosadit nejen v rámci země, ale i ve světě. A takových
byla na setkání drtivá většína, což je důvod k alespoň
mírnému optimismu.
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2

3

4

5

1

 opolední panel: Jiří Protiva (LOM
D
Praha), Adam Liška, Kamil Vaniš (BDO),
Jan Bureš (ČSOB Private Banking),
Tomáš Zelený (HK ČR), Ladislava Fialová
(ALTRO Management Consultants) a Jan
Poláček (Elfium) s moderátorem Petrem
Karbanem (COT group)

2

 dam Liška (WITKOWITZ ENVI) a Ladislav
A
Chodák (RHK Brno a A-DAX Invest)

3

Nicole Šťávová (Panství Bechyně)

4

 arbora Masařová a Ondřej Plánička
B
(oba Legal Crew) s Ladislavou Fialovou

5

J an Bürger (Ege) a Gabriela Ben Ahmed
(COT group)

6

 dpolední panel: Ondřej Profant
O
(náměstek ministra pro místní rozvoj),
Stanislav Kouba (náměstek ministra financí
pro řízení sekce Daně a cla) a Tomáš Vrbík
(náměstek ministra dopravy)

6
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7

7

 ozdní odpoledne patřilo i prohlídce
P
zámku Bechyně

8

J ana Nováková a Jan Syrový
(oba Trustav), Michal Zapletal
a Ondřej Řezníček (oba Alfa Portas)

9

 ámy z Aliky: Štěpánka Fiedlerová,
D
Jitka Lidáková a Jana Kremlová

10

 rodukční tým COT group a Roman
P
Horák (Hydrogen)

11

 arek Sváta a Robert Fischer
M
s partnerkami (Nobless Czech)

9

11
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12

12

I gor Láník (LANIK), Adam Liška a Jan
Poláček

13

 oman Horák zastoupil i kurátory
R
fondu Artefin a představil skvosty
sbírky fondu

14

J an Syrový, Jaromír Novák (Trustav)
a Jiří Krejča (Kanadská obchodní
komora v ČR)

15

Zdeněk Blažek (Replast)

16

 tanislav Kouba s Jiřím Včelákem
S
(KD WASTE) v živé diskuzi o jednom
z konkrétních problémů

13

14

15

16
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17

J iří Protiva, Adam Liška a Kamil
Vaniš

18

 ndřej Profant se Stanislavem
O
Koubou

19

Marek Hajn s manželkou (CNS)

20

J an Smigmator se svou kapelou
zpříjemnil večer v zámecké zahradě

21

J iří Protiva a Pavel Lang (LOM
Praha)

22

Kamil Vaniš a Jan Bureš

23

Petr Karban (COT group)

24

 arek Ovčáčík a Petr Primas (oba
M
ČSOB Private Banking)

25

Ladislav Ornst (Hydrogen 2)

26

 říjemný den skončil příjemným
P
večerním posezením v zahradě

17

18

19

20
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23

24

Pořadatelé:

Generální partner:

25

Záštita:

Mediální partneři:

Partneři:

26
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OTEVŘELI JSME NEJVĚTŠÍ
SHOWROOM TECHNOLOGIÍ
PRO STAVBY

ROČNÍ ODKLAD NA NÁLADĚ NEUBRAL
Příslovečný název – Vídeňská 573 – má v rodině
Lomax/Alfa Portas nový showroom. Ono nový vlastně
příliš neplatí, otevřen byl již vloni na jaře. Jen tu slávu
s pěknou party si odbyl až letos začátkem června.
Petr Simon
archiv Lomax
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A

mimochodem, tu slávu si zaslouží – není to
jen showroom dvou spřízněných značek, ale
vznikl unikátní prostor, kde najdete nejrůznější
technologie pro stavby na jednom místě.
S firmami, které v areálu působí, přišlo otevření oslavit
několik stovek partnerů i zákazníků. Ani roční odklad
nikomu na náladě neubral. A mimochodem, ten název
Vídeňská 573 se bezesporu vžije v celé komunitě. Takže
až budete někdy potřebovat něco na dům, vězte, že to
správné místo je právě ve Vestci na Vídeňské.

Zaječí, U Vily 480
Telefon: 606 438 950

NENAPODOBITELNÁ VÍNA Z JEDINEČNÉHO TERROIR

TERROIR

[geologické podloží a půda, poloha vinice a mikroklima, odrůda a člověk]

Pálava, místo kde se krása snoubí s kvalitou

ADRESÁŘ
ADAX PRIVATE EQUITY
FUND SICAV ................................ 5
Příkop 838/6
602 00 Brno
www.adaxinvest.cz
ALFA PORTAS ........... 30, 112
Vídeňská 573
252 42 Vestec
www.alfa-portas.cz

ČESKÝ INSTITUT
VÝZKUMU
A POKROČILÝCH
TECHNOLOGIÍ
UNIVERZITY
PALACKÉHO ........................... 84
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc
www.catrin.com

ALTRO MANAGEMENT
CONSULTANTS .................... 90
Ohradní 1424
140 00 Praha 4
www.altromc.cz

FAKULTA STROJNÍ
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY ........................... 84
Univerzitní 2762/22
301 00 Plzeň 3
www.fst.zcu.cz

ALZHEON .................................... 56
111 Speen Street, Suite 306
Framingham, MA 01701
USA
www.alzheon.com

FAKULTNÍ NEMOCNICE
MOTOL ........................................... 84
V Úvalu 84/1
150 06 Praha 5
www.fnmotol.cz

AXENTA .............................. 22, 84
Podveská 1241/14
624 00 Brno
www.axenta.cz

FOSFA .............................................. 42
Hraniční 268/120, Poštorná
691 41 Břeclav
www.fosfa.cz

BDO .................................................... 88
Nádražní 344/23
150 00 Praha 5
www.bdo.cz

HOTEL LOTRINSKÝ ......... 78
Dlouhá 69
691 06 Velké Pavlovice
www.hotel-lotrinsky.cz

COT GROUP ............................ 34,
.................................................. 102, 106
Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3
www.cot.cz

HYATT ANDAZ HOTEL
PRAGUE ........................................ 60
Senovážné náměstí 976/31
110 00 Praha 1
www.hyatt.com
I&I BIOTECH FOND ........ 84
6 rue Adolphe
1116 Luxembourg
www.inibio.eu
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INFOCENTRUM KARLOVY
VARY ................................................ 99
Lázeňská 14
360 01 Karlovy Vary
www.mestozazitku.cz
INSTITUT LÁZEŇSTVÍ
A BALNEOLOGIE ............... 96
nábř. J. Palacha 932/20
360 01 Karlovy Vary
www.i-lab.cz
KLINIKA PROGRAM
HEALTH PLUS ........................ 94
Kartouzská 3274
150 00 Praha 5
www.programhplus.cz

MEDESA CARE ..................... 46
Nádražní 132
702 00 Ostrava
www.medesacare.cz

RENOMIA ................................... 24
Na Florenci 15
110 00 Praha 1
www.renomia.cz

MOTOŠKOLA
BEZPEČNĚ NA MOTORCE
AKADEMIE ................................ 76
Jitrocelová 1992/4
155 00 Praha 13
www.bezpecne-namotorce.cz

RHK BRNO ...................... 22, 84
Výstaviště 569/3
603 00 Brno-střed
www.rhkbrno.cz

NADACE SYNER .................. 52
Rumunská 655
460 01 Liberec
www.nadacesyner.cz

LEGAL CREW .......................... 91
Visionary Building
Plynární 1617/10
170 00 Praha 7
www.legalcrew.cz

NADACE TOMÁŠE
BATI ............................................ 8, 38
Gahurova 292
760 01 Zlín
www.nadacetomasebati.cz

LOMAX .............................. 30, 112
Bořetice 417
691 08 Bořetice
www.lomax.cz

NOBLESS CZECH .............. 92,
................................................................. 116
Sinkulova 329/48
140 00 Praha 4
www.nobless-czech.cz

M.C.TRITON ............................. 20
Evropská 846
160 00 Praha 6
www.mc-triton.cz
MAGISTRÁT
HL. MĚSTA PRAHY ........... 6,
.......... 36, 50, 68, 70, 82, 100
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
www.praha.eu
MEDESA ........................................ 18
Na Vyšehradě 1092
572 01 Polička
www.medesa.cz

PANSTVÍ
BECHYNĚ ............ 34, 80, 106
Zámek 1
391 65 Bechyně
www.panstvi-bechyne.cz
PRAGUE AESTHETIC
CLINIC ............................................ 115
Višňová 1957/25
140 00 Praha 4
www.pragueclinic.cz
PRAGUE MARRIOTT
HOTEL .............................................. 74
V Celnici 8
110 00 Praha 1
www.marriottprague.cz

ROS ......................................................... 2
Poříčí 124/3
639 00 Brno-střed
www.rosauto.cz
SMARTWINGS ....................... 67
K letišti 1068/30
161 00 Praha 6
www.smartwings.com
SPOLEČNOST PRO
TALENT A NADÁNÍ ........ 48
Bellušova 1827/53
155 00 Praha 13
www.talent-nadani.cz
ÚSTAV
MAKROMOLEKULÁRNÍ
CHEMIE AV ČR .................... 84
Heyrovského nám. 1888
162 00 Praha 6
www.imc.cas.cz
VINAŘSTVÍ
VAJBAR ........................................ 113
U Vily 480
691 05 Zaječí
www.vinarstvivajbar.cz
QANTO ........................................... 62
Pražská 2340/73a
Předměstí
568 02 Svitavy 2
www.qanto.cz

Vaše cesta k dokonalosti
začíná u nás.

www.pragueclinic.cz

