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EDITORIAL

„Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít.
Neuspět není ostuda. Ostuda je bát
se vstát a zkusit to znovu.“
Benjamin R. Barber (2. 8. 1939 – 24. 4. 2017),
americký politický teoretik a poradce Billa Clintona,
Howarda Deana a Muammara Kaddáfího

P

anevropská společnost
pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius
byla založena 3. května 1990 v Praze.
Mezi aktivity této neziskové
organizace patří žebříček Českých
100 Nejlepších, jehož pokračováním
je projekt „1000 Nej… České
republiky“, pořádání Evropského
bankovního & finančního fóra a již
tradiční Kulaté stoly Comenia
s významnými osobnostmi české
a zahraniční ekonomiky a politiky.

Česko načalo druhou stovku let své samostatné
existence, tedy i samostatných úspěchů, byť některé dřívější byly ještě i československé, a nebylo jich
málo. Svobodné české podnikání letos završí svou
první třicetiletku. Taková výročí si zaslouží kapku
bilancování, jsou důvodem, abychom z paměti
vytáhli všechny úspěchy a přesvědčili sami sebe,
že ten čas zase tak špatný nebyl, ačkoliv třeba nebyl tak dobrý, jak být mohl. Přes všemožné remcání žijeme patrně nejlepší léta v celé svobodné historii státu. Jak říká dalajláma, pesimismus
k úspěchům nevede. Přesto všechno bychom si
měli připomínat i neúspěchy, lépe řečeno, neměli
bychom před nimi zavírat oči.
Pohled na úspěch a neúspěch Česko zatím odlišuje
od států vyspělejších, svědčí o tom zkušenosti
mnohých. Zatímco tu doma pořád platí ono rádobyvtipné, že úspěch se neodpouští a neúspěch je
často považován za stigma a doživotní diskvali ikaci, za humny je to trochu jinak – úspěch bývá
obvykle ceněn a neúspěch není ještě sám o sobě
zatraceníhodný. Ostatně, lépe, než to řekl
Benjamin Barber, to říci nelze. Vždyť cesty k úspěchu jsou překonáváním neúspěchů. Nepotvrzená

historka tvrdí, že Thomas Alva Edison zažil na cestě k fungující žárovce více než stovku neúspěšných. I kdyby to pravda nebyla, na první dobrou to
jistě nedal. Obdiv tedy nezaslouží ani tak proto, že
žárovku skutečně stvořil, ale že se nenechal na své
cestě k úspěchu zlomit dílčími neúspěchy.
Ten náš, český, pohled na úspěch a neúspěch má
jeden zvláštní aspekt, jak jsem si všiml. Ti skutečně úspěšní i tady v Česku úspěch ctí a neúspěch
chápou, dobře totiž vědí, jak oba bolí, kolik oba
stojí a jak tenká hranice je často dělí. To ti neúspěšní se odlišují. V případě úspěchu druhých cítí
křivdu „jak to, že oni a my ne…“, v případě neúspěchu druhých cítí lehce radostné zadostiučinění
„ještěže oni a my ne…“ Závist a posměch. V obou
případech evidentně špatný vzorec. A tak mě to
v myšlenkách vede k naději, že v okamžiku, kdy
úcty k úspěchu a pochopení neúspěchu bude
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku více než závisti
a posměchu, bude to znamenat, že většina z nás je
úspěšná. A to bych téhle zemi do druhé stovky její
samostatné hrdé existence, ale i sobě a vám
do příštích třiceti let svobodného života, přál
osobně ze všeho nejvíc…
Petr Karban,
šéfredaktor

Partner časopisu
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BE IN
Desátému setkání vlastníků rodinných firem se
otevřel olomoucký Nutrend World, moderní hotel
sousedící s moderní továrnou manželů Zedníkových.
Byť se jim nevěnoval žádný panel zmíněného setkání,
jsou investice tématem, které mezi vlastníky
rodinných firem samozřejmě rezonuje tím víc, čím
jsou firmy úspěšnější. Inspirací vám proto mohou být
čtyři naše osobní i profesní pohledy na investice.
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32

BE LEADERS
Defilé příběhů špičkových firem i osobností
otevírá dlouhý příběh Miloše Vránka a jeho synů,
kteří společně vybudovali jedinečnou firmu,
spojenou s jedinečnou značkou. Velmi osobní
jsou také osudy manželů Látalových, rodiny
Kremlových i hodináře Luďka Seryna. A co
se skrývá za jmény Karel Gott či Martina
Sáblíková, to jistě představovat netřeba.

BE SOLID

BE YOURSELF

Postřehy soudkyně Ústavního soudu
Kateřiny Šimáčkové doplňují osobní
podnikatelské zkušenosti Miloslavy Procházkové,
Libora Suchánka, Jaroslavy a Tomáše Valových
i Františka Turka. Jedno mají všechny společné –
sebevědomí a hrdost jsou spolu s ochotou
tvrdě pracovat, i když se nedaří, jedním
z faktorů úspěchu.

Jedinečných míst, věcí i akcí je kolem nás v tom
malém, ale rozmanitě krásném Česku mnoho.
V Pardubicích se konal první díl světově unikátního
grandslamu v koňském pólu, desítky našich
sportovců ohromují svět, české filmy hledají své
příznivce v Severní Americe, na jižní Moravě dokáží
vinaři v symbióze s přírodou vyrobit skvělá vína…
Je na každém z nás, co si vybereme.
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BE CLEVER

BE CONNECTED

Projektů a firem, založených na špičkových
technologiích, nových obchodních modelech
a inovacích, bychom si měli všímat, protože právě ony
ukazují cestu a jsou obvykle o krok napřed. Dokazují
to soukromá pražská klinika i fakultní nemocnice,
evropský lídr v oblasti integrovaného facility
managementu i mezinárodní stavební skupina
stejně, jako menší specializované firmy.

Nedílnou součástí našeho magazínu je networking
a řada akcí, v poslední době jsou takřka všechny
spojeny i s charitativním projektem STOP šikaně! –
vážíme si toho, že o vás můžeme nejen psát, ale že
se můžeme i společně potkávat a sdílet, podporovat
a dokonce spoluvytvářet hodnoty, které mají smysl
nejen v rámci podnikání, ale především v rámci
obyčejného života a světa kolem nás.

114

NEVŠEDNÍ KRÁSA NA ZDI
Předělové dvoustrany dnes věnujeme dvěma zcela výjimečným anglickým značkám, které na letošním veletrhu interiérového designu Maison & Objet v Paříži
představily nádherné nové kolekce. Již dnes je najdete v nabídce pražského boutique À La Maison Lenky a Petra Kocourkových.
Ikonická značka COLE & SON, která přivezla do Paříže kolekci Botanical Botanica, byla založena roku 1875 Johnem Perrym a její odkaz je stále živý.
V současnosti produkuje krásné a inovativní kolekce tapet s odkazem na tradiční anglické vzory.
Druhou a dnes již také tradiční značkou s historií je OSBORNE & LITTLE, založena v Londýně v roce 1968 sirem Peterem Osbornem a Anthony Littlem,
na letošním veletrhu v Paříži představila kolekci tapet Folium.
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BE IN

KUBELÍKOVY HOUSLE
Vizionář, inovátor, pozorný žák přírody, obdivovatel i následovník myšlenek bratří
Baťů je úspěšným podnikatelem, majitelem české společnosti, která se stala
evropským lídrem a globálním hráčem ve svém oboru a hledá nové obory,
ve kterých by byl rovněž špičkou. Přednáší své myšlenky korporacím,
podnikatelům i studentům. Ivan Baťka byl jedním z hostů panelové diskuze
i na letošním setkání vlastníků rodinných irem.
Petr Karban

Luboš Wišniewski

Jak se vyrovnáte s námitkou, že Baťův systém
je přežitý a není vhodný pro dnešní dobu?
V poslední době to slýchávám poměrně často, ale
myslím, že není třeba nijak reagovat. Kdo to tvrdí,
nejspíše o Baťovi nic nečetl, a tudíž nic nepochopil. Čím více totiž narážím na spoustu otázek,
výzev v podnikání a hledám na ně odpovědi a řešení, tím více roste můj obdiv a respekt k Tomášovi a Janu Antonínovi Baťovým. Můj dlouhodobý
mentor, pan profesor Zelený, mi vždy říkal: „Ivane,
hlavně se neřiď bestsellery, v nich řešení nenajdeš.
Hledej svoji cestu, nemůžeš opakovat cestu druhých.“ Byly doby, kdy jsem mu nerozuměl, ale nyní
si stále více uvědomuji, že mi nechtěl dávat řešení, ale jen naznačovat cestu, kterou si ale musíte
najít sami. Najít a vydat se po ní. Když jsem šel
po různých cestách – a musím říci, že některé
bolely, a stále bolí, opravdu hodně –, hledal jsem
nějakou oporu a tu jsem nakonec našel ve dvou
asi nevyčerpatelných zdrojích. V přírodě a Baťovi.
Potkávají se v něčem?
V tom podstatném. Řecký ilozof Aristoteles již
kdysi řekl, že příroda nedělá nic zbytečně. Kolik
zbytečného vymyslíme a děláme dnes, v 21. století? Je jedno, zda jsou to nařízení z EU, státní správy či manažerská rozhodnutí ve irmách. Stáváme
se otroci samotných systémů, kterým již ani nerozumíme, které jsou zde jen samy pro sebe, přiživované armádou byrokratů a úředníků, ačkoliv
měly být původně nástrojem. Zapomínáme na to
hlavní, co nás učí příroda a co hlásal Baťa. V přírodě vše slouží vyššímu principu, vše má smysl
a řád. Každý živočišný či rostlinný druh je nositelem služby druhým. Jakmile tuto službu neposkytuje, je nahrazen někým jiným a zaniká. Což samozřejmě může nastat i v případě, že jeho služba
je nahrazena něčím nebo někým jiným a lepším.
Toto velmi dobře věděl i Baťa. Jeho hesla „Náš
zákazník – náš pán“ či „Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti“ o tom svědčí. Věřím
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těm principům, snažím se je prosazovat ve Fosfě
a doufám, že se nám to daří a stávají se součástí
DNA naší iremní kultury.
Hesla a principy jsou jistě obecně platné, ale
lze totéž říci i o baťovských systémech řízení?
Ale to je na Baťovi to hlavní. Ucelený manažerský
systém, který neměl tehdy a ani v dnešním světě
nemá obdoby. Jeho jedinečnost je dána komplexní
provázaností organismu, jako je tomu i v přírodě.
Samozřejmě, že irma Baťa by dnes vypadala navenek zcela jinak než ta, jak ji známe. Ale jsem si
jist, že vedle služby zákazníkovi by stále jejím
základem bylo pochopení, že úspěch irmy spočívá a leží na jejích lidech.

V přírodě vše slouží vyššímu
principu, vše má smysl a řád.
Každý živočišný či rostlinný
druh je nositelem služby
druhým. Jakmile tuto službu
neposkytuje, je nahrazen
někým jiným a zaniká.
To ale dnes prohlašuje každý manažer i kouč.
Cesta od slov k činům však bývá různá…
Sám jste to právě řekl. To, v čem se budeme zásadně lišit, je forma a způsob naplňování tohoto
cíle. Baťa bytostně věřil, že každý šéf musí jít příkladem. Proto říkal, že pokud chcete vybudovat
velký závod, musíte nejdříve vybudovat sebe.
Zároveň kladl důraz na výchovu lidí a jejich charakter. Nestačím se dnes divit, jak se personální
ředitelé v HR odděleních předhánějí v korupci,
v bene itech pro zaměstnance. Je přece skoro
úsměvné, co všechno dostanete zadarmo, když
nastoupíte do té či oné irmy. Jak je to vzdálené

od Baťova principu. Tvrdil, že darovanými penězi
docílíme u člověka jen toho, že se začne spoléhat
na dary, ne na sebe. Na druhé straně ale Baťa prosazoval samosprávu dílen a diferencovanou účast
na zisku i ztrátě. Vždy také platil nejvyšší možné
mzdy, které vždy čněly nejen nad úrovní republiky, ale často i nad platy v zahraničí.
Jak vypadá vaše HR oddělení?
HR oddělení jsem zrušil, ředitele propustil. Máme
osobní oddělení, které je podřízeno mně a slouží
jako podpora těm, kteří jsou za výběr a nábor lidí,
stejně jako za plnění výsledků, zodpovědní. Což
jsou vedoucí pracovníci a ředitelé sami. Je to jako
ve fotbalovém týmu. Jen trenér přece ví, jakou bude
mít taktiku, jak a především s kým chce dosáhnout
stanoveného cíle. Jak může tým vybírat někdo, kdo
neví, jak se fotbal hraje či jaké schopnosti a především vlastnosti, s důrazem na charakterové a odborné, jsou potřeba na konkrétní pozice, protože
mnohdy ani netuší, co daná činnost představuje.
Co považujeme za zcela nelogické ve sportu, klidně
realizujeme ve irmách, a nejen v nich. Není to
vlastně předurčené k neúspěchu?
Co je úspěch? Co je role a cíl irmy? Zisk…
Další oblast, kde se Baťa zásadně liší od dnešních
trendů. Hlavním cílem velké části dnešních irem
je maximalizace zisku pro akcionáře. Tak mají nastaveny cíle i manažeři, růst ceny akcií a zisku je
mantra. Kde je ale služba zákazníkovi, kde je služba veřejnosti a zaměstnancům, spolupracovníkům? Já osobně nesouhlasím s tím, co je napsáno
v obchodním zákoníku, tedy, že cílem irmy je činnost za účelem dosažení zisku. Já skutečně věřím,
že cílem je služba zákazníkovi. A zisk je potvrzením správnosti této služby, její kvality a fungujících
procesů. Baťa zisk irmy dělil do těchto oblastí:
zaprvé musí sloužit ke snižování ceny zákazníkovi,
zadruhé musí sloužit ke zvyšování mezd zaměstnancům a zatřetí musí sloužit k podpoře regionu,

BE IN

V regionu podporujeme
sociální projekty, ale
pohybujeme se tam, kde
chybí televize Nova i politici
s šekem. Podporujeme
mládežnický sport, protože
děti to dnes mají s ohledem
na množství lákadel
mnohem těžší, než jsme
to ve svém mládí
měli my.

ve kterém působí. Právě ten třetí bod přenáší bohatství irem do regionu, právě to je důvod, proč
všechny ekonomiky světa stojí na rodinných irmách, které v regionu mají své kořeny, z něj rostou… Zisk pro vlastníka je v růstu hodnoty jeho
irmy. Samozřejmě je nutné to vidět v kontextu,
irma musí mít kapitál pro svůj rozvoj. Baťa říkal,
že peníze pro kapitalistu jsou jako dalekohled pro
hvězdáře či housle pro Kubelíka. Bez nich nemůže
naplňovat princip trvalé a udržitelné služby.
Jaká je Fosfa realita?
Firmu jsem převzal téměř v bankrotu v roce 2002,
mzdy nám rostou od toho okamžiku v průměru
o téměř sedm procent ročně. Což je samozřejmě

Já skutečně věřím, že cílem je služba zákazníkovi.
A zisk je potvrzením správnosti této služby, její kvality
a fungujících procesů.
velká výzva, udržet toto tempo. Musíme zvyšovat
adekvátně i tvorbu přidané hodnoty, tedy obměňovat produktové portfolio a zvyšovat efektivitu procesů. Z lokálního výrobce jsme se stali irmou, která
patří do světové pětky v naší oblasti, což by bez
konkurenčních cen a výrobků nebylo možné. V regionu podporujeme sociální projekty, ale pohybujeme se tam, kde chybí televize Nova i politici s šekem. Podporujeme mládežnický sport, protože děti

to dnes mají s ohledem na množství lákadel mnohem těžší, než jsme to ve svém mládí měli my. Proto
se snažíme podpořit kluby, kde mají výborné a zapálené trenéry, podporující rodiče, kde prostě funguje služba pro děti. Konkrétně je to volejbal Lokomotiva Fosfa Břeclav, judo, ragby, nyní jsme přidali
i mládežnický hokej v Břeclavi. Samozřejmě prohlubujeme i spolupráci se školami a odbornými
učilišti, kde máme dlouhodobé plány a projekty.
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BE IN

Valerie Saara
Jakub Hněvkovský

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU.
RODINNÁ FIRMA JE ZÁKLAD
JEHO EKONOMIKY
Na konci dubna se podařilo
ve spolupráci vydavatelství
COT media, Asociace
rodinných irem a advokátní
kanceláře Pavelka Partners
uspořádat již desáté
jubilejní setkání vlastníků
rodinných irem pod
názvem České žezlo
ukované z rodinného
stříbra. O rodinných
irmách, rodinném
podnikání a jejich setkáních
jsme si povídali s Janem
Pavelkou, předsedou
Asociace rodinných irem
a Ondřejem Pláničkou,
partnerem advokátní
kanceláře Pavelka
Partners.
Proč právě rodinné irmy? Co je na nich jiné?
JP: Na rodinné irmy jsme se rozhodli zaměřit
od samého začátku. Máme za to, že rodinné
irmy jsou základem ekonomiky všech moderních a úspěšných států. Věříme, že naše země
mezi ně nepochybně patří.
OP: Před lety jsme viděli na trhu mezeru,
rodinné firmy byly podceňované, a tak trochu na pozadí velkých korporací. Proto při-

10

šlo z naší strany rozhodnutí založit advokátní kancelář, která se bude zaměřovat
zejména na ně. Kancelář, která rodinným
firmám poskytne servis a podporu ve standardu špičkových specializovaných evropských a světových advokátních kanceláří
a privátních bank.
JP: Ano, současně je dalším speci ikem rodinných irem jejich přístup a způsob jejich vede-
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ní. Při řešení jejich otázek jednáte většinou
přímo s majitelem. Rozhodování je rychlejší
a osobnější. Současně jsou rodinné irmy věrné, a to jak ke svým zaměstnancům, tak k nám.
Jednou nabytá důvěra se počítá a mnohdy
je to vztah na celý život.
OP: Spolupráce s rodinnou irmou je zejména
o vztahu, jak říká kolega. Při spolupráci musíte
pochopit nejen speci ika daného byznysu irmy, ale i jejího vlastníka a jeho rodiny. I když
se to někdy nezdá a rodinní příslušníci nejsou
ve irmě zcela aktivně začlenění, tak rodinná
irma je vždy s rodinou pevně spjatá.
Je provázanost rodiny a rodinné irmy právě
to, co rodinné irmy odlišuje?
JP: Ano, z větší části. Zatímco u ostatních irem
řešíte zejména technické věci, jak irmu restrukturalizovat, optimalizovat, jak nastavit
její procesy nebo jak irmu prodat, tak u rodinných irem vždy budete mít vedle techniky
i značnou část společensko-sociálních přesahů,
řekněme „osobního, někdy až emočního rázu“.
A to je právě to ono, co dělá rodinnou irmu
rodinnou, její vztah k tomu, co dělá, v čem
uspěla, čím se stala nebo také vztah k jejím
zaměstnancům a její loajalita.

Pokud je to jen trochu
možné, snažíme se, aby
rodinná irma zůstala
v rodině a k tomu může
vést více cest, než jen
předat irmu nejstaršímu
potomkovi. Prodej rodinné
irmy je sice také možností,
ale dle nás by měl být
až na posledním místě.
OP: Na rozdíl od nerodinné firmy, klasicky korporace, se rodinná firma nutně potýká s jedním velkým tématem. Tím je mezigenerační
předání. Korporace je plně závislá na managementu, který se přirozenou cestou a většinou
po částech obměňuje. Korporace nemění vlastníka, u kterého často ani popravdě neví, kdo
jím je. U rodinné firmy je to naopak. Její životní
cyklus je provázaný s jeho vlastníkem. Vedle
standardních otázek tak jednou bude muset
řešit i otázku nejtěžší, a to „kdo převezme
opratě“.
JP: Toto strategické rozhodnutí pak vlastník
většinou dělá jednou za život, proto jej nechce
podcenit a chce se na něj dobře připravit.

A právě v těchto nejkritičtějších dobách se snažíme být rodinné irmě oporou, partnerem,
majákem, který lodivoda po dlouhé plavbě zavede z rozbouřeného moře do poklidného přístavu. Nemyslíme si, že je vhodné vlastníky
tlačit, aby nástupnictví řešili co nejdříve. To je
holý nesmysl. Nástupnictví v rodinné irmě se
musí řešit zejména s citem pro rodinné vztahy,
nikoli s ohledem na čas. Každý vlastník sám
moc dobře podvědomě ví a cítí, jestli jej už řešit má, nebo ne. Nebo jestli jeho situaci bude
řešit jinak.
OP: Vlastníka rodinné irmy nelze do předání
tlačit, upozorňovat na zdravotní rizika nebo
na možnost nešťastného vstoupení do vozovky.
To je opravdu nevhodné a vede to často
ke špatnému konci. Vlastník a jeho rodina často nejsou na předání připraveni a předání je
v rámci rodiny zpravidla špatně komunikováno. Často pak vídáme případy, kdy předání bylo
sice technicky uděláno dobře, nátlakem však
rozložilo samotnou rodinu a poškodilo její
vztahy. Toto by se nikdy nemělo stát.
Existuje univerzální přístup? Nebo jinak –
jaký je tedy správný postup?
JP: Univerzální přístup neexistuje. A právě z tohoto důvodu děláme naše setkání vlastníků rodinných irem trochu jinak než ostatní. Jejich
náplní jsou příběhy reálných rodinných irem
a rodin, jak k dané problematice přistoupili, přistupují nebo se chystají přistoupit. Máme za to,
že praxe a empirický přístup je v tomto ten jediný správný. Současně se snažíme, aby na setkání
bylo minimum poradců. Setkání je pro vlastníky,
nikoliv pro poradce. To se u ostatních setkání
bohužel říct nedá.
OP: Z příběhů našich panelistů člověk může
slyšet rozličné přístupy a rozličná řešení. Každá rodina je originál. Obecně se však lze shodnout na jednom. Pokud k tomu není opravdu
závažný existující důvod, tak není kam spěchat.
Vlastník a jeho rodina by si na rozhodnutí
a předání měli vzít čas. Vše řádně promyslet,
případně, pokud to jen jde, tak předání probrat
s někým, kdo již tu reálnou zkušenost má. My
pak v průběhu předání přinášíme zejména různé varianty a možnosti, se kterými jsme se
za naší praxe setkali a otevřenou diskuzi o daném tématu. Snažíme se ukázat vhodnou cestu
a společně s vlastníkem a jeho rodinou na této
cestě udržet směr. Zbytek je jen technické
řešení.
Lze na české prostředí aplikovat
zahraniční zkušenosti?
JP: Ano, ale jen do jisté míry. Sami často čerpáme ze zahraničních zkušeností, jako je například tvorba rodinné ústavy nebo o mnoho více
rozvinuté právo svěřenských fondů – trustů.

Vždy je ale potřeba zohlednit naše česká specifika a jedinečnost každé rodiny.
OP: Ze zahraničí jsou pak zajímavé techniky,
jak udržet rodinnou irmu v rodině napříč generacemi. Tedy nejen irmu „jednou“ předat,
ale irmu vlastnicky spravovat, někdy i po staletí. Při předání je tak potřeba vždy začít celou
škálou možností a tu podle speci ik dané rodiny zužovat. Hodně rodin totiž ani netuší, že
irmu nemusí prodat, pokud nemají v rodině
nástupce manažera, ale že lze rodinnou irmu
předat i jen vlastnicky s tím, že manažerské
řízení je řešeno mimo rodinu.
Je řešením situace prodej rodinné irmy?
JP: Pokud je to jen trochu možné, snažíme se,
aby rodinná irma zůstala v rodině, a k tomu
může vést více cest, než jen předat irmu nejstaršímu potomkovi. Prodej rodinné irmy
je sice také možností, ale dle nás by měl být
až na posledním místě.

Vídáme případy, kdy předání
bylo sice technicky uděláno
dobře, nátlakem však
rozložilo samotnou rodinu
a poškodilo její vztahy. Toto
by se nikdy nemělo stát.
OP: V praxi se pak u vlastníků rodinných firem
často setkáváme s názorem, že prodat se dá
firma kdykoli a prodej berou jako poslední
instanci. Tento přístup však není dobrý. Jednak
je nezbytné, pokud již má dojít k prodeji, firmu
na prodej dobře připravit. Zajistit její kontinuitu i po prodeji. Zkrátka, aby vytvořený odkaz
nezanikl. I příprava na prodej zabere poměrně
hodně času a dá se říct, že není o tolik kratší
než příprava na mezigenerační předání. Podcenění přípravy pak většinou mívá i negativní
vliv na výslednou kupní cenu.
Co byste tedy rodinným irmám doporučili?
JP: Jednoznačně začít tím, že si připraví plán
předání. A je jedno, jestli se bude jednat o předání vlastnické nebo i manažerské, jestli půjde
o vybudování profesionálního managementu
nebo jestli nakonec budou realizovat přípravu
irmy na prodej. Vždy je totiž dobré vědět, kam
irma směřuje.
OP: A právě se sestavením tohoto plánu nebo
řekněme mapy možností, které irma má, pak
velice rádi pomáháme. Současně je nám ctí
mít za klienty a partnery právě vlastníky rodinných irem, za kterými stojí reálné příběhy
a reálné komíny.
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X.
ČESKÉ ŽEZLO

UKOVANÉ Z RODINNÉHO STŘÍBRA
Velké jubileum má za sebou tradiční setkání vlastníků rodinných irem, letos jsme
se totiž viděli již podesáté. Jak se říká – čas letí, když se lidé baví…
Adam Mašek

Aleš Funke a archiv Nutrend

1

L

etošní X. ročník, pořádaný tradičně vydavatelstvím COT ve spolupráci s Asociací
rodinných irem a advokátní kanceláří
Pavelka, se nesl v duchu odkazu našich otců –
jak těžké je udržet irmu nejen v kondici, ale
hlavně i v rodině. V luxusním olomouckém hotelu Nutrend jsme se bavili o tom, jaká úskalí
vlastníky čeká, když se rozhodnou irmu předat
další generaci.
V prvním panelu byli v hlavní roli čeští podnikatelé. Libor Musil z LIKO-S, Zdeněk Pelc z GZ Media, Libor Suchánek za SULKO a Ivo Valenta
za Synot. A právě posledně jmenovaný upozorňoval na zajímavou možnost využití například
svěřeneckých fondů, aby se vlastník vyhnul takzvaným zlatokopům, kteří se přes potomky majitelů snaží dostat k iremním prostředkům.
Podle Libora Suchánka je zase při dělení majet-
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ku či podílu ve irmě nejdůležitější udržet dobré
rodinné vztahy, které by měly vždy zůstat
na prvním místě. Libor Musil se s ostatními majiteli shodl, že ve vedení jakékoliv irmy je nutné
udržet i ženský element, Zdeněk Pelc pak upozorňoval na model švýcarských rodinných irem,

které zastávají názor, že každý dědic má právo
podílet se na rodinném podnikání.
V dalším panelu vystoupili vlastníci dvou největších distributorů vozidel v ČR. Za RENOCAR majitel Miloš Vránek, za TUkas pak Jiří Tůma společně se svým výkonným ředitelem Petrem
Lehkým. Hlavními tématy duelu byl rozdíl mezi
manažerským a vlastnickým předáním irmy, jak
se vůbec manažersky irma předává a v neposlední řadě, jaké jsou možnosti motivace
managementu.
Třetí panel okořenili významní hosté ze zahraničí. Nejprve před majitele a manažery vystoupila osoba ze všech nejpovolanější, Antje
Schwemberger-Swarovski, jedna z pokračovatelek slavné šperkařské irmy Swarovski. Dnes
podnik, založený už roku 1895, zaměstnává
ve svých dceřiných společnostech více než
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32 tisíc lidí. Firma, která vytvářela výzdobu
i pro Oscary, se dodnes řídí mottem svého zakladatele Daniela Swarovski, který se narodil
právě v České republice, konkrétně v Jiřetíně
pod Bukovou: „Lidé, kteří se starají nejen o sebe,
ale především o ostatní lidské bytosti – na takové
jedince čeká úspěch.“
Zahraniční panel uzavřel Dieter Vyncke, spolumajitel irmy, jež se zaměřuje na vývoj a výrobu
kotlů na spalování odpadu, při kterém dochází
k rekuperaci energie. Dieter je společně se svým
bratrem Peterem v čele společnosti jakožto zástupce čtvrté generace: „Nedávno jsem však
v Singapuru potkal zástupce irmy, který je už
třináctou generací. Máme se stále co učit.“ Předání irmy další generaci je prý posláním na celý
život – podobně jako v minulosti budování katedrál. Důležitá je přitom mimo jiné empatie

mezi generacemi, fakt, že rodinný byznys zahrnuje všechny zaměstnance a také to, že peníze
mají být důsledkem podnikání, nikoli jeho účelem. „Tajemstvím úspěchu je nemít tajemství.
A pamatujte, že selhání je matkou úspěchu,“ uzavřel Dieter Vyncke.
O iciální program desátého setkání vlastníků
rodinných irem uzavřel majitel irmy Fosfa Ivan
Baťka. Ve své velice poutavé prezentaci demonstroval na své společnosti, kterou vybudoval
doslova z ničeho, jak důležité je mít po vzoru
baťovského podnikání zákazníka na prvním místě. „Firma je živý organismus – stejně jako v přírodě v ní na sebe vše navazuje a závisí,“ říká Ivan
Baťka. Jakožto majitel největšího zpracovatele
fosforu v Evropě připomíná tři klíčové postupy
úspěšného podnikání – schopnost pochopit,
přizpůsobit se a využít příležitosti.

1

Letošní jubilejní X. ročník se
uskutečnil v prostorách luxusního
pětihvězdičkového hotelu Nutrend
World v Olomouci

2

Moderátorka akce Petra Krmelová
při úvodní řeči s vydavatelkami Evou
Frindtovou a Gabrielou Ben Ahmed
(COT media)

3

Ivo Valenta (SYNOT), Zdeněk Pelc st.
(GZ Media), Libor Musil (LIKO-S)
a Libor Suchánek (Sulko) byli
hosty první debaty
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4

5

4

Jan Pavelka (Asociace
rodinných firem)
v přátelském hovoru

5

Gabriela Ben Ahmed
si jistě měla s Miloslavou
Procházkovou (Avanti
Floors) co říci

6

Jiří Vacek (Avanti
Floors) se sestrami
Věrou Provazníkovou
a Janou Novákovou
(Trustav)

7
8

Zdeněk Zapletal (Laski)
mezi posluchači
Stanislav Cimburek
(Recifa) a Jana Omar
Paludová (Megawaste)
6

7

14

8
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9

Gabriela Ben
Ahmed, Barbora
Králíková (Grapo)
a Miroslav Študent
(ABO valve)

9
10

11
12

10

Jan Prachař
(Bank Gutmann)
v rozhovoru se
Zdeňkem Blažkem
(Replast)

11

Pánové Richard
Zedník a Antonín
Hrudník (Nutrend)

12

Michaela Látalová
(Autodoprava
Látal)

15
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13
14

Bronislava Paučková
(Farmak)

15

Při druhém debatním panelu
vystoupili zleva Miloš Vránek
(Renocar BMW), Petr Lehký a Jiří
Tůma (oba TUkas)

16

Tomáš Končický (Bank Gutmann),
Jana Kremlová (Alika) a manželé
Valovi (Remiva)

17

Jan Prachař, Michael J. Hermann
(Venture Holdings) a Petr
Studnička (ASB Group)

Vzácný host ze zahraničí
Antje Schwemberger-Swarovski
(Swarovski)

13
14

16

16

15

17

BE IN

18

19

20

21

18
19
20

Tomáš Končický a Ladislav
Urban (Frigoexim)

21
22

Manželé Plevovi (Pleva)
a paní Blahůšková

Mezi hosty byli i manželé Hálovi
(Tesla)
Až z Belgie dorazil druhý host
zahraničního panelu Dieter
Vyncke (Vyncke)

Petr Gabriel (Ray Service)
v debatě s Richardem Zedníkem
a jeho manželkou (Nutrend)

22
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23

24
25

26

27

18

23

Jan Berka (Berkhof
Construction)
a Stanislav Vodička (Qanto)

24

Miroslav Horák (Taneco)
s dcerou Veronikou (Natural
Apotheke) v družné debatě

25

Ivan Baťka (Fosfa) během
své velmi zajímavé
a inspirativní prezentace

26
27

Petr Gabriel (Ray
Service)
Uprostřed stojící Martin
Podzimek (Podzimek
& synové) s manželkou
naslouchá Michalu Kvíčalovi
(FWG Investment)
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ORGANIZÁTOŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER
28

28

Ondřej Plánička
(Asociace rodinných
firem) a Radek Pivoda
(Pavelka Partners)

29

Součástí
doprovodného
programu byla
i přehlídka armádní
výzbroje Vojenského
technického ústavu

30

Branko Černý
(Vinařství Vajbar)
a David Zabadal
(CE Capital Partners
Group)

PARTNEŘI

29
30
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Petr Karban
Jakub Hněvkovský

NEZTRATIT

KLIENTOVY PENÍZE
A VLASTNÍ TVÁŘ
Juraj Dvořák není ředitelem irmy Deluvis náhodou – irma se soustředí
na slovenský a český trh, on má slovenské jméno a české příjmení. Ale není
to jediná jeho kvali ikace, samozřejmě. Má sportovního ducha i postavu
a sportovce nezapře, ale po pár minutách pochopíte, že je to skutečný
investiční bankéř. Stejně tak ředitelka pražské kanceláře, Ivana Řeháková,
na ženu z prostředí tvrdého byznysu na první pohled také vůbec nevypadá.
Ale nedejte na první pohled. Jejich pohled na svět investic je tak osobitý
a zajímavý, že rozhovor s nimi se protáhl z plánované hodiny na více
než dvojnásobek.

Věnujete se správě majetku, investicím a concierge službám, vaše portfolio a výsledky
rozhodně nelze přehlédnout, ale jako by vás
přitom nebylo vůbec vidět…
JD: Když půjdete ve Švýcarsku po chodníku
a proti vám půjde váš investiční bankéř, nepozdraví vás. Ne proto, že by byl neslušný, ale proto, že je diskrétní. Neděláme marketing záměrně. Nechce se nám, nepotřebujeme ho, protože
naše výsledky a zkušenosti i výsledky našich
klientů jsou nejlepší marketing. Word of mouth.
Trvá to možná déle, ale obvykle to déle vydrží.
Proto neuvidíte žádné naše billboardy, nebo
online kampaně.
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IŘ: Také to nepotřebujeme proto, že nemáme
a nechceme mít tisíce klientů. Stovky jsou dostačující. K tomu stačí chovat se slušně ke klientům a dělat tu práci poctivě, samozřejmě s nějakou kompetencí.
JD: Investiční bankovnictví je svébytná disciplína. Proto já nevěřím na marketing.
Kdo je váš typický klient a typický produkt?
IŘ: Zpravidla ten, koho v oblasti privátních inancí dobře neobslouží banky. Ne, že by byly
banky špatné, ale globální pravidla jim hodně
ztěžují situaci a ony se logicky soustředí na zisk,
který jim za současných podmínek přináší nej-
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snáze retail nebo velké korporace. Taktéž jsou
tlačeny do investičních produktů pouze svých
matek, což nenabízí dostatečnou šíři možností.
A typický produkt? Snažíme se radit tak, aby
naši klienti investovali do aktiv, která si můžete
vyfotit.
Není to příliš konzervativní? Když i virtuální
svět nabízí zajímavé příležitosti?
IŘ: Američan by to tak asi viděl. Ano, jsou
tu kryptoměny, ETF, akciové tituly… a dá
se na nich vydělat. Ale taky prodělat. Velmi
prodělat.
JD: Neřešíme krátkodobé spekulace, věnujeme se dlouhodobé správě majetku. A když si
vezmete jako příklad staré německé, francouzské, anglické či belgické firmy, často s tradicí delší než stoletou, zkuste za nimi přijít
s tím, že nabízíte stoprocentní zisk. Odpověď
bude jediná: „Chlapče, já jsem pátá generace
v téhle firmě, nepotřebuji tvůj stoprocentní
zisk, i kdyby náhodou vyšel, potřebuji svůj pětiprocentní, ale na příštích sedmdesát let, pro
svoje děti a svoje vnoučata…“ Tihle lidé neriskují. Nebo riskují jinak, protože já tvrdím, že
kdo něco vybudoval, musí mít duši hráče a občas si zapokeruje, ale buď se svými soukromými penězi, ne s rodinnými, nebo s tak malým
zlomkem majetku, že ho to pak nezabolí. Takže nejsem proti kryptoměnám, ale to není
investice, to je hra a musíte na ni být nastaven, nesmíte to dělat s většinou dlouhodobého majetku.
Věnujete se i správě majetku, což je oblast,
kde zoufale na českém trhu chybějí správci.
Dobří správci. Co nám pomůže?
JD: Čas. To je historická souvislost, nic než čas tu
nemá hodnotu. A trochu stále chybí legislativa,
český zákon o svěřenských fondech je krok dobrým směrem, ale rakouský model je ještě o notný kus dál.
IŘ: Snažíme se správce i vychovávat a učíme se
tam, kde kontinuita nebyla přetržena a tradice
vytvořila kvalitní trh. Protože my jsme sem nepřišli na deset let, vydělat a rozdat si dividendy,
my tady žijeme a chceme tu žít. Takže pomoci
kultivovat trh je vlastně nutnost, když bude lepší
trh, budeme lepší i my.
Dají se zobecnit chyby, kterých se dopouštějí
české a slovenské irmy při správě majetku?
JD: Já se necítím úplně na to, abych to hodnotil,
každý dělá rozhodnutí v nějaké situaci a tu já
neznám. Ale pokud mám zobecnit, příliš dáme
na marketing a reklamu, vytrácí se přirozená
poptávka po kvalitě, ve všem. Necháme se nalákat na nesmysly, fungujeme emočně tam, kde
bychom měli počítat. A máme malé sebevědomí
při vstupu na zahraniční trhy.
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IŘ: Zajímavé je, že se projevuje i národní mentalita. Češi pořád jednají a často se vystavují riziku, že jednají tak dlouho, až se byznys odehraje
bez nich. Slováci jdou do všeho po hlavě a vystavují se riziku, že častěji udělají špatný byznys.
Ale dokonale funguje československá spolupráce, vidíme to dnes a denně ve irmě. Mix české
rozvážnosti a slovenské akčnosti a živelnosti
je pro byznys ideální kombinace.
Pracujete se dvěma velmi špatně ovlivnitelnými faktory, jsou jimi riziko a jistota.
Jak to jde, v současné době s nevídanou
dynamikou změn?
JD: Když vidíte dovnitř a umíte situaci ovlivnit, jde to.

… nejsme tu na návštěvě,
žijeme tady. Dnes musíte
v byznysu uvažovat
komplexně, pokud chcete
budovat něco dlouhodobě.
Je to pomalejší, ale je
to strategie těch firem,
které žijí po generace.
A je to naše cesta.
Juraj Dvořák

Takže vás netrápí brexit? Geopolitická rozkolísanost světa? Technologický atak? Environmentální pravidla? To všechno určuje
byznys mnohem více než dříve a odhadnout,
co bude za deset let, je nemožné. Přesto pracujete s desetiletými horizonty…
JD: Myslíte, že brexit tady ve střední Evropě
někoho výrazně trápí? Že se kvůli tomu položí
ekonomika? Já ne. Technologie? Ano, jsou příležitostí i rizikem. Proto, když investujeme, jdeme vždy tam, kde máme možnost využít nejnovější technologie, inovovat. To je budoucnost
a cesta dopředu. Environment? Dám vám skvělý tip, pětisetprocentní výnos – postavte si fabriku například na likvidaci pneumatik a spalujte je. Vyděláte obrovské peníze, pokud vám
nevadí, že všichni kolem dostanou rakovinu,
včetně vás. To je cesta, kterou my nikdy nepůjdeme, nejsme tu na návštěvě, žijeme tady. Dnes
musíte v byznysu uvažovat komplexně, pokud
chcete budovat něco dlouhodobě. Je to pomalejší, ale je to strategie těch irem, které žijí
po generace. A je to naše cesta.
Proč ta orientace na rakousko-uherský
trh? Monarchistická nostalgie to patrně
nebude…
IŘ: Máme rádi, když na své investice a investice
našich klientů vidíme a ještě lépe, máme přímý
dosah na to, jak se vyvíjejí. Když klientovi poradíte, aby investoval do zaoceánských fondů, mohou být nakrásně ratované, stejně ztrácíte kontrolu, nevíte ani, kdo to spravuje, ani jak. A když
pak přijde problém, obvykle se nemáte kam
dovolat.
JD: A ještě to má jednu souvislost – my tu žijeme
a úspěch našich irem je v našem zájmu. Rodinné a střední irmy jsou bohatstvím země, proto
je Amerika tak bohatá, protože má nejsilnější
střední vrstvu. Česko bylo mezi světovými válkami jednou z deseti ekonomicky nejsilnějších
zemí světa. Kam pokročilo po válce? Mezi top
pět to určitě nebylo. Ale v první pětistovce bychom asi byli, myslím, že na světě je něco kolem
tří set zemí... Vím, je to cynické, ale je to tak.
Padesát let pauzy je znát. Na druhou stranu,
války a krize jsou i v něčem dobré, abyste se
zvedl, musíte jít cestou inovací. To je česká a slovenská příležitost.
Takže podporovat – tam, kde to je efektivní –
české a slovenské podniky, nám dává smysl.
Zatímco zahraniční fondy a zahraniční banky
logicky nabízejí svoje, tedy zahraniční produkty. Ještě jsem nepotkal na českém a slovenském trhu banku, která by tlačila české a slovenské produkty. Možná to zní jako loskule,
ale já jsem československý patriot, otec z Olomouce, matka z Liptova. A celkem i funguje,
když klientovi jsme schopni nejen říct, ale
i ukázat, kam se jeho peníze budou investovat.
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Máme rádi, když na své
investice a investice našich
klientů vidíme a ještě lépe,
máme přímý dosah na to,
jak se vyvíjejí.
Ivana Řeháková

Známe detailně irmy i projekty, protože je
tvoříme nebo spoluutváříme. V zásadě stavíme
klientům konzervativní portfolio ve středoevropském regionu, ale pokud bude chtít namixovat něco jiného, umíme to a uděláme, ale je
to jeho rozhodnutí.
A není právě ten středoevropský trh rizikovější? Sami jste zmínili, že chování tradičních
evropských irem je jiné, víc orientované
na stabilitu. Není tedy větší jistotou pro
investice?
JD: Rozhodující je mentální nastavení klienta,
já neříkám, že jsme pro každého. My chceme
klienty, s nimiž si rozumíme. To je nejdůležitější.
My musíme poznat je, oni musejí poznat nás
a musíme si vyhovovat. Investovat můžete různými způsoby.
IŘ: Můžete hrát na nárůst hodnoty a pak někomu dávají akcie velkých korporací smysl, protože zpravidla tu budou i za dvacet let a jejich hodnota nižší nebude. Problém je, že sice vyděláte,
ale nevíte kolik. My se snažíme klientům tvořit

pevné výnosy, vlastně rentu, případně cílené
výnosy. To je něco, co na akcii neuděláte.
JD: Neříkáme, že přimíchat do portfolia akcie
tradičních evropských či světových irem je
nesmysl. Je to o konkrétním nastavení. Když si
koupíte v Praze za dvě stě milionů nebo i více
starou budovu, výnos z ní je nula, protože jenom sypete peníze do provozu, ale za dvacet let
naroste její hodnota, protože ona je jediná, unikátní. My konstruujeme klientům investiční
struktury tak, aby generovaly pravidelný výnos,
který pak lze použít, kupříkladu provoz. Klasická struktura investování klientů jsou nemovitosti, zlato nebo umělecké předměty, kde se
počítá s růstem hodnoty, a třetí část by právě
měla směřovat do aktiv, které jim generují pravidelný cashový výnos. Tam vidíme naši zásadní přidanou hodnotu pro klienty.
IŘ: Takže nejdeme cestou, že tady jsou akcie,
které mají perspektivu, a pojďme do nich
a dáme vám jedenáct nebo patnáct procent,
protože to neumíme ovlivnit. Investujeme
tam, kde můžeme výsledek ovlivnit a slibujeme reálný stabilní výnos. Jsme součástí velkého holdingu čítajícího přes dvě stě irem. Nemusíme mít nutně sto procent, vycházíme
z toho, že v dobrém partnerství jsou vždycky
dva víc než jeden.
JD: A ve špatném je i jeden moc. Jako v manželství. My jsme investiční bankéři, nepotřebuji,
aby mi o víkendu klienti volali, proč jim klesá
majetek. Nikdy neinvestujeme klientské peníze
do irem, když nevidíme, jak generují cash. Nikdy neinvestujeme klientské peníze tam, kam
bychom neinvestovali svoje vlastní.
To je vaše osobní motto nebo iremní?
JD: Moje i iremní, ale jako náčelník irmy
se snažím ho uplatňovat dost tvrdě.
A nikdy neinvestujeme tam, kde nemáme tým.
Proto není například Polsko náš focus, nemáme tam tým. Bez znalosti lokálního trhu se to
dělat nedá, to už zkusily stovky firem, půl
roku se rozhlížely a pak se stáhly. Nemůžete si
myslet, že někam přijdete se stovkami milionů
a začnete investovat. Oloupou vás za dva roky
jako cibuli a pak pět let přemýšlíte, jak z toho
ven. V Rakousku třeba máme početný tým,
a to nejsou dvacetiletí kluci, ale seniorní bankéři, finančníci nebo byznysmani. Když si potřebujeme něco ověřit nebo zjistit, dostaneme
relevantní informace. Stejně, tedy jako skupina, fungujeme na všech trzích střední Evropy,
kde jsme přítomni.
IŘ: Není. Pro nás platí jedno jediné pravidlo: dvě
věci nesmíte nikdy ztratit, klientovy peníze
a vlastní tvář. A naším cílem není udělat jednorázový obchod. Proto ani nehrajeme divadlo,
nejezdíme ve Ferrari, nemáme rádi okázalost.
Jsme otevření, jsme to, co jsme.

JD: Snažím se učit od starých evropských inančních bardů. Mám úžasnou příhodu z velkého byznysového světa. Potkal jsem se s mezinárodním ředitelem irmy Swatch, který řídil
značky jako IWC a Rolex a nevím, co všechno.
Člověk s platem a pozicí, že mohl mít na ruce
hodinky za dva miliony eur jako promo. Víte, co
měl? Swatchky za dvacet dolarů. A vysvětlil mi,
že pro jeho potřebu jsou ideální a divadlo pro
turisty hrát nebude. To je ta otevřenost lidí,
kteří mají reálný rozměr.
Odkryjte aspoň trochu takový inside pohled – které segmenty v Česku považujete
za perspektivní pro investice a proč?
IŘ: Pro mne osobně je to oblast energetiky, budování energetické samostatnosti. K životu
potřebujete vzduch, vodu a jídlo. K životu
v současné společnosti ještě energii. Bez ní
není možný rozvoj. Podívejte se na takzvanou
Energiewende německé vlády, kdy je v plánu
v roce 2022 odstavit jadernou energetiku. To
bude velmi pravděpodobně automaticky znamenat několikanásobný nárůst cen energie
u nás v ČR, jelikož energii, která bude Německu
chybět, jim budeme vyvážet.
JD: Já bych doplnil zemědělství orientované
na produkci plodin s vysokou přidanou hodnotou, skleníkové hospodářství, průmyslové
zóny, inanční služby, unikátní nemovitosti,
takzvané trophy assets...

Je dceřinou společností firmy Arca
Capital, která na českém trhu nabízí
služby správy majetku rodinným
firmám, střední vrstvě podniků a fyzickým osobám s majetkem v hodnotě přesahující 25 milionů korun či
milionu eur.
Arca Capital se specializuje na investice do firem, energetiky a realitní
oblasti, specifickým znakem je orientace na český, slovenský a rakouský
trh a fakt, že investuje pouze do firem, které sama kontroluje, ať již jako
jediný či majoritní vlastník nebo
z pozice dozorčích rad. Spravuje majetek v hodnotě dvou miliard eur.
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INVESTOVAT

S DŮVĚRYHODNÝM A SILNÝM
PARTNEREM SE VYPLÁCÍ
Přemýšlíte nad tím, jak zajímavě zhodnotit své inance či úspory? Ptáte se, nač si dát pozor,
abyste se při investování nespálili? Co je privátní bankovnictví? V čem jsou Češi speci ičtí,
co se investování týče? A nahradí práci privátního bankéře za pár let supermoderní robot?
O tom s Radovanem Jakubčíkem, generálním ředitelem Privatbanky v České republice, který
v bankovnictví pracuje již řadu let.
Petr Simon

archiv

Jsou Češi, co se investování týče, v něčem
speci ičtí v porovnání s ostatními zeměmi,
například se Slovenskem, kde sídlí centrála
vaší banky?
V jednom jsou zřejmě klienti všude stejní. Nejraději by investovali do produktů s nízkou mírou
rizika, ale s mimořádným výnosem, popřípadě
ještě s vysokou likviditou. Takový ale svět kapitálových trhů bohužel není. Kdybych však měl
najít rozdíl mezi typickým českým a slovenským
klientem, řekl bych, že český klient je o něco
více konzervativní, při posuzování výhodnosti
investice jde více do hloubky, zvažuje varianty,
složitěji se rozhoduje. Moje zkušenost se slovenskými klienty privátního bankovnictví je taková,
že jsou celkově otevřenější, dokáží se rozhodovat rychleji, za svým rozhodnutím si pak stojí.
Jsou také možná o něco více orientovaní na výnos. Nicméně rozdíly mezi českým a slovenským
klientem nejsou veliké.
Trh privátního bankovnictví je v České republice poměrně saturovaný. Služby privátního bankovnictví nabízí až 15 bank, přičemž ve vnímání těchto služeb existují mezi
bankami značné rozdíly. V čem se Privatbanka od konkurence odlišuje a jaké možnosti
zhodnocení peněz klientům nabízí?
V první řadě se snažíme, abychom byli vnímáni
jako jiní, odlišní, ale nechceme za každou cenu
a ve všem soupeřit s ostatními bankami na trhu.
Jiní jsme především v tom, jak chápeme službu
privátního bankovnictví, a to zejména z hlediska
velmi osobního přístupu, vytváření vztahu s klientem na základě budování důvěry. Jsem přesvědčen, že za deset let našeho působení na čes-
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Je od června 2007 vlastněna společností Penta Investments Limited, patřící finanční skupině Penta, která se stala majoritním akcionářem banky
v červnu 2007. Specializuje se na poskytování nadstandardního servisu
privátního bankovnictví na Slovensku
a v České republice. Klienti banky mají
možnost využívat kvalitně sestavené
portfolio služeb a produktů navázaných na investiční aktivity mateřské
skupiny Penta.

PRIVATBANKA
kém trhu jsme našli směr a cestu, která se
ukazuje jako správná. Služby privátního bankovnictví v České republice nabízejí téměř všechny
nebo alespoň většina lokálních bank. Téměř
všechny z nich jsou však zaměřeny na jiný segment bankovnictví: retail, či korporátní bankovnictví a služby privátního bankovnictví jsou pak
jen doplňkem portfolia služeb. Trh privátního
bankovnictví je rovněž obsluhován bankami ze
zahraničí, specializovanými na privátní bankovnictví, a to jak švýcarskými, rakouskými, lucemburskými a jinými. Tyto banky však nabízejí své
služby na dálku, mnohdy jsou sešněrovány regulacemi a nejsou pak dostatečně lexibilní v kontaktu s klientem.
Privatbanka kombinuje obojí. Jsme specialisty
čistě na privátní bankovnictví, ale zároveň jsme
přímo na trhu. Dokážeme tak velmi rychle

a pružně reagovat na potřeby klientů. Naše odlišnost je rovněž patrná v oblasti produktových
řešení. Privatbanka nabízí klientům investice
do konkrétních úspěšných projektů našeho akcionáře, investiční skupiny Penta, jako například
Dr. Max, Waltrovka, Fortuna a jiných. Tím, že
nejsme součástí žádné bankovní skupiny, nejsme vázáni na vymezenou produktovou nabídku a můžeme tak vybírat a nabízet ty nejvhodnější produkty na trzích pro každého klienta.
Přesto jsou stále u našich klientů nejžádanějším
produktem korporátní dluhopisy emitované
naším akcionářem.
Korporátní dluhopisy jsou jako investiční
nástroj většině z nás, minimálně z doslechu,
známé. Ale přece jen, když se na ně podíváme podrobněji – co se pod tímto investičním
nástrojem skrývá a jaké jsou vaše investiční
rady a tipy pro potenciální klienty?
Korporátní dluhopisy mohou být dobrým řešením pro klienty, kteří hledají ixní a zároveň i zajímavý výnos. Vzhledem k poměrně jednoduchému legislativnímu procesu je nabídka iremních
dluhopisů na českém trhu poměrně široká. My
však nabádáme naše klienty k velké ostražitosti,
vždy je potřebné v první řadě vyhodnotit kreditní riziko emitenta. Privatbanka je součástí stabilní a uznávané investiční skupiny Penta a již
13 let nabízí dluhopisy, které Penta nebo její
společnosti emitují. Naši klienti oceňují právě
výborný poměr mezi kreditním rizikem a solidním výnosem. Atraktivní je pro ně také možnost,
jak přes tyto nástroje investovat do projektů
společně s Pentou a pro itovat tak na jejím úspěchu. O síle Penty hovoří její výsledky, kdy v loň-
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ském roce dosáhla historicky nejvyššího čistého
zisku 288 milionů eur, ale i objem aktiv ve výši
10,4 miliardy eur.
Zkusme názorný příklad z praxe: vlastnil
jsem irmu, kterou jsem prodal a získal jsem
500 milionů korun. V čem mi jako banka dokážete pomoci?
V první řadě bychom vás museli poznat. A nejlépe vás poznáme tak, že vás budeme dobře poslouchat, respektive vám naslouchat. Naším
cílem bude získat více informací o tom, jak jste
budoval irmu, zda jste ji „vypiplal“ od nuly společně s celou rodinou, nebo zda jste ji koupil
a následně prodal, o tom, jaká jste osobnost,
jaké máte zázemí, další investiční i životní cíle,
motivace, jak vnímáte rizika atd. Není to jen
otázka vyplnění povinných dotazníků v rámci
toho, co nám ukládá zákon.
Následně pak můžeme společně hledat vhodná
řešení, která jsou pro každého klienta speci ická. Princip, který však bude platit obecně vždy,
je diverzi ikace. Rozdělením investované částky
do různých typů a tříd aktiv omezíme tržní
i kreditní rizika. Naším cílem rozhodně nebude
dosahovat mimořádných výnosů za každou
cenu a vystavovat tak klienta vysoké volatilitě
a rizikům, ale odpovědně spravovat inanční
prostředky tak, aby v čase neztrácely reálnou
hodnotu. Klient přece tvrdě nevydělával prostředky třeba dvacet let, aby je pak nasázel
do „kasina“.
Uvedli jsme příklad klienta, který prodal
irmu a získal vysoký objem prostředků.
Předpokládám ale, že Privatbanka neobsluhuje jen takové klienty?
Podobné klienty, jak bylo uvedeno, v příkladu
máme, ale typický klient Privatbanky je trochu
jiný. Většinou jde o majitele úspěšných společností, kteří během své podnikatelské činnosti
vygenerovali majetek jednotek až desítek milionů korun a ten svěřují do banky s cílem je odpovědně nechat spravovat a účelně investovat. Ale
podobnou péči, přístup, produktová řešení u nás
bude mít jak ten velký klient s majetkem
500 milionů korun, tak i klient investující 5 nebo
10 milionů korun.
Nabídky na atraktivní zhodnocení úspor se
na nás valí ze všech stran – na co si dát pozor,
abychom o své úspory nepřišli?
Jak jsem již zmiňoval, důležité je vnímat rizika.
Nabízený vysoký potenciální výnos nás vždy
musí vést k mimořádné obezřetnosti. Neexistují
zázračné produkty. Vysoký výnos je pokaždé
vykoupen vysokým rizikem. Také bych zdůraznil
jednu důležitou větu, která je součástí disclaimerů snad všech bank na světě: výnosy minulých období nezaručují podobné výnosy v bu-

Neexistují zázračné produkty.
Vysoký výnos je pokaždé vykoupen
vysokým rizikem.
doucnosti. No a klíčové je diverzi ikovat, tedy
rozdělovat investice do různých tříd aktiv, nespoléhat pouze na jednu, dvě. Ať již jde o nemovitosti, komodity aj. Když přijde recese nebo
dokonce krize, dobře diverzi ikované portfolio ji
daleko lépe přežije. A rada na závěr? Své investiční záměry konzultujte s odborníky.
Jak se díváte na budoucnost privátního bankovnictví? Hovoří se o rozvoji informačních
technologií ve inančních službách. Bude mít
práce privátního bankéře svou nepopiratelnou hodnotu pro klienty řekněme i za pár
let, nebo se domníváte, že bude nahrazena
roboty, či částečně zautomatizována?

Nástup technologií, umělé inteligence, je nevyhnutelným trendem a v nedaleké budoucnosti zásadně ovlivní naše životy. Týká se a bude se týkat
i inančních služeb. Nástup technologií je patrný
zejména v retailovém bankovnictví a časem zřejmě vstoupí také do privátního bankovnictví. Dle
mého názoru bude zásadní v době, kdy pro služby
privátního bankovnictví dozrají mileniálové, tedy
někdy za 15 až 20 let. Do té doby a možná i částečně potom, bude role privátního bankéře, tedy skutečného, ne virtuálního, nezastupitelná. Privátní
bankovnictví totiž i přes všeobecně využívanou
digitalizaci bylo, a bude vždy o lidech. Češi i Slováci jsou konzervativní, budou se chtít potkávat.
Hlavně, když jde o jejich peníze.

25

BE IN

NEPRODÁVÁME CIHLY,

PRODÁVÁME DUŠI

Petr Karban

archiv

Nemovitosti jsou bezesporu jednou ze zajímavých investičních příležitostí a samostatnou,
svébytnou kategorií v nich jsou hotely. Expertem na tuto kategorii je Jan Adámek, ředitel
realitně hotelové kanceláře JAN Hospitality, specializující se právě na akvizice hotelů
především v Česku a na Slovensku.
Proč právě tahle specializace?
Pracoval jsem v hotelnictví, řídil jsem velké hotely. Tu zkušenost jsem nechtěl opustit. A zároveň
jsem měl stále intenzivnější pocit, že se hotely
u nás neprodávají správně, řada lidí vidí vysokou
cenu a slušnou provizi, ale neodvedou práci, kterou to vyžaduje. Někdy v té době jsem shodou
okolností kupoval byt a má zkušenost s makléři
obecně se ještě zhoršila. Protože jsem se v té
době i rozhodoval, že začnu podnikat na sebe,
padla volba na realitní byznys se specializací
na hotely. Zdálo se mi to jako dobrá volba, měl
jsem zkušenosti nejen z provozu, ale i z naceňování hotelů pro investory, a to nejen v Česku.
Má český realitní trh běžnou evropskou
kvalitu?
Nemá. Pět let jsem reality dělal pod franšízou,
opustil jsem ji. A jezdím se učit do Ameriky, protože tam jsou velmi napřed, mají zákony, podmínky. U nás může makléře dělat každý. Dělám v téhle
branži skoro deset let a celou tu dobu se mluví
o tom, že už budou pravidla, už se připravuje realitní zákon. Není nic. Fluktuace makléřů je takřka
stoprocentní, tisíc jich přijde, tisíc jich skončí.
Z takových podmínek nic dobrého vyrůst nemůže. Snažím se to dělat jinak, vycházím z britských
a amerických standardů, kladu důraz na kvalitu,
ne na rychlost, jako jedna z mála realitních kanceláří investujeme do marketingu. Řekl jsem si, že
i tady to může fungovat na úrovni.
Jak vidíte trh nemovitostí? Jsou ceny
na maximech?
Jsou, jsou tak extrémně vysoké, že průměrný Čech
si vydělává na byt třináct let, zatímco průměrný
Němec čtyři a půl roku. A to i s tím, že v Pařížské,
která je nejdražším místem v Česku, pokud jde
o byty, stojí metr čtvereční čtyři sta tisíc korun,
v Mnichově běžně čtyři sta padesát. Jsem přesvědčen, že ceny překročily hranice akceptovatelnosti.
Banky se vezou na vlně vysokého procenta vlast-
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nického bydlení v Česku, které je takřka dvojnásobné oproti Německu, a masírují trh, aby
kupoval.
Je tedy rozumné kupovat nemovitost
investičně?
Záleží na tom, co a kde. V centru měst, jako je Praha, cena dolů nepůjde. Některá města mají dokonce růstový potenciál, třeba Ústí nad Labem – ceny
tam jsou relativně nízké, ale slušná infrastruktura,
vysoké školy, předpoklad rozvoje. Vždycky se říkalo, že investice do cihly je správná investice. Výnosy v bankách nepřesahují jeden a půl procenta
ročně, když koupíte nemovitost, měli byste vydělávat víc, optimum je pět procent. Velkou roli hraje
i způsob inancování. Zhoršilo se to, ale pořád jsou
hypotéky na slušné úrovni, úrok pod 2,6 procenta
je dosažitelný. Pravda, na Slovensku je běžný úrok
jedno procento a ixovaný na euro, ve Francii
o málo vyšší, ale zase dosáhnete na úvěr v úrovni
až sto třiceti procent tržní ceny.

Hotel v Praze je možná
prestižnější, dražší
a obsazenější než hotel
v Brně, ale v porovnání
s pořizovacími a provozními
náklady může být ten
v Brně výrazně efektivnější.
A je rozumné kupovat investičně hotely?
Investiční apetit je velký, úvěry jsou dostupné,
ekonomika je nahoře, trh se formuje. Vlastnit
hotel je věc prestiže. A samozřejmě, dobře vedený
hotel je zisková záležitost, s výnosem vyšším než
pět procent. Ovšem, něco to stojí, v regionu pořídíte pokoj možná pod milion, ale v Praze běžně
dáte pět i deset milionů za pokoj. Na koupi hotelu

je teď v zásadě dobrá doba, je jich na trhu celá
řada, kulminuje vlna, kdy původní majitelé už
pokračovat nemohou nebo nechtějí a jejich děti
o hotel nestojí. A při využití úvěru dnes stačí investorovi na slušný prosperující hotel deset až
dvacet milionů vlastních prostředků. To je relativně málo. Na druhou stranu, likvidita není nijak
báječná a s tím je potřeba počítat. Ovšem hotely
se kupují obvykle s vědomím, že se jim budete
nějaký čas věnovat. Nastartovat hotel trvá dva tři
roky, musíte sladit mnoho faktorů a hledisek.
Chci-li hotel, záleží zásadně na tom, o jaký
hotel a kde jde? Který typ je investičně
nejzajímavější?
Záleží, ale… Když jsem kdysi začínal v hotelnictví,
říkalo se, že prosperující hotel potřebuje tři základní věci. Lokalitu. Lokalitu. A lokalitu.
Dnes to neplatí?
Troufnu si říct, že ne. Hotel dnes potřebuje lokalitu a marketing. Svět se ohromně mění, mnohem
víc se cestuje a sociální sítě přinášejí úplně novou kvalitu, byť jsme teprve na začátku těch
změn. Jako student na vysoké jsem jezdil po světě a nocoval v hostelech, v jednom pokoji s cizími
lidmi. Podívejte se na hostely dnes, to je často
luxusní ubytování. Ale má to styl, jezdí tam lidi
s batohy, seznamují se, funguje komunitní pospolitost. V tomhle stylu jedou leckde i restaurace,
s velkými stoly. Méně proto záleží na lokalitě
a ceně, záleží na stylu a atmosféře. Musíte znát
cílovou skupinu, mít marketing – dobrý název,
možnost provést rezervaci snadno a rychle, kvalitní personál.
Přesto, v Praze nebo v regionu?
Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Prahy je
dnes paradoxně mnohdy levnější než hotel v centru Tábora. Funguje konkurence. Hotel v Praze je
možná prestižnější, dražší a obsazenější než hotel
v Brně, ale v porovnání s pořizovacími a provoz-
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fungovat a přinášet zisk. Což v zásadě můžete
zvládnout několika cestami. Můžete koupit hotel
jako nemovitost a pronajmout ho, máte ho jako
pasivní příjem. Můžete být zavedený hoteliér,
a víte, co chcete, i co máte dělat. Můžete si koupit
franšízu zavedených značek a dostanete obvykle
veškerou podporu. Poslední a poměrně častá možnost je, že si chcete koupit hotel a nějak se v něm
realizovat, buď ho přímo povedete, nebo budete
řídit a motivovat manažery. Pak potřebujete někoho, kdo vám hned v začátku poradí, kdo nevidí jen
marži, ale fungující hotel. Což je naše specializace.
Je zárukou, když koupím fungující hotel se jménem? Jakou roli hraje vlastník a jeho změna?
Pokud se původní vlastník výrazně angažoval
na chodu hotelu, může prodej mít zásadní vliv.
Proto musíte přijít a sám zažít, jak na vás hotel
a jeho atmosféra působí, jak se k vám chovají jako
k hostovi. Buď se budete cítit dobře a sednete si
i s manažery a pak můžete pokračovat v tom, co
bylo, nebo něco z toho nefunguje a pak nespoléhejte na včerejší fungující jméno.

Svět se ohromně mění,
mnohem víc se cestuje
a sociální sítě přinášejí úplně
novou kvalitu, byť jsme teprve
na začátku těch změn.
Co je tedy při akvizici hotelu zásadní?
Na začátku si musíme říct, co hledáte a jaké vaše
potřeby to má splňovat. Naznačíte nám směr.
Moje zkušenost je taková, že často klienti preferují oblast, kterou důvěrně znají. Patriotismus
funguje. Je to možná i snaha vrátit svůj úspěch
místům, odkud jsem vyšel. A má logiku. Když
chcete koupit hotel, doporučuji, aby to bylo
v místě, které máte rád.

ními náklady může být ten v Brně výrazně efektivnější. Nejsou jednoduchá pravidla. Jsou tu různé typy hotelů, protože jsou tu různé typy hostů.
Byznys hotely žijí přes týden, wellness hotely
a turistické o víkendu, jsou tu lázeňské hotely.
V Karlových Varech je průměrný pobyt osm nocí,
v Českém Krumlově jednu noc. Ale se vším se dá
pracovat, důležité je vědět, co chcete kupovat.
Dnes fungují hotely na zcela obskurních místech
a nefungují hotely v centrech měst. Roli hraje i to,
že se mnohem více cestuje po Česku, city breaky
jsme již přesyceni, všude jsme byli a v Česku je
hezky, bezpečno a služby se výrazně zlepšují.

To je trend posledních tří čtyř let. A jsem přesvědčen, že přetrvá i případnou krizi.
Ovšem investor, kupující hotel jako prestižní
investici, často nemá potřebnou odbornost.
Není to příliš velké riziko?
Mám celou řadu zkušeností, kdy hotel kupovali
investoři, kteří peníze vydělali jinde. V tom právě
je naše kompetence. Dobrý hotel se neprodává
veřejně, musíte vědět, za kým jít a musíte dostat
perfektní službu. My neprodáváme cihly, prodáváme duši. Protože vy v případě hotelu nekupujete
jenom nemovitost, kupujete si službu, která má

Co když chce investor něco, co z vašeho pohledu experta nedává smysl? Umíte říct ne?
Je to jeden z důvodů, proč k nám klienti chodí. My
jsme makléři i poradci, většina z nás v hotelnictví
pracovala. Když klient naznačí směr, my přijdeme
s návrhy, které jsou podložené analýzou. Protože
řada klientů kombinuje vlastní zdroje s úvěrem,
děláme detailní studii proveditelnosti, desetiletou
projekci nákladů a výnosů, marketingovou studii,
to jsou pro banku zásadní dokumenty. Doporučujeme investorům i technický audit. Ukážeme tedy
nezkreslenou realitu a je na klientovi, aby se rozhodl. Ale musím říct, že často se nestává, abychom
museli klienty od nějakého rozhodnutí zrazovat,
protože jednak čísla nelžou a jednak umíme
u konkrétního hotelu navrhnout, co by se dalo
dělat pro to, aby čísla mohla být hezčí.
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ČESKÁ MODERNA
SE TĚŠÍ ZÁJMU

Červnová aukce galerie a aukčního domu Arthouse Hejtmánek nabídla
více než 150 obrazů a uměleckých předmětů, jejichž vyvolávací cena
v součtu přesáhla sumu 29 milionů korun. Svůj významný podíl na tom
měl i obraz Mikuláše Medka, který byl ozdobou aukce.

A

kce I (Vajíčko). Tak se jmenuje unikátní
obraz Mikuláše Medka s modrou ženskou
postavou z let 1955–56, který 6. června
2019 na své 10. aukci v zahradě bubenečské vily
nabídl aukční dům Arthouse Hejtmánek s vyvolávací cenou 8 milionů korun. Druhý ze dvou jedinečných Medkových obrazů, na nichž malíř zachytil ženu v modré barvě – tajemnou krásku bez úst,
s magickým okem, graciézním tělem a plochými
špičatými vlasy – byl dlouho nezvěstný. Nedávno
je však právě Tomáš Hejtmánek prostřednictvím
svého syna vydražil pro českého zájemce na aukci
na Floridě v přepočtu za 24,4 milionu korun, a obraz Akce II (Vlna) z roku 1956 se tak stal nejdražším dílem české poválečné moderny. „Medek je
momentálně nejdražším českým poválečným malířem a žádná podobná rarita od něj teď k mání není
a ani nebude,“ říká Tomáš Hejtmánek. Aukce ale
nabídla i další velmi zajímavá díla, například obraz U pultu (1933) Josefa Čapka, vyvolávaný
od 3,5 milionu korun a vzácnou krajinu Václava
Špály Berounka a kopce z roku 1925, dražená
od 2,2 milionu korun.

Mikuláš Medek
Akce II (Vlna), 1956

Obrazy vládnou
Hlavní zájem na aukcích představují čeští milovníci umění, sběratelé a investoři. Těch prvních
přibývá. „Před lety bylo jistě více investorů, kteří
hledali zajímavá díla, slibující rychlý zisk. Výjimkou nebylo, že na jedné aukci někdo vydražil obraz a vzápětí jej nabídl do jiné aukce a prodal
dráž. Ceny českých autorů byly nízké, lákaly i zahraniční sběratele. Dnes je situace jiná, čistí investoři jsou v menšině, převažují milovníci umění,
sběratelé. Zahraniční zájemci za současné ceny
české umění až na výjimky příliš nekupují, přesto
se na našich aukcích objevují, když se podaří nabídnout díla, která zahraničí hledá. Obecně platí,
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Medek je momentálně
nejdražším českým
poválečným malířem a žádná
podobná rarita od něj teď
k mání není a ani nebude.
že se zájemci drží národní linie, Francouzi hledají
francouzská díla, Italové italská… Ceny českých
autorů jsou také výrazně vyšší než před lety,
úspěšní čeští podnikatelé bohatnou a ukládají

peníze i do umění. Takový zájem českých sběratelů
měl za následek růst cen,“ říká Marie Hejtmánková. S mírnou lítostí komentuje fakt, že drtivá
většina zájemců se soustředí na výtvarné umění,
trochu ve stínu zájmu zůstávají artefakty z produkce uměleckých řemeslných dílen. Aukce
manželů Hejtmánkových totiž nabízejí i velmi
zajímavé kusy nábytku a designové předměty,
na této aukci třeba elegantní párové etažéry
z období biedermeieru či židli Fan-back, navrženou Adolfem Loosem – její varianta zdobila interiér Müllerovy vily či plzeňský byt manželů
Vogelových.
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Mikuláš Medek
Akce I (Vajíčko)
1955-56
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Cena výjimečných roste

Krištof Kintera
Nothing
2015

Ještě jeden moment je pro Hejtmánkovy typický – jejich galerie působí jinak než většina jiných, interiér je koncipován spíše jako byt,
v němž manželé, oba původní profesí restaurátoři, rádi kombinují staré umění s moderním.
A interiér doplňuje i zahrada, jíž zrovna vévodí
Volavka Vincence Vinglera. V předaukčním
období se však tématem našeho rozhovoru

České výtvarné umění
dvacátého století skutečně
zaznamenává vlnu zájmu
a dokáže na aukcích
překvapit.
stala především situace na českém uměleckém
trhu. Mají česká díla vůbec šanci být brána jako
investiční příležitost? „Ta špičková určitě, znám
případy z posledních čtyř pěti let, kdy taková
díla dosáhla na stoprocentní zhodnocení. Jsou
to ale pouze ta výjimečná, skutečně špičková díla
české moderny. České výtvarné umění dvacátého
století skutečně zaznamenává vlnu zájmu a dokáže na aukcích překvapit. Pokud jde o současné
umění, objevují se také zajímavá jména, Krištof
Kintera kupříkladu, to už je umělec zastoupený
ve světových sbírkách, Anička Hulačová, kterou
tady s výjimkou odborníků takřka nikdo nezná,
ale venku je ceněná... Obvykle jde o ty umělce,
kteří již úspěšně vystavovali i v zahraničí,“ zamýšlí se Tomáš Hejtmánek, který potvrzuje, že
i mezi českými milovníky umění se znovu objevují mecenáši, lidé, kteří podporují začínající
umělce, kupují jejich díla. Z pohledu investora
je to stejná úvaha jako investovat do start-upů.
I desetiprocentní úspěšnost může přinést zajímavé zisky. Investice do umění jsou zkrátka
bezesporu zajímavým doplňkem investičního
portfolia i v českém prostředí. A jako všechny
investice, ani ony nejsou bez rizika – umění sice
nepodléhá ekonomickým cyklům, podléhá ovšem módě a náladám. A jako každá investice
proto vyžaduje určitou míru znalostí. A spíše
větší než menší. „Fillu lze koupit za dvacet milionů, ale také za dva. Každý autor má různě ceněná období, musíte se zajímat, chodit na výstavy,
na aukce, číst katalogy. Nebo mít poradce, větší
sběratelé mají vlastního kurátora sbírek,“ radí
Tomáš Hejtmánek. Jednu výhodu oproti ostatním investičním artiklům ale umění má a bude
mít vždy – když investujete do toho, co se vám
líbí, nikdy nemusíte litovat. Být obklopen krásnými věcmi je povznášející. Mimochodem, příští aukce bude tradičně večerní, na přelomu
listopadu a prosince.
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ukční dům, vedený manželi Tomášem a Marií Hejtmánkovými, funguje také jako svébytná
soukromá výstavní galerie, orientovaná na méně známé či dosud neprávem opomíjené umělce. Výstavu tu měl například vynikající český sochař Jaroslav Horejc, jehož je Tomáš Hejtmánek
celoživotním vášnivým sběratelem, na své první samostatné výstavě se tu představil i Milan
Beránek (1936), pozoruhodný výtvarník a sochař, signatář Charty 77, v plánu je také výstava
Jaroslava Verise (Zamazala).

ARTHOUSE HEJTMÁNEK
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LÁSKA NA TŘI
Před více než padesáti lety se Miloš Vránek zamiloval. Ta láska nejenže vydržela,
ale roste a sílí. Jmenuje se BMW a Miloš Vránek jí – díky podpoře své ženy a vydatné
pomoci svých synů – zůstal věrný a vystavěl na jejím základě pevné rodinné
impérium. A odvažují se společně dokonce určovat podobu moderního
obchodu s vozy, které dávají radost z jízdy…
Petr Karban
Jakub Hněvkovský a Michal Břicháč

Jak jste se dostal vlastně k autům? Chtěl jste
být automechanikem, ale nestal jste se jím.
Rodiče chtěli, abych si udělal školu, vybral jsem
si slévárenskou průmyslovku a ve dvaašedesátém roce jsem dostal umístěnku do kopřivnické
Tatrovky. To se mi líbilo, tam byli srdcaři. Pak
jsem prošel Zetorem, nejrůznějšími pozicemi
od konstruktéra, mistra, přes normovače až
po zásobovače… byl jsem vlastně celý život
u aut, když to tak vezmu. Práva se mi naštěstí
vystudovat nepodařilo, byl jsem trochu rebel
a komunisti mě moc rádi neměli, přestože jsem
pocházel z komunistické rodiny.
Naštěstí?
Ano. Já myslím, že má každý dělat to, co má rád,
k čemu má vztah, aby to dělal srdcem, jako ti
staří chlapi v tatrovce tehdy. Jinak to nemá moc
smysl.
A proč jste si jako první svoje auto koupil
vrak, který jste rok musel spravovat? Nebylo
lepší koupit spartaka a vozit holky na výlety?
To už bylo na výlety s holkama pozdě, my už
v té době se ženou čekali Miloše, to by mi neprošlo… A navíc, tehdy se na auto čekalo. Koupit tu
krásnou třistadvacetšestku mi přišlo prostě
lepší. I když jsem ji rok opravoval a nakonec
prodal. Ono mě to opravování bavilo. Ale možná
za všechno může šéf výstavního stánku BMW
na brněnském strojírenském veletrhu v roce
šedesát sedm. Já uměl trochu německy, tak jsem
tam tehdy brigádničil a on si mě docela oblíbil.
Když jsem si pak za dva roky koupil osmnáctistovku, napsal jsem mu, že mám tohle auto a že
tady nikdo neví, co s tím. A před Vánoci jsem
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Dodneška razím heslo,
že když můžete za někoho
ztratit slovo, musíte
to udělat. Vede mě to celým
životem, otevírat dveře
slušným lidem. Na nich
pak je, jak s tím naloží.
Miloš Vránek
od něj dostal krásný kompletní BMW manuál.
Tu radost si neumíte představit.
A bylo rozhodnuto…
Asi ano. Zvláště když to pak o pár let později
přiživil Herbert Schnitzer a celý BMW závodní
tým, který začal jezdit i do Brna na okruh. Tehdy
to byl nejlepší BMW tým na světě a já s drzým
čelem mu nabídl své služby, zajišťoval jsem pro
ně tady na závodech nejrůznější věci, od holínek
po součástky. Tehdy to fungovalo jinak, nemusel
jste být nutně konstruktér a mechanik, aby vám
věci fungovaly, stačila zkušenost a intuice, tu
a tam jste něco upravil a postupně vylepšoval.
Kdy se vám stalo BMW nejen láskou,
ale i byznysem?
Někdy v roce sedmdesát dva, počítám… Přece jen
už jsem z manuálu něco nastudoval, něco jsem si
vyzkoušel, a jak jsem se kolem BMW pohyboval,
seznámil jsem se s lidmi, kteří ho měli. Servis tu
tehdy žádný nefungoval, jeden v Praze na Průběžné, ale tam jsem měl trpkou zkušenost.

A když ostatní majitelé bavoráků zjistili, že si je
dokážu opravit sám, začali se ozývat, nejen
z Brna, ale z celé republiky, z Karlových Varů,
z Košic i ze zahraničí. A to trvá dodnes.
Pak přišla známá éra vašeho angažmá
ve Svazarmu a BMW klubu, čas svépomocné
dílny, soukromého družstva ještě v roce
osmaosmdesátém… a najednou jste měl
eseróčko a zastoupení BMW v Česku.
Tak najednou to nebylo, skoro rok jsem běhal,
aby družstvo vzniklo, tři tisíce hodin jsem odpracoval s rodinou na rekonstrukci polorozpadlé stodoly. A zastoupení? Měl jsem vždycky štěs-
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tí na slušné významné lidi. A dodneška razím
heslo, že když můžete za dobrého člověka ztratit
slovo, musíte to udělat. Vede mě to celým životem, otevřít dveře a cestu dobrému člověku.
Na něm je, jak s tím naloží. Svépomocná dílna
vydělávala nějaké peníze, ale bylo vidět, že každý z družstevníků chce jít svou cestou, tak jsme
zisk rozdělili. V devadesátém roce jsme se synem Pavlem, který v té době studoval v Praze
ČVUT, založili „eseróčko“. Ale ten velký start má
na svědomí prezident německého BMW klubu,
známý norimberský notář Knochlein, pro kterého jsem opravoval „šicí stroje“…

Šicí stroje?
Tak jsme museli říkat motorům, byla to jiná
doba, opravovat auta pro kapitalistickou cizinu
by mi jen tak neprošlo… A tenhle člověk, se kterým jsme se spřátelili, měl velmi úzké vazby
na představenstvo BMW. Ten mě doporučil.
A ten mi dohodl mnichovskou schůzku s členem
představenstva. Nikdo nevěřil, že k té schůzce
dojde.
Vy jste věřil?
Věřil, protože já vůbec neuměl ocenit význam
toho člověka, já šel na schůzku, že si budeme
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povídat. Tehdy se rozhodovalo o vstupu značky na český trh. Já znal z BMW řadu lidí, nikdo
z nich nemluvil do obsazení českého trhu, ale
stejně jsem všechny požádal o podporu. Šéf
vývoje trojkové řady, šéf archivu, jedna z vedoucích obchodního úseku… všichni to byli
stejní srdcaři, jaké jsem kdysi poznal v tatrovce. Zastoupení jsme dostali. A na první schůzce
mi ředitel českého zastoupení řekl: „Pane
Vránku, vy nejste můj člověk, vás jsem si nevybral, vás jsem dostal přiděleného…“ A dopisem
mi zastoupení zrušil. V té době se dealerství
kupovala, konkurence se snažila. Jenže já měl
úvěr s dvaadvacetiprocentním úrokem, začali
jsme stavět, zmobilizovali jsme s Pavlem
všechno, co šlo, zdokumentovali investice…
BMW nás podrželo a konkurence to za tři roky
zavřela, byl to od začátku podivný podnik.
Měl jste „nos“ na lidi, měl jste i štěstí, že
se vám podařilo před lety koupit tak velký
areál. Dnes už je vám skoro malý…
Asi v tom kus štěstí i byl, ale hlavně to byl obrovský boj. My chtěli jenom část, ale dvě skupiny majitelů se nemohly shodnout na postupu,
nakonec šel celý areál do dražby a koupili jsme
ho o padesát procent dráž, než byl odhad. Třicet milionů pro nás tehdy byly obrovské peníze, ale z dnešního pohledu to byl velmi dobrý
obchod.
Nebyl to jediný boj, že?
Nebyl. Krizových situací bylo nepočítaně a bez
zázemí, které jsem měl, bych to nikdy nedal. Bez
ženy, bez kluků, si to neumím představit. Tehdy
to byl tvrdý boj, zažili jsme i pokusy o ruské
výpalné, rozstřílené výlohy, vypálená auta, tlak
na výkony a rychlejší růst ze strany BMW…
Tomu nebylo snadné se bránit.
Divoký východ. Neměl jste chuť to zabalit?
To je to zázemí, o kterém mluvím. Nechtěl. Ale
zaplaťpánbůh, že posledních dvacet let se nemusíme zabývat takovými věcmi a můžeme
se opravdu naplno věnovat byznysu.
S jedním synem jste irmu zakládal, druhý
ale vystudoval medicínu a ve irmě nefungoval. Jak jste to vnímal? Nebyl to problém?
Nemyslím. Ani jsem to asi nijak nevnímal, Miloš
byl výborný lékař a bavilo ho to, jsem si jistý,
že by ho to bavilo i dnes, měl nápady, chtěl sem
přivážet postupy, které tu nebyly. Pak nastala
situace, že usoudil, že irmě může prospět a rozšířil naše řady.
Nikdy jste neřešili svár bratrských kompetencí? Vzájemnou žárlivost?
Já jsem věřil, že to nikdy řešit nebudeme, protože jsme jako rodina žili hodně spolu, jezdili jsme
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na společné dovolené, na výlety. K určitým svárům ale časem došlo, Miloš měl jiný přístup než
Pavel, každý z nich prosazoval svoji pravdu…
Podařilo se nám to vyřešit docela dobře, změnili
jsme způsob řízení.
Vyzkoušeli jste různé modely…
Asi hlavní zlom nastal v roce 2013, když jsme
otevřeli Prahu. Uvědomil jsem si, že bych asi
měl předat kompetence. V osmdesáti předávat
irmu je pozdě, myslím. To je věk, kdy už člověk nestačí, mozek nepracuje, jak je potřeba.
Svět se strašně rychle mění a vy už mu nestačíte tak jako ve čtyřiceti, v padesáti. A chtěl jsem
vidět, jestli to kluci budou dělat dobře. Víte, já
začínal z nuly, v garáži, dal jsem do podnikání
všechny peníze, i ty, co jsme měli naspořené
na rodinný domek, budovali jsme irmu krok

V posledních dvou letech
bylo zásadní, že jsme
si uvědomili schizofrenii,
kdy jsme se jako výkonní
ředitelé zpovídali sami
sobě coby představenstvu.
Změnili jsme model řízení
a výkonné funkce jsme
obsadili manažery. Považuji
to za správný krok.
Miloš Vránek junior
za krokem. V pětašedesáti jsem si uvědomil, že
je čas pomýšlet na předání irmy. Protože kluci
byli do práce zapálení, cítil jsem, že je ten
správný čas a stáhl jsem se z výkonných pozic,
Miloš dostal na starost obchod a marketing,
Pavel byl s irmou od začátku, má technické
vzdělání, vedl poprodejní služby. Mluvil jsem
do toho ještě trochu z úrovně představenstva,
ale viděl jsem, že ta změna měla smysl a byla
irmě prospěšná. Upřímně, dnes je naše irma
úplně jinde. Před měsícem jsme v Praze v Kongresovém centru otevírali světový unikát, nový
prodejní koncept Urban Store. Já bych s něčím
takovým nikdy nepřišel. Nebo Pavlovy kroky,
kdy sleduje vývoj a dokáže předvídat kroky
výrobců i konkurence. S Chevroletem jsme se
díky jeho intuici a znalostem rozloučili rok
předtím, než se irma stáhla z Evropy. Podobně
to bylo s Opelem, když centrálu přesunul
do Budapešti a začalo to drhnout. Zatím se nám
i díky tomu, že prostor dostali kluci, zkrátka
daří být vždy o krok napřed.
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MILOŠ VRÁNEK
firmu založil, jeho synové Miloš a Pavel ji dnes
vedou. Pavel byl
v době našeho povídání při otvírání Renocar
Urban Store, ale Miloš
junior se k rozhovoru
přidal a oživil pohled
tatínka místy i pohledem svým.

rizace. Dnes je nabídka nekonečně široká, kromě
dříve preferovaného výkonu zákazníky hodně
zajímá bezpečnost, asistenční systémy, provozní
náklady… A velkou prioritou se stává služba poskytovaná následně značkovým servisem. Počínaje vstřícností nabízených termínů při objednávání
na servis, zajištěním náhradního vozidla, dostupností předváděcích modelů, angažovaností dealera při vyřizování pojistných událostí… Dnešní
zákazník si váží svého času a rozhoduje se podle
toho, jak mu naší službou usnadníme život…

Jak jste s bratrem prožívali dětství mezi auty?
Táta nás brával na závody na Masarykově okruhu,
to byla paráda. Chodili jsme s tátou do depa a obdivovali v osmdesátých letech vítězné M 635.
Taky si pamatuji dobu, kdy taťka v garáži neopravoval jen naše auto, ale také bavoráky pro kamarády a pro známé. To jsme občas, když bylo potřeba například vyndat motor, viseli s bráchou
na laně jako závaží… A prázdniny? Ty jsme trávili
na dvoře nekonečným broušením karosérií a jejich přípravou na lakování.

Hitem obchodních modelů má být i v segmentu automobilů online prodej, mluví se o posilování přímého prodeje automobilkami…
Ve střednědobé budoucnosti musíme počítat
s tím, že se některé značky přes e-shop prodávat
skutečně začnou. Pokud si budete chtít koupit
běžné auto střední třídy, tam online kanálu věřím.
Stačí dobrý internetový konfigurátor, dobře nastavené smlouvy a může to fungovat. U BMW se to
může v budoucnosti dotknout nižších segmentů
a určitě v tomto případě mohou sílit tlaky na přímou obsluhu trhu automobilkami. Ale pokud si
bude chtít zákazník koupit skutečně auto s velkým „A“, tak internetu nevěřím. Zákazníci si sestavování svého vozu u nás skutečně užívají. Očekávají prémiovou službu, sdílenou zkušenost, osobní
přístup, službu, kterou jim internet nenabídne.

Co vnímáte jako důležité momenty pro firmu?
Bylo jich několik. Vždycky jsme měli tátovu důvěru, tu nám vždy dával. V začátcích nám pomohly
dobré kontakty na BMW muzeum v Mnichově
a BMW veterán klub v Německu. Ty tátovi přinesly
několik zakázek a zviditelnily jeho práci za hranicemi. Oceňovali, že dělá precizní práci a vždy
dodrží slovo. V průběhu dalšího budování firmy
bylo zásadní, že se taťkovi podařilo udržet rozvoj
na uzdě. Všichni se tu předháněli v růstu, taťka ne.
Investoval, ale vždycky jen tolik, co si dokázal
spočítat. Nějak intuitivně vždycky cítil hranu,
za kterou nesmí. Přesto jsme každých deset let
vyrostli o řád. V posledních dvou letech bylo zásadní, že jsme si začali uvědomovat schizofrenii,
kdy jsme se jako výkonní ředitelé zpovídali sami
sobě, představenstvu. Změnili jsme model řízení
a výkonné funkce jsme obsadili manažery. Považuji to za správný krok.
Žijete s firmou celou její existenci. Jak se prodej aut a značka sama za ten čas změnila?
Samotný prodej aut se dosud nezměnil. Paradoxně je to jeden ze segmentů, kde se toho změnilo
skutečně velmi málo. Stále přichází zákazník
do autosalonu, vybere si model, absolvuje zkušební jízdu, upřesní konfiguraci, doladí se detaily
smlouvy, dohodnete se na ceně... Hlavní změny
bych osobně viděl v tom, že se mění okamžik
rozhodování zákazníka. Zásadní informace už
zákazník nečerpá v autosalonu, ale z webu. Z internetových stránek výrobce, z nezávislých recenzí, testů… Ale způsob nákupu je opravdu stejný.
Značka se mění, ale z mého pohledu jí naštěstí
zůstává charakter. V devadesátých letech si kupovali BMW zákazníci pro sportovní charakter, kvůli
výkonu. Těch prvních deset let naší existence
určoval klasický BMW šestiválec, prodávaly se
třistatřicítky, pětsettřicítky, silné benzinové moto-

Kde vidíte budoucnost značky? Respektive,
budoucnost vaší firmy?
Stále více jsou skloňovány pojmy jako elektromobilita, konektivita, autonomní řízení, sdílené
vozy… Mohlo by se zdát, že budoucnosti tradičních dealerů automobilů brzy odzvoní… Jsem
přesvědčen, že tu pořád bude i v budoucnu skupina zákazníků, která bude auto vnímat stejně
jako dnes. I s tou radostí, o které u BMW mluvíme. Jsem přesvědčený, že tu i za deset let bude
místo pro auto, do kterého si s chutí sednete,
abyste si užil jízdu, ne pouze proto, abyste se
dostal z bodu A do bodu B. A že si takové auto
půjdete koupit postaru do autosalonu, kde se
vám budou osobně věnovat. Zúží se jen nabídka
té radosti, vozů s klasickou manuální převodovkou, s osmi nebo šestiválcovým motorem…
A budoucnost naší firmy? Cítím to stejně, jak to
formulují u BMW. Naši „šéfové“ říkají, že sice nedokáží přesně předpovědět, kde bude mobilita
za deset let, ale chtějí být u toho a na špici. Pod
toto bych se podepsal. Možná se časem bude
naše rodina věnovat i jiným projektům, ale jsem
přesvědčen, že nás auta neopustí.

OČIMA
Miloše Vránka
juniora

Jak těžké bylo přestat do toho mluvit?
Přece jen, jste tu skoro denně…
To víte, že jsem pořád měl tendence do toho
mluvit, ale také jsem si uvědomoval, že je to
špatně, že je musím nechat, aby si mohli
dokázat, že na to mají. Našel jsem si koníčka, hračku, abych se zabavil. S Milošem
jsme za posledních dvacet let dali dohromady sbírku více než čtyřiceti historických
bavoráků. Předal jsem byznys, nechal jsem
si restaurátorskou dílnu, to je moje radost.
S oldtimery jsem začínal, k oldtimerům
jsem se vrátil. Hraji si, ještě pár let si asi
hrát budu, jezdím na srazy po vlastní ose,
užívám si to. Ale pořád mám nápady a vize,
o které se dělím. Vývoj v oboru může směřovat kamkoliv, ale my máme na čem stavět. Možná poroste význam poprodejních
služeb a vrátíme se na začátek. Příležitostí
se mohou stát a stávají youngtimery, a nejen značky BMW. Můžeme využít zkušeností
z renovací vozů, na kterých se naše irma
zrodila. Umíme zkrátka uchovat autům radost z jízdy…
A ještě dnes občas vezmete
montérky?
To už ani ne, ale tým svých mechaniků si řídím sám, protože ono to chce poměrně
velkou zkušenost. A je pravda, že žiji
s BMW už více než padesát let a to už nějakou zkušenost uděláte.
Před dvěma lety jste otevřeli v Brně
BMW muzeum, patrně nejucelenější soukromou BMW sbírku na světě… Co vás
k tomu vedlo? Neuvažujete o tom, dokoupit i těch pár modelů, které vám chybějí
a mít ji kompletní?
Značka BMW má více jak stoletou tradici.
Když už se nám podařilo dát dohromady
poměrně slušnou kolekci bavoráků, přišlo
nám škoda se o radost z nich nepodělit
s ostatními. A pokud jde o několik unikátních
modelů, které nám ve sbírce chybí a občas
se draží v aukčních síních Sotheby's, třeba
krásná 507, se kterou jezdil Elvis Presley?
Sbírku doplní třeba moji vnuci…
Když byste těch padesát let s BMW měl
shrnout…
Dávejte si nesplnitelné cíle a drobnými
krůčky k nim směřujte, pak uspějete. Když
se zastavíte, je to stejné, jako byste šli dolů.
Vaše oblíbené auto?
Těžko vybrat jedno. Z8, asi… (a zasněně
se podívá na Miloše juniora, pozn. red.).
Miloš by řekl patrně BMW 328 z roku 1938,
Pavel Z4 AC Schnitzer…
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Petr Karban
Jakub Hněvkovský

NEŘEŠ KONEC,
KDYŽ NEZNÁŠ ZAČÁTEK
Jana Kremlová vybudovala s manželem respektované oříškové království, v němž dnes
už de facto vládnou jejich dcery. Povídali jsme si nejen o tom, jaké to je naučit se nebýt první,
ale i o tom, kdy mají pistácie provázek nebo že ošklivé meruňky jsou ty nejlepší.
Rozšiřujete nabídku, zaregistroval jsem
oříškové krémy, mouky…
Po nástupu našeho zetě do irmy jsme se začali
víc orientovat na další potravinářské zpracovatele. Dodáváme velkým cukrárnám kalibrované
kostičky oříšků a druhotným produktem je ořechová mouka, kterou jsme uvedli na trh. Vlastně z každého druhu ořechů máme i mouku.
A velmi dobře se to uchytilo, v Globusu je naše
mandlová mouka jeden z top produktů. Lidé
s celiakií hledají bezlepkové alternativy a my
ji máme.
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Od mouky k máslu už je jen krok…
Právě. Mouky máme dost, víc, než jme byli
schopni prodat, tak jsme už cíleně vyvinuli máslo a v současné době testujeme čtyřicet druhů
másel. Jsou to jednak skutečně stoprocentní
jednodruhová másla, jednak krémy, máslo s bílou čokoládou třeba a podobné dobroty. Ty nejoblíbenější potom uvedeme na trh.
Prodáváte všemi kanály, velkoobchod,
maloobchod, do výroby, do domácností,
e-shopem…

To je určitě nejdynamičtěji rostoucí obchodní
kanál, přestože u nás má trochu jiné postavení.
Pracujeme s ním, ale nechceme, aby byl konkurencí našim zákazníkům, kteří nabízejí naše produkty v maloobchodní síti, myslíme si, že to není
fér. Nechceme proto, aby měl stejnou nabídku,
spíše má sloužit těm vyhraněnějším, kteří hledají
určité speciality a na ty obvykle v regálech není
místo, protože to je přece jenom omezené. Navíc
máme zkušenost, že lidé, kteří se věnují zdravé
stravě a sportu, dost často hledají své produkty
na internetu a upřednostňují online formu náku-
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schopni dnes konkurovat platem. Tlak na cenu
potravin je enormní. Všechno můžete zdražit,
ale zdražit potraviny o desetník je skoro
nemožné.

pu před kamennými obchody. Takže e-shop se
cíleně snažíme posunout ke zdravé stravě. Začíná
být poptávka i po bioproduktech.
Co jsou speciality, na které v regálech
obvykle nezbude místo?
Třeba sušený physalis, plod s vysokým obsahem
vitaminu C. Makadamové ořechy. Vlastně i ty mouky, protože jich máme skutečně hodně druhů,
v Globusu třeba se prodávají ty čtyři nejžádanější.
A biotrendy? Raw ořechy?
Raw je spíš marketingová nálepka, při sušení
a zpracování zůstane máloco raw. Bio se vrací,
a třeba biomeruňky mají opravdu chuť. Jen nejsou tak hezké, na pohled byste si je nevybral.
Mají oříšky chutě podle oblastí? Třeba
jako káva?
Mají, a nejen chuť. Americké mandle jsou sladší,
vyšlechtěné, aby nebyly tak hořké, jako třeba španělské. Ve Španělsku jsou i exkluzivní odrůdy, ale ty
se na českém trhu vzhledem k ceně vůbec neprodávají. Íránské pistácie jsou nejlepší na světě. Jenže
z Íránu nikdy nedostaneme oříšky bez příměsí,
takže to pak znamená zvýšit počet lidí na lince
a vybírat, co tam nemá být. Americké jsou čisté
a krásné, ale tu výraznou chuť nemají. A ještě jednu
výhodu Amerika má. Je opravdu spolehlivá v termínech dodávek. Španělsko je prostě maňana…
Nové produkty jistě znamenaly i nové
technologie, už došlo i na roboty?
Na ty se připravujeme, je to takový můj sen. Zatím
jsme investovali do amerických technologií na sekání ořechů, teď ale připravují naši kluci něco
sami, máme tady dílny a manžel je strojař, takže
vyvinuli něco, co jsem sice ještě neviděla, ale
všichni z toho mají radost, tak se také těším.
A protože je skutečně potřeba zvyšovat produktivitu, robotické linky bychom chtěli rozjet do dvou
let. Tedy, my bychom rádi dřív, ale když jen stavební povolení trvá rok…
Vyplatí se vůbec, při šíři vaší výroby v menších objemech, robotické linky?
Musíme to rozdělit. Jsou linky, kde třikrát
za směnu měníme výrobní program, ale jsou
i takové, které jedou jeden produkt celý den.
Ty první určitě zůstanou v rámci ruční výroby, ty
druhé bychom chtěli automatizovat co nejvíce.
A stačí vám regionální trh práce?
Nestačí, jsme zapojeni do Režimu Ukrajina, ale i to
má své limity. Jednak to trvá všechno neúměrně
dlouho, takže oni nepřijedou, kdy je potřebujete,
ale prostě vám jednou spadnou z nebe, jednak
snad ještě větší problém, než zahraniční dělníky
sehnat, je ubytovat je. Takže jsme soukromé peníze investovali do nákupu bytů.

Máme zkušenost, že lidé,
kteří se věnují zdravé stravě
a sportu, dost často hledají
své produkty na internetu
a upřednostňují online
formu nákupu před
kamennými obchody. Takže
e-shop se cíleně snažíme
posunout ke zdravé stravě.
Začíná být poptávka
i po bioproduktech.
Také se množí případy, že nastoupí k tomu,
kdo investoval do celého toho řízení, ale
do měsíce jsou někde jinde. Stalo se vám
něco podobného?
Já myslím, že stalo, ale oni vám to ani neřeknou,
řeknou, že se vracejí domů, to nemáte šanci ohlídat. Není to dokonalé, ale pomoc to je. Na druhou stranu, k nám se lidé i dnes hlásí, obvykle
jsou to lidé z rodiny zaměstnanců nebo jejich
známí.
Což je zase hezké potvrzení toho, že peníze
nejsou všechno, třeba vy dlouhodobě vycházíte vstříc maminkám…
Snažíme se. Ale má to i svá negativa, v poslední
době nám ohromně narostly paragrafy… Když
jsme tu měli personální audit, tak se agentura
divila, jak dokážeme plánovat výrobu, když
někteří zaměstnanci pracují od šesti, jiní
od sedmi, někdo od osmi a někdo třeba od půl
desáté. Což je jedna z velkých výhod, kterou
máme, že když k nám nastoupí maminka, tak ví,
že bude mít pracovní dobu podle pracovní doby
školky nebo kratší. A je to i jeden z důvodů,
proč se k nám hlásí, protože potravináři nejsou

Platí to v celé Evropě?
Těžko říct. V Německu, Holandsku, ve Skandinávii, ale i v Polsku jsou proti nám obvykle irmy, které mají užší sortiment, ale jsou mnohem
produktivnější, mají technologie, automatizovaly, vyrábějí ve velkých objemech. Český trh je
maličký, a i když děláme na export, děláme řadu
produktů v tak malých objemech, jako by nikdo
nedělal. Dnes každý e-shop chce mít vlastní
značku. A mají pocit, že sto kilo je obrovský
objem, zatímco my jim vysvětlujeme, že na sto
kilo se nám ani nerozjedou stroje. A všechno
nemůžeme dělat ručně. Nehledě na to, že je to
extrémně drahé, protože ono je jedno, jestli
děláte technologickou přípravu na deset tun
nebo deset kilo.
Manžel vyvíjí technologie, vy plánujete
roboty? Kdo řídí irmu, vy nebo dcery?
Pracují přece ve irmě…
Petra už devatenáct let, Markéta sedm. Jedna
velí obchodu, druhá výrobě, obě dvě jsou v představenstvu. A příští rok v březnu jsme se s manželem dohodli, že z představenstva odstoupíme
a budeme už mít na irmu vliv jen z pozice v dozorčí radě. Holky to stejně už dnes řídí podle
svého, moc jim do toho nemluvíme.
Takže co budete dělat za rok touhle dobou?
Budu pracovat úplně stejně… Fakt je ten,
že holky to zvládají dobře a my s manželem
už nemusíme pracovat moc. On jako strojař
se pořád podílí na technologickém rozvoji,
já mám na starosti takové věci, které nikdo moc
dělat nechce, personalistiku třeba. Ale protože
mám kancelář tady a druhou na Kanárských
ostrovech, pořád mě to baví.
Bylo těžké naučit se nechat dcerám
prostor?
Já nevím, jestli těžké, ale nebylo snadné, naučit
se o všem nerozhodovat. Ale myslím, že už to
mám za sebou. Nejprve jsme seděli v jedné kanceláři, osm, deset lidí pohromadě, a to nebylo
dobré, o všem jsem věděla, všechno jsem chtěla
řešit, každý problém, nemohla jsem ani spát.
Tak jsem si udělala svoji kancelář, a to bylo ještě
horší, měla jsem pocit, že vůbec o ničem nevím,
že jsem od všeho odstřižená. Vždycky jsem
se ocitla uprostřed nějaké debaty a když jsem
se do ní chtěla vložit, říkaly mi: „Neřešila jsi začátek, tak neřeš konec…“ Měly pravdu. Dnes už,
když máme jiné názory, když ony mají svou cestu a my bychom šli s manželem jinudy, jdeme
jejich cestou. To totiž jinak nejde.
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S JEDNOU AVIÍ ZA SVÝM SNEM
Autodoprava Břetislava Látala, kterou buduje spolu se svou ženou Michaelou doslova na českopolských hranicích, v Mikulovicích na Jesenicku, je ověnčena titulem Diamant českého byznysu
v Olomouckém kraji. Je to obyčejný příběh o tom, jak se z práce a pokory rodí úspěch…
Petr Karban

Jadran Šetlík

Pokud vím, vystudoval jste potravinářskou
průmyslovku. Jaká byla vaše cesta
k autodopravě?
BL: Vlastně poměrně rychlá, v Mikulovicích funguje
fabrika Plastkon product, kdysi patřila pod známé
gigantické Lisovny plastických hmot Vrbno pod
Pradědem. V té pracovala moje maminka, byla
vedoucí zásobování. Před třiadvaceti lety jsem tam
začínal, ve dne jsem jako fakturant seděl u počítače
a fakturoval, po večerech u stroje lisoval, šestnáct
hodin denně, abych měl nějaký slušný příjem. Zjistil jsem, co obnáší práce fakturanta, lisaře ve výrobě, nechtěl jsem se spokojit s představou, že budu
věčný fakturant, měl jsem chuť něco vymyslet,
zkusit něco sám. A protože tatínek je řidič, měl
jsem k autům blízko. Co mě mohlo napadnout? To,
že budu pro tuto společnost zajišťovat zásobování.
Přece to nemůže být tak složité…
Bylo?
BL: Vlastně to bylo docela snadné. Tím spíš, že
maminka mého kamaráda byla zase vedoucí expedice. My jsme tady taková vesnice, všichni se
známe, všichni jsme spolu hráli fotbal. Vlastně,
ono to bylo nejdříve tak, že to zkusí táta, ale tomu
se už, po čtyřiceti letech ježdění u ČSAD, moc nechtělo. Hlavně se bál zadlužit. A skoro třiadvacet
let u mě jezdí, je to pro něj vhodnější alternativa,
ví, že se postarám. Protože já jako mladý kluk
po maturitě jsem se samozřejmě nebál ničeho
a šel jsem do toho po hlavě, pronajal jsem si osmipaletovou Avii, ve fabrice naložil plastové výrobky
a odvezl je do Litvínova a odtamtud jsem sem vezl
polyetylenový substrát pro výrobu. Půl roku, den
co den, tam a zpět. Z osmi korun za kilometr jsem
korunu dal na nájem, něco utratil, něco zůstalo.
Vydělali jsme na první auto, na druhé, na třetí
a bylo rozhodnuto. K plastům přibyly kečupy ze
Sušice, dvanáct let jsme je vozili, tři čtyři auta
týdně, obchoďáky po celé Moravě.
ML: Tehdy to bylo skutečně snadné, dnes je to pro
někoho, kdo chce začínat, mnohem těžší. Vysokým tempem narostla byrokracie, zpřísnily se
kontroly, veškeré emisní a legislativní normy.
V dnešní době není úplně jednoduché začít podnikat. Intervence ČNB pomohly ke zvýšení exportu,
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snížila se nezaměstnanost a ta je v dnešní době
slabou stránkou téměř všech zaměstnavatelů
včetně nás na Jesenicku. Nevybavuji si, že bych
kdy v této krajině viděla billboardový nábor zaměstnanců, dnes jsou na každém kroku…

… nepoužíváme žádný
logistický systém, mám ho
v hlavě. Každý večer si před
sebe rozhodím zakázkové listy
a kombinuji nejvýhodnější
alternativy…
Břetislav Látal
Na kolik aut jste se dostali, z té jedné
pronajaté Avie?
ML: Dnes máme sedmdesát vozů, osmdesát zaměstnanců. Staré parkoviště už nám nestačí, budujeme novou centrálu, se sklady, kancelářemi,
velkým parkovištěm.
První místo v žebříčku Diamanty českého
byznysu v Olomouckém kraji nemá každý…
V čem jste silní?
BL: Míša, když jsme se poznali, mi dala takovou vizi,
že platnější budu, když se budu věnovat logistice
a obchodu, dispečinku, než když budu jezdit. Že
mám využít, co jsem se naučil. Koupili jsme dvě
skříňové dodávky, zakoupili jsme zakázkový systém, což je velmi užitečná databanka nákladů
a vozů, a tím začala naše expanze do Polska. Přestal
jsem jezdit a začal jsem se věnovat spedici. Tři Avie,
dvě dodávky a jeli jsme. První zákazníci v Polsku
byli spokojení, zvyšovali objemy. Práce bylo víc
a víc, a protože jsme neměli tolik aut, tak jsme si je
začali pronajímat jako spediční irma. Vydělali jsme
peníze, koupili vlastní auta… a tak pořád dokola.
To je ten lepší obraz polského trhu, že?
Jeho síla…
BL: Určitě, Polsko nás samozřejmě udělalo. Je to
zvláštní, do Polska nikdo nechtěl moc jezdit, Po-

láci nemají v obchodě úplně dobré jméno. My, co
zde žijeme, se s tím nějak umíme vyrovnat. Nejsme tu jediní, v okruhu pár kilometrů je pět
poměrně velkých dopravců s desítkami aut,
všichni se uživíme, nelezeme si do zelí. Každý
máme své.
Ale přece jen, vy máte přece ten diamant…
BL: Možná je to tím, že nevím, co je nemocenská,
má žena mateřská a rodičovská, i když máme
dvě společné děti. Oba žijeme prací. Na první
dovolenou jsme jeli až po deseti letech od založení podnikání. Každý den chodíme do práce
a usedáme ke svým kolegům, jelikož tak všechny bereme, jako sobě rovné. A neustále se podílíme na chodu irmy, mnohdy i osmnáct hodin
denně…
ML: Také se nám vrací slušnost. Pokora, s jakou
ke své práci přistupujeme. Nikdy jsme nevzali
zakázku nikomu za zády. Z naší strany se snažíme
svým zákazníkům poskytnout stoprocentní
servis, jak v podobě nových vozů značky Mercedes-Benz, tak proškolené zaměstnance, veškerá
rizika máme řádně pojištěna. Ke všem nepříjemnostem, co v dopravě mohou nastat, se stavíme
čelem, o všech komplikacích své zákazníky informujeme. Myslím, že i to si na nás naši zákazníci
cení. Mnohdy říkají, že jsme pro ně jistota.
Čím je logistika tak výjimečná? Každý
si přece může koupit auto, nějaký logistický
software…
BL: Ale my nepoužíváme žádný logistický systém,
mám ho v hlavě. Každý večer si před sebe rozhodím zakázkové listy a kombinuji nejvýhodnější
alternativy, ráno vše doladím a vozy mohou vyrazit. Ten úspěch, to jsou hodiny práce, není to
zadarmo.
ML: Hledali jsme samozřejmě, existují různé systémy, ale vlastně jsme nenašli žádný, který by
vyhovoval našemu stylu práce. Tím, že se zaměřujeme právě na menší zakázky, jsme dost speci ičtí.
V něčem je to možná těžší, ale je to i výhoda, banky hodnotí kladně, že nejsme závislí na jednom
dvou zákaznících. Diverzi ikace nám dovoluje
překonat i případné dílčí propady.
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Co vlastně vozíte?
BL: Všechno, co se dá položit na palety. Od nábytku přes mouku až po růže všechno. Nevozíme chlazené zboží, nevozíme potraviny podléhající zkáze. Ale umíme i kontejnery. Dnes je
tolik práce, že si můžeme vybírat, spokojení
zákazníci se k nám rádi vracejí. Kvalita a rychlost dodání zboží je naší prioritou. V zakázkovém systému bylo, když jsem začínal, kolem
dvou tisíc zakázek denně. Dnes pětadvacet tisíc… Po celé Evropě. Máme své spokojené zákazníky, kteří nám sami volají a nabízejí zakázky
různého druhu, takže dnes zakázkový systém
mnohdy ani nevyužíváme.

Ke všem nepříjemnostem, co v dopravě
mohou nastat, se stavíme čelem, o všech
komplikacích své zákazníky
informujeme. Myslím, že i to si
na nás naši zákazníci cení.
Michaela Látalová

Vy sám už dnes, předpokládám,
nejezdíte… Neláká vás to někdy, nechat
odpočinout hlavu?
BL: Osobákem jezdím rád, když někam cestujeme
s rodinou. Ale jinak, po pravdě, ani neláká. Hlava
si odpočine při cvičení a vyhrazujeme si pro sebe
a pro děti víkendy, ale i o těch se práci nevyhneme, máme takový stálý home of ice.
ML: Přes týden věnujeme práci hodně času, protože tak to je nastaveno, když se vám pokazí auto,
nemůžete to řešit zítra, musíte hned. Ale děláme
to pro sebe, pro rodinu. Kdybychom byli zaměstnaní, také bychom alternativnímu zaměstnání
museli věnovat svůj čas. Zde máme výhodu, že
to je nastaveno podle našich hodnot.
Bude to rodinná irma?
ML: Jsme rodinná irma, ale jestli se ptáte
na děti… Nevím, jestli bych jim to chtěla nalinkovat, že musejí pokračovat. To necháme na nich.
Tady v Jeseníkách je úžasný kraj, ale přece
jen, netáhne vás to do města? Pro byznys
ještě víc příležitostí, zrovna tak pro děti…
ML: Netáhne. Máme tady vše, co potřebujeme,
a mnohdy i víc. Jeseníky jsou úžasná panenská
krajina, nabízející mnoho podnikatelských příležitostí. A co může být pro děti víc než bezpečí, čistá
krajina a zdravý vzduch?
Ale musíte za vším jezdit, tady
v Mikulovicích určitě není všechno.
ML: Ale ve velkých městech také za vším jezdíte,
a mnohdy stejně daleko a stejně dlouho, někdy
i víc. Jen to máte v rámci města. My to máme sice
vedle, ale leckdy je to časově méně náročné než
ve městě. Když vezu děti do školy nebo
na kroužky, tak když vím, že mi to trvá dvacet
minut, trvá to opravdu dvacet minut. V Praze
vám to může trvat dvacet minut, ale stejná trasa
může trvat také hodinu.
BL: A pro podnikání? Tady nám nic nechybí.
Naopak, zde máme možnost rozvíjet své podnikání, ve městě je každý kousek půdy draze
zaplacen.
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Luděk Seryn je první a jediný český
hodinář, který byl poctěn řádnou
kandidaturou prestižního
světového klubu AHCI. Académie
Horlogère des Créateurs
Indépendants sdružuje několik
málo špičkových uměleckých
hodinářů a již pouhá kandidatura
je vstupenkou mezi vyvolené.
Český hodinář ji letos
na slavném basilejském
hodinářském veletrhu
získal po právu – vyrobil
totiž skvost jménem
Karel Rotation.
Hodinky se strojkem,
který svět dosud
nespatřil.

Petr Karban

Jiří Vratislav a Tempus X

JAK VYSOKO VYSKOČÍ PES
Co je pro vás na hodinkách důležité? Abyste
si mohl při pohledu na ně říct, že to byla
dobrá práce…
Nápad. Invence. A samozřejmě vzhled, hodinky
se musí líbit. Ale pro mě je nejdůležitější stroj,
myšlenka ukrytá v něm. Už to není úplně o výrobě, jak by si leckdo myslel, protože není důležité, abyste všechno vyrobil sám. Na začátku
možná ano, ale časem zjistíte, že je důležitější
věnovat čas něčemu jinému než vyrábění
šroubků. Důležité je vědět, že je vyrobit umíte,
protože pokud děláte prototyp, musíte si součástky vyrábět sám.
Co je důležité pro to, aby hodinky byly přesné?
To jsou základní principy mechaniky, přesné
soukolí, kvalitní setrvačka… a desítky dalších
maličkostí.
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…buď chcete masovku,
třebaže špičkovou, nebo
chcete něco výjimečného,
co nikdo jiný nemá. Bez
ohledu na to, jaké hodinky
si vyberete, všechny musejí
být spolehlivé a přesné.
Ale když je to tak snadné, proč jsou i drahé
hodinky krutě nepřesné?
No, ono to jednoduše jenom vypadá nebo se řekne.
To je jako s auty, sporťák nikdy nebude jezdit jako
limuzína. Můžete mít super auto s počítačem
a všemi high-tech výstřelky, nebo si koupíte Mor-

gana, ručně vyráběného, bez klimatizace, bez počítače. Jeho hodnota je jinde. Mluvíme o dvou světech, buď chcete masovku, třebaže špičkovou,
nebo chcete něco výjimečného, co nikdo jiný
nemá. Bez ohledu na to, jaké hodinky si vyberete,
všechny musejí být spolehlivé a přesné.
Měl jste profesní život takhle nalinkovaný
od začátku?
Když jsem měl v Mohelnici dva roky svůj první
krámek na Nádražní ulici, ptal jsem se sám sebe,
jestli je to přesně to, co chci dělat celý život. Opravovat hodinky, řetízky, občas udělat nějaký snubák... Odpověď znáte.
Znám, vaše poslední a dnes již slavné hodinky
vznikaly od návrhu po inále dva roky. Jak se
při tom vlastně cítíte, když to všechno na po-
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hled vypadá dobře, a přitom to nemusí fungovat? Stačí jeden nepovedený úhel na jednom
zoubku jednoho kolečka a dva roky práce jsou
v tahu…
Ta práce by nebyla v tahu, jenom tu chybu musíte najít a odstranit… Nebo to vyrobit znovu, nebo
předělat celý systém, nebo vymyslet nový systém, prostě to musíte vyřešit. To je to nejhezčí,
i to nejtěžší zároveň. Přijde zákazník s nějakou
představou, povídáme si, já mu na základě jeho
představy načrtnu, jak by to mohlo vypadat,
shodneme se, že to oba chceme, zákazník odejde,
já sedím nad nákresem a vím, co mám vyrobit,
ale vůbec netuším jak. Adrenalin, riziko a překvapení pro nás oba.

Nechci dělat deset stejných
kusů. Důležitější jsou ty
krůčky dopředu a výš. Jen
tak se vám povede něco jako
Rotace. A pak máte pocit,
že věci mají smysl.
To se stává?
U Rotace se to stalo.. Původní požadavek byl vyrobit hodinky, které see točí. První nápad zákazníka
tehdy byl udělat rotující
tující stroj hodinek. Pochopil
jsem, že bude třebaa mít vše na prostředku, na jedné jediné hřídeli. To
o znamenalo, že hodinky budou
vyšší, aby se do nich
h všechno vešlo, skleněné, aby
to všechno krásné a unikátní bylo ze všech stran
vidět. Na základě takových
akových úvah jsem slíbil, že to
udělám. Až mnohem
em později jsem zjistil, že to nebude tak snadné, jak
ak jsem původně myslel, a že
asi budu muset postavit
ostavit typ hodinek, který
prostě na světě není.
ení.
Asi?
Možná vám to bude
de připadat podivné, ale
já nesleduji trendy,
dy, nečtu odborné časopisy, nezajímám se o to, co kdo udělal.
Mne na téhle práci
áci nejvíc baví proces
zrodu, pochod od
d myšlenky k realitě. Chci chodit po
o svých cestách.
Vás nelákala ta
a výzva?
Lákala, ale to nebyla
ebyla výzva udělat něco, co ještěě nikdo neudělal.
To byla výzva poprat
oprat se s nápadem, který ke mně přišel. Víte, jak
vysoko vyskočíí pes? Po klobásku. Ani
víc, ani míň. Já si tu klobásku dal pěkně
vysoko, aniž bych
ych to tušil. A dva roky
jsem skákal… manželka říká jako jojin.
Ale vyskočil jsem.
em.

Co je na těch hodinkách tak unikátního?
Jsou v nich dva stroje, na jedné středové hřídeli.
Během osmi hodin se to celé otočí o tři sta šedesát stupňů. Jsou to hodinky se sa írovým rotorem
automatického nátahu. A ještě ke všemu nemají
korunku, ručičky se seřizují perem s ukrytým
klíčkem. Takže na veletrhu v Basileji se pravidelně odehrávala taková třístupňová show. Když se
u nich někdo zastavil, nejprve s údivem zjistil, že
se strojek točí. Pak marně hledal rotor, a nakonec
ještě čím a jak se nařizují ručičky. Ty tři objevy, to
je takový trojitý wow efekt.
Asi oprávněný, když ty hodinky byly i jednou
z upoutávkových dominant na webu celého
veletrhu. Jaký byl váš pocit, když byly hotové?
Obrovská úleva.
Ne radost?
Radost také, ale opravdu úleva.
Budou vás vůbec ještě bavit jednoduché
hodinky?
Popravdě? Už moc ne.
Ale můžete si založit irmu a udělat z Rotace
hit. Máte ji patentovanou?
Mám. Ale vyrábět sériově ji nehodlám, to ať
dělá někdo, kdo je zaměřen na výrobu. Možná
kdyby přišel někdo se seriózním plánem, tak
bych se tomu nebránil. Mě prostě baví ty věci
vymýšlet.

Je vůbec ještě prostor, kam můžete jít? Asi
se nepovede každé dva roky světový unikát.
Vždy je kam jít, několik nápadů mám, ale od jisté
doby o nich nemluvím. I k Rotaci už chystám několik ra inovaností a komplikací. Každý zákazník mě
posune dál. Ono je to tak, vy přijdete, že se vám líbí
moje hodinky a jestli bych vám je nevyrobil. Vyrobím a rád, jakékoliv budete chtít. S jedinou podmínkou, uděláme do vašich hodinek něco, co jsem
ještě nedělal, například datum. Všichni něco získáme. Vy budete mít hodinky od Seryna, v nichž
bude poprvé datum, a já se posunu zase o kousek
dál. A to je to, co mě baví. Nechci dělat deset stejných kusů. Důležitější jsou ty krůčky dopředu
a výš. Jen tak se vám povede něco jako Rotace.
A pak máte pocit, že věci mají smysl.
A jste kandidátem AHCI…
Určitě to roli sehrálo, už jen to, že jsem mohl vystavovat na stánku AHCI, je obrovská pocta. To, že
mne hlasováním přijali za kandidáta, je vlastně
událost jako z jiného světa. Jsem tak prvním Čechem v této skupině.
Jak se z kandidáta stane člen?
Zase na základě hlasování, ale asi bych měl
něco předvést, ukázat nějaký progres, přeskočit sám sebe.
To abyste si klobásku pověsil zase
o něco výš…
Budu muset.

KAREL
ROTATION
Jméno
hodinek
je odvozeno
od křestního
jména zákazníka
a od vlastního
konceptu. Prostřední
část stroje totiž rotuje kolem
osy, která nese i další dvě části:
jednu řídí pohyb ručiček a druhá
zajišťuje automatický nátah.
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KAREL
Česká současnost nezná nikoho srovnatelného, vždyť nenajdete
v této zemi nikoho staršího dvou let, kdo by jej neznal. Můžete
si o něm myslet cokoliv, ale nemůžete ho ignorovat. Když jeho
jméno zadáte do kteréhokoliv vyhledávače na internetu
či v mediálních archivech, mžikem dostanete desetitisíce
výsledků. Když vyřadíte všechny tupě bulvární nesmysly, pořád
jich zůstanou tisíce. A objevíte paradox. Devadesát procent těch
odkazů se netýká toho, co řekl On, ale co jiní řekli O něm. Protože
on zpravidla jen zpívá. Letos v červenci oslaví osmdesát let
života a poctivých šedesát let na scéně. Karel. Gott.
Petr Karban
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K

dyž po vyučení v červnu 1957 nastoupil
do vysočanské zkušebny ČKD Stalingrad,
splnil tím otcovo přání vyučit se, ale byl
pevně rozhodnut nevzdat se nikdy pokusů o uměleckou dráhu, byť na Umělecko-průmyslovou
školu o pár let dříve přijat nebyl. Cestu ke hvězdám mu otevřela v roce 1958 soutěž Hledáme
nové talenty, kde zaujal Karla Krautgartnera. To
na jeho doporučení začal v roce 1960 studovat
operní zpěv na Státní konzervatoři u profesora
Karenina, který má na zrodu fenoménu Gott asi
rozhodující podíl. Již od roku 1959 ale s Orchestrem Karla Krautgartnera nepravidelně vystupuje, vedle toho večer zpívá po kavárnách a ráno
vstává na směnu do ČKD. Pražské kavárny Alfa,
Astra a Vltava, Orchestr Karla Vlacha a orchestr
Eduarda Parmy, později Semafor, to jsou počátky
jeho kariéry. Počátky, kdy se celkem přirozeně
pohyboval na pomezí žánrů, které vytyčoval trojúhelník jazz, swing a rock’n’roll, by byly možná
dobrým rozjezdem, nebýt jednoho podstatného
detailu. Celkem přesně ho pojmenoval Roman
Lipčík, někdejší ikona týdeníku Mladý svět, když
v roce 2003 v časopise Instinkt píše: „…jeho hlas
byl jeho devízou a zároveň Achillovou patou. Nikdo
jej nezpochybňoval, krásný znělý tenor, navíc opečovávaný konzervatoří i soukromými učiteli,
z nichž nejpamátněji na něm i jeho nositeli zapracoval profesor Karenin. Pedagogové byli s materiálem, jaký se jim dostal do rukou, spokojeni. Jenže
vkusu té doby kralovaly barytony Cortésova a Vašíčkova typu. Co s belcantovým tenorem? Karel
Gott se však vešel do mezery, kterou jako by nikdo
kromě něj neviděl. Nikdy se nestal typickým představitelem nastupujícího rock‘n‘rollu, zároveň narýsoval hranici mezi sebou a swingovou érou, byť
se výpadům do jednoho i druhého stylu nebránil.“
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i způsob hlasování. Zůstalo jediné. On. A jeho
věta „Tentokrát jsem to opravdu nečekal…“ při
vyhlášení slavičích výsledků překonala v popularitě i výroky Járy Cimrmana. Ale v roce 1966,
když dělal rozhovor pro časopis Československý
voják, to ještě opravdu nečekal. „Za rok přijde
nějaký klučina a vypíchne mě,“ řekl tehdy v souvislosti se získáním třetího Zlatého slavíka.

Nikdy se nesmí stát,
aby zpěvák jedenkrát
zklamal. To se o tom potom
mluví třeba rok. Zkazí mu
to třeba i kariéru...

Na českém hudebním nebi se zrodila hvězda,
která se sama stala svou galaxií.

Zlatý a překvapený forever
Když v roce 1962 vznikla anketa Zlatý slavík,
netušili organizátoři, že vytvořili cenu pro Gotta.
Pravda, poprvé vyhrál Waldemar Matuška
a v roce 1967 si to ještě jednou zopakoval, v roce
1982, v čase už jiné generace a jiného hudebního
vkusu, na první příčku ankety vylétl Meky Žbirka,
v roce 1985 Peter Nagy, v letech 1986–1988 Dalibor Janda, v roce 1991 Pavol Habera, v roce 1998
Daniel Hůlka a v roce 2012 Tomáš Klus. V letech
1992–1995 a v roce loňském se anketa nekonala.
Sečteno odečteno, zbývajících 42 slavíků má voliéru u Gottů. Karel je zkrátka skutečný fenomén.
Anketa se za více než padesát let mnohokrát
změnila, změnila i název, počet hlasujících narostl
z necelé tisícovky v roce prvním na více než čtvrt
milionu v dobách největší slávy ankety, a i v roce
2017 přesáhl sto tisíc hlasujících, nyní se mění

Už na začátku měl jasno v tom, že zpěvák musí být
idol: „Nikdy se nesmí stát, aby zpěvák jedenkrát
zklamal. To se o tom potom mluví třeba rok. Zkazí
mu to třeba i kariéru... Pak taky zpěvák nesmí naznačit, že se má dobře. Zkrátka nikdo nesmí vědět,
že máte prostředky, že máte auto, že jste třeba
šťastný. Jinde si zpěváci platí obrovské sumy
za skandály, za pomluvy, za zveřejňování neshod
se ženami. Když lidé vidí svého idola zpoceného
v tramvaji, ztrácejí k němu polovinu svého obdivu.
Zpěvák musí být pro ně v oblacích,“ řekl v témže
rozhovoru.
A již tehdy, na začátku své kariéry, sebevědomě
prohlašoval, že jeho cílem je stát se zpěvákem
světového měřítka. Což si splnil. Byť po roce
1989 mnozí Karlu Gottovi předpovídali konec
a mnozí mu ho i přáli, byť jeho kolegové v nových
podmínkách svobodného uměleckého života
proti nikomu a v konkurenci zahraničí a moderních i módních trendů těžko hledali motivaci,
témata a styl, Karel prostě jen zpíval, opřen
od roku 1967 mimo jiné o nepřerušenou –
a od roku 1997 již doživotní – smlouvu s německým labelem Polydor i o tvrdou profesní zkušenost ze světa, který jej zval Sinatrou východu.
Mimochodem, podobnou smlouvou se v Evropě
mohou pyšnit za celou historii jen tři zpěváci.
Výčet hudebních úspěchů, ocenění a uznání značky KG je prostě výjimečný i za Rozvadovem.

Ecce homo I.
Bylo by velmi snadné vyzvednout hudební ikonu
na piedestal nejvyšší svatosti. Karel Gott je jistě
fenomenální zpěvák s jedinečným hlasem a obrovskou energií. Ale jeho život je, přes všechnu
výjimečnost profesní, obyčejným životem,
v němž se objevují dilemata, rozpory i prohry.
Mnohými byl, je a bude považován za hvězdu
normalizační éry, ale tak jednoduché to není.
Poprvé chtěl Karel Gott emigrovat ještě v dětských letech, příslušníci SNB jej však i s kama-
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rádem Oldou chytili pod Cínovcem a vrátili
rodičům. Podruhé se k emigraci rozhodl
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let –
po zklamání ze smutného konce Pražského
jara, pod tíží nenaplněných očekávání, se nevrátil z jednoho ze svých pravidelných německých turné, leč vábení husákovského režimu
nakonec neodolal. Zatímco kariéru v podstatě
odstartoval rebelskou smlouvou s kapitalistickou irmou a hned první německá nahrávka,
Krásné je žít, byla titulní písní k ilmu Doktor
Živago, po možná až nepochopitelném návratu
z německé citadely se stal jednou z tváří
Anticharty.
A současně přitom pod svícnem tu drobnými,
tu většími činy pomáhal některým, kteří nesměli být vidět nebo s Johnem Lennonem
a Yoko Ono jednal o charitativních koncertech
v Praze… „V roce 1970 mi Polydor po jednom
vystoupení v BBC v Londýně zprostředkoval setkání s Lennonem. Vzpomínám si, že tam s ním
byla i Yoko Ono. John byl naprosto přirozený,
uvolněný člověk a ona tam seděla jako s inga.
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V duchu oslavuji, že se mi
podařilo něco, co mnoho lidí
nečekalo. Po té změně režimů,
tedy po takzvané revoluci,
se tu najednou objevilo několik
kritiků, kteří se hodně snažili
mě zlomit. Nezlomili mě
a nezlomili ani mé příznivce.
Ptal jsem se Johna, jestli by nepřijel do Prahy,
vyzvídal jsem, kolik by to stálo. A on na to: ‚Já nic
nechci, jen aby se tím něčemu pomohlo. Přemýšlejte, komu by se u vás mohlo pomoci. Mě už
peníze nezajímají, jsem tak svobodný, že si můžu
říct, že už chci jenom pomáhat.‘ A Yoko tam seděla jako vytesaná, mlčící východoasijská igurka... Když jsem pak doma nabídl, že by John
Lennon pomohl třeba SOS vesničkám, tak nás
i s manažerem Spurným hnali ze schodů minis-

terstva. Prý by z toho západní média udělala
případ, psalo by se, jak našim ubohým dětem
musí pomáhat nějaký anglický zpěvák. Takže se
to nepovedlo, Lennon nepřijel a Gusta Fučíková
SOS vesničky pro jistotu zrušila,“ řekl o tehdejší
atmosféře v roce 2004 Vojtěchu Lindaurovi pro
Mladý svět. Soustředí se jen na svou kariéru,
tvrdě pracuje, koncertuje po východní i západní Evropě, jako první zpěvák mimo operu smí
zpívat v moskevském Majakovského sále…
A potřetí se pokusí emigrovat, tentokrát i s bratry Štaidlovými a Felixem Slováčkem. Po půl
roce se opět pokorně vrací do normalizační
stáje, s právem být světový.

Ecce homo II.
V listopadu 1989 zpívá z balkonu Melantrichu
českou hymnu společně s Karlem Krylem, o čtyři
roky později se – snad trochu recesisticky – objevuje v roli uchazeče o Pražský hrad. Koncertuje
po celém světě, je hostem desítek televizních talkshow i show, zakládá charitativní nadaci a když

BestTIP
Jan Moťovský otevírá v roce 2006 Gottland, je vůbec první českou
osobností, která se dočkala muzea za svého života. Je na vrcholu.
A obklopen z jedné strany skvělými muzikanty a z druhé lidmi,
jejichž myšlenky ani činy skutečně nebyly bílé.
V té době byl ochoten vyjadřovat se ke všemu, na co se ho média
zeptala, byť některá jeho vyjádření byla až romanticky naivní
a jiná možná až militantně příkrá, otevřeně podporoval politiku
Václava Klause, později pak Stanislava Grosse, nechtěně se proslavil i některými konspirativními teoriemi, které neskrýval. Popudil
tím vším mnohé. Jako by zpěvák nemohl mít a měnit názor, který
jinak klidně má a mění každý jiný z ČKD. Postupně přiznal své
tajené kratší i delší milostné avantýry i jejich plody, ještě později
už je ani netajil. Popudil tím opět mnohé. Jako by zpěvák nesměl
žít životem, jímž žijí statisíce nezpěváků této země. Ve veličině
času objevil paradox, když poklidně stárnul, zatímco jeho publikum mládlo. Popudil tím samozřejmě mnohé. Jako by zpěvák nesměl žít přes epochy, když ony jsou dnes rychlejší než kdy dřív.
Všechno to bylo jen tím, že jen jeho stín byl vždy vidět víc než celé
postavy zástupů jiných. Což ovšem nikdy nebyla jeho chyba.
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DIAMOND PRESTIGE
EDITION

Dokonale čistý zvuk se snoubí s precizním zpracováním
luxusní dřevěné mahagonové dýhy, jejíž hloubka je
umocněna třinácti vrstvami laku. Kombinace diamantu,
platiny a dalších kvalitních materiálů s mnohaletou tradicí
poctivé práce umožní zažít koncert oblíbených umělců
z první řady v pohodlí domova.

www.jasyko.cz

Životu navzdory
V říjnu 2015 bylo Karlu Gottovi diagnostikováno zhoubné onemocnění mízních uzlin, ale již v březnu následujícího roku hlásí,
že nad onemocněním zvítězil. Přesto se od té doby potýká s dalšími zdravotními komplikacemi vlastně dodnes. Navzdory tomu
zpívá, natáčí a vystupuje. V říjnu 2016 se komorním koncertem
v Malostranské besedě vrátil na pódia po onkologickém onemocnění, a zůstává na nich, přes všechny trable i přesto, že je to den
ode dne těžší, se stejnou tvrdohlavostí, s níž na ně kdysi, před
šedesáti lety i proti vůli otce vystoupil.
Zůstává na nich a svůj, přesně v duchu toho, co stále zpívá, i co
řekl Rostislavu Sarvašovi před devíti lety v rozhovoru pro Re lex:
„V duchu oslavuji, že se mi podařilo něco, co mnoho lidí nečekalo.
Po té změně režimů, tedy po takzvané revoluci, se tu najednou objevilo několik kritiků, kteří se hodně snažili mě zlomit. Nezlomili mě
a nezlomili ani mé příznivce. Zůstanu svůj a soustředěn na to, abych
své příznivce nikdy nezklamal, a své nepříznivce nehodlám přesvědčovat. Nesmím je rozladit jiným projevem a jinou výpovědí, než je
mi vlastní. Proto jsem nikdy nevracel žádná vyznamenání, ani
od Husáka, protože on sám mi zdůraznil, že to není od strany a vlády, ale že to od nich dostávám za to, co dávám lidem. Samozřejmě,
nemohu být snílek a myslet si, že budu zpívat do padnutí, a pak se
ztrapňovat tím, že už to tak nejde. Zamýšlím se, jak svou kariéru
skončit. V nejlepším… Ale co to je, skončit v nejlepším? Kdy je ten
nejlepší den, abych věděl, že zítra už nebude lepší? A když je to teď
nejlepší, tak přece nebudu blázen, abych skončil…“
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ZA HRANICEMI SVÝCH
MOŽNOSTÍ
Únor 2018, Pchjongčchang, Jižní Korea. Martina Sáblíková získává na zimních olympijských
hrách ‚pouze‘ stříbrnou medaili ve své královské disciplíně na 5 000 metrů. Po sérii
zdravotních peripetií a zranění je to fantastický úspěch. Čeští fanoušci jsou však u své
královny zvyklí pouze na jediné – zlato. Mnozí ji začali odepisovat…
Březen 2019, Calgary, Kanada. Takřka přesně o rok později Martina startuje na mistrovství
světa ve víceboji. Ve čtvrtek získává zlato na trati 3 000 metrů, o pár hodin později i na trati
5 000 metrů. Oba závody navíc zvládá ve světovém rekordu. O měsíc dříve navíc získala
dvě zlaté medaile i na MS na jednotlivých tratích. Návrat z říše snů.

Martino, je stále těžší hledat novou motivaci?
Ve své kariéře už jste dosáhla naprosto všeho, vaše úspěchy na letošních světových šampionátech jsou jako z jiného světa…
Musím říct, že po dvou letech, ve kterých jsem
měla plno zranění a nepříjemností, byly tyto
úspěchy překvapením i pro mě samotnou. Motivace je kolikrát spojená s radostí z toho, co děláte. A mě to pořád hrozně baví.
Vraťme se na chvíli ke světovým rekordům
z Calgary z března letošního roku. Co vám
blesklo hlavou, když jste projížděla cílovou
rovinkou? A jak se na úspěchy díváte teď,
s odstupem zhruba dvou měsíců?
Dívám se na ně pořád stejně. Stále jsem v úžasu.
Stále nemohu uvěřit tomu, co jsem dokázala.
Naplňuje mě obrovská radost, že čas, hranice
a můj sen letitý rekord jednou překonat, se stal
skutečností.
V podstatě se jedná o jednu z vašich nejlepších, ne-li vůbec nejlepší sezonu – myslela jste si někdy, že budete v takto vrcholné formě v jednatřiceti letech? Vaše
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Adam Mašek

Ondřej Pýcha, Milan Kummermayer

Jsem vděčná spoustě lidem
za to, že jsem mohla prožít takovou
sezonu. Ano, na startu jsem jen já,
ale spousta lidí netuší, kdo všechno
mi celý rok pomáhá a spolupracuje
se mnou. Sama bych to nikdy
nedokázala.

největší soupeřky jsou dnes skoro o deset
let mladší…
Já jsem si v první řadě nemyslela, že po všech
zdravotních problémech, které jsem za poslední
dva roky měla, budu někdy schopna zajíždět
podobné časy, jako před zraněními. To, že jsem
je nakonec všechny překonala, je neuvěřitelné.
Pravda je, že jsme museli ze začátku hodně improvizovat. Hlavně Petr (Petr Novák, trenér,
pozn. red.) kvůli všem mým bolístkám. Jsem
vděčná spoustě lidem za to, že jsem mohla prožít takovou sezonu. Ano, na startu jsem jen já,
ale spousta lidí netuší, kdo všechno mi celý rok
pomáhá a spolupracuje se mnou. Sama bych to
nikdy nedokázala.
Věřila byste před sezonou, že dosáhnete tak
ohromných úspěchů? S jakými cíli jste do ní
vůbec šla?
Právě, že vůbec ne. Chtěla jsem v sezoně buď
z mistrovství Evropy, nebo světa získat placku,
což se mi povedlo vlastně hned v prvním závodě
na kontinentálním šampionátu po Novém roce.
A pak to ráz na ráz. Musím se opakovat – stále
tomu nemohu uvěřit.
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Na trati 5 000 metrů jste v německém Inzellu v únoru vyhrála podesáté za sebou zlato. Jak to, že jste na této trati tak dominantní? V čem tkví vaše největší výhoda oproti
ostatním závodnicím? Kouč Petr Novák
hovořil o jakési rozpracovanosti těla…
Na to se budete muset zeptat jeho (smích). Co
se týče mě, musím říct, že mu věřím v jakémkoliv tréninku. I když si občas říkám,
k čemu tohle cvičení je (smích)?
Závod na 5 000 metrů je opravdu
na krev. Několikrát jste v rozhovorech
mluvila o naprostém vyčerpání. Co
člověk v tu chvíli cítí a kdy vám po něm
bylo úplně nejhůř?
Každý závod je těžký. Na krev se jezdí všechno, jen si musíte jinak rozložit síly. Ale je
pravda, že tratě na tři a pět tisíc metrů jsou
nejhorší. Ale není to jen o samotném závodě.
Právě povinnosti bezprostředně po něm třeba v mix zóně jsou někdy opravdu obrovsky
vyčerpávající.
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Mluvíte o rozvržení sil – jak moc těžké
je správně pracovat na tom, aby člověk
například nepřepálil začátek?
Sportovec na to tempo a udržení rychlosti musí být vytrénovaný. Musí znát
své možnosti a podle toho se řídit.
Pak se to jen upravuje podle rychlosti ledu.
Čím se uklidňujete před samotným závodem? Pouštíte si hudbu na uklidnění, nebo spíše
něco ostřejšího na vyhecování?
Jste sama, nebo s trenérem?
Co nejvíc funguje?
Záleží na tom, jak se cítím. Podle toho
se řídím. Bezprostředně před závodem
pak dělám určité osvědčené cviky
a přesně podle času se pohybuji buď
ještě v šatně, anebo už na dráze.
Jak velké zklamání jste prožívala, když jste kvůli byrokratickým
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průtahům nemohla startovat na OH v Riu
v roce 2016? Nespočet hodin strávených
v sedle kola nakonec bez možnosti prodat
je v olympijském závodě…
Ty hodiny v sedle kola mě vůbec nemrzí. Byl
to dobrý trénink na zimu. A navíc je to sport,
který mě hrozně baví a na kole opravdu jezdím i teď často a moc ráda. Ale určitě to zklamání bylo. Netvrdím, že malé.

Každý závod je těžký.
Na krev se jezdí všechno,
jen si musíte jinak
rozložit síly. Ale je
pravda, že tratě na tři
a pět tisíc metrů jsou
nejhorší. Ale není to jen
o samotném závodě.
Dnes už jste od brutální dvoufázové sezony
upustila. Plánujete se ale na kolo nějakým
způsobem, řekněme závodním, vrátit?
Tímto směrem zatím nic neplánujeme. Musím být v pořádku zdravotně a dobře se cítit. Od toho se pro mě odvíjejí ostatní tréninkové věci.
Budou zimní OH v Pekingu 2022 vrcholem vaší kariéry? A budete po hrách pokračovat, nebo pověsíte brusle de initivně na hřebík?
Netuším. To je pro mě velké a zároveň citlivé
téma. Záleží na okolnostech. Žádné závěry
zatím nedělám. Může to přijít kdykoliv.
A až to přijde, určitě se to všichni včas dozvědí (úsměv).
Kromě ZOH, jaké jsou vaše největší
krátkodobé cíle?
Každá sezona je obrovskou motivací, olympijské hry jsou pak sportovním svátkem.
Pro mě je ale každý závod moc důležitý.
Už jste přemýšlela, co budete dělat
po konci kariéry?
Přemýšlela a mockrát. Jen mě ještě nic pořádného nenapadlo (smích).
Na závěr jedna oddechová otázka –
co děláte, když si chcete vyčistit hlavu
a na nic nemyslet?
Když chci naprosto vypnout, tak poslouchám
hudbu, čtu si knížku nebo si pustím ilm. Prostě něco, kde můžu být na chvíli něčím nebo
někým úplně jiným.
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PROČ

NEVĚŘÍME
SOUDŮM?

Adam Mašek
Jakub Hněvkovský

V tuzemsku obecně
platí, že lidé české justici
moc nevěří. Důvod?
Několikaleté a médii
velmi propírané soudní
spory, které jakoby
nebraly konce. Kateřina
Šimáčková je jednou
ze dvou žen, která usedá
mezi elitní patnáctku
soudců Ústavního soudu.
Co by podle ní pomohlo
vylepšit nepopulární
obraz českého
soudnictví?
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Náš rozhovor vzniká v době, kdy média
hojně propírají osvobozující rozsudek
v kauze Lukáše Nečesaného. Když se vás
zeptám, co si o celém případu myslíte, můžete mi k tomu dát odpověď?
Existují dva důvody, proč není rozumné, aby se
soudce Ústavního soudu k živým, stále probíhajícím případům vyjadřoval. Tím hlavním je,
že pokud nezná všechny okolnosti případu,
tedy nezná celý spis, je velice jednoduché kritizovat. Při jeho přezkoumání byste totiž mohli
dospět k názoru, že případ byl natolik složitý,
že byl dlouhý proces nezbytný. Když je případ
skutečně nejasný, je pro mě délka jeho trvání
nebo skutečnost několika soudních rozhodnutí
důkazem, že se tím soudy intenzivně zabývaly
a snažily se rozhodovat opravdu poctivě.
Na druhou stranu dokážu pochopit i kritický
názor veřejnosti, který zásadně nesouhlasí
s takzvaným justičním ping-pongem, kdy si
soudní instance přeposílají jednotlivé případy
tam a zase zpátky. Druhým a možná ještě podstatnějším důvodem, proč nemůžu ze své pozice komentovat živé případy, je fakt, že se pak
tito lidé mohou domáhat po státu náhrady škody. A to jak za průtahy řízení, tak nemajetkovou
újmu. V takovém případě může být tou úplně
poslední instancí Ústavní soud, který velmi

často vstupuje do judikatury Nejvyššího soudu,
pokud jde o výši náhrady škody vůči státu. V té
se zúčtovává, jak moc stát zasáhl do základních
práv a svobod postiženého jedince. I po skončení soudního sporu, který se táhl několik let,
tak není možné z mé pozice případ komentovat
z hlediska toho, jestli skutečně byl nepřiměřeně dlouhý, nebo nebyl.
Široké veřejnosti však délka a složitost
procesů přijde zvláštní. V případě Nečesaného šlo o čtrnáct soudních rozhodnutí,
přičemž to úplně první hovořilo o jeho
vině a trestu odnětí svobody patnácti let,
po šesti letech se ale dospělo k názoru, že
je Nečesaný pro nejasnost důkazů nevinný.
Mezitím si odseděl dva a půl roku v žaláři.
Když odhlédneme od všech nejasností
a aspektů kolem případu – lze udělat něco
pro to, aby byly soudy efektivnější?
Záleží na tom, jak kdy a v jakých případech.
Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je
Česká republika asi v polovině ohledně průměrné délky soudních řízení. Obecně platí, že ČR
proplácí lidem poměrně štědré náhrady za průtahy soudních sporů. Někdy to může být
špatnou organizací práce, pochybením konkrétního
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soudce anebo tím, že jednotlivým instancím
trvá dlouho, než dospějí k nějakému uspokojivému řešení případu. Případy a okolnosti kolem se tak nedají směšovat a házet do jednoho
pytle. Co si myslím, že je podstatné a moc se to
zároveň neděje, je snaha soudů tyto okolnosti,
průtahy a důvody, proč k nim dochází, vysvětlovat široké veřejnosti. Soudce by měl být schopen předstoupit před novináře či veřejnost
a říct, proč se tak rozhodl. Případně vysvětlit
důvody dlouhotrvajícího soudního procesu.
Což se ale moc neděje…
Já si myslím, že se to trochu zlepšuje. Na druhou stranu je třeba říct, že proti tomu stojí
klasická, tradicionalistická doktrína, kterou
drží soudci například v USA nebo v Německu.
Ta tvrdí, že s veřejností se soudci vůbec nebaví.
Média se mají sama seznámit s jejich rozhodnutími, a posuzování jednotlivých řízení by
měla nechat na právnických komentátorech.
Ti by měli mít požadované vzdělání a takovým
procesům velmi dobře rozumět, a to i přesto,
že rozhodnutí soudu jsou často velmi dlouhé
a poměrně hodně odborně psané texty. Proto
vrcholné soudy u nás využívají tiskových
zpráv, ve kterých rozhodnutí jednoduše vysvětlují. Nebo mají k ruce své tiskové mluvčí.
Někteří čeští soudci zase naopak toto pravidlo
‚porušují‘ a jsou ochotni své rozsudky vysvětlovat médiím. V ideálním případě bychom tak
žili v prostředí, kde existuje dostatek právně
vzdělaných novinářů, kteří dokážou rozsudky
soudu sdělovat veřejnosti. To u nás neexistuje.
Já jsem ve své praxi působila u dvou typů soudů – Nejvyššího správního a Ústavního a vždy
jsem měla pocit, že jsme se snažili veřejnosti
naše rozsudky srozumitelně vysvětlit. Větší
míra této komunikace by možná napomohla
větší důvěryhodnosti naší justice.

V případě špatného
rozsudku dojde hned
ke dvěma příkořím –
zaprvé je nespravedlivě
odsouzen člověk
a zadruhé je pravý viník
na svobodě.
Jak by podle vás měl vypadat
ideální soudce?
Na vrcholných soudech, ale už i na odvolacích
soudech v senátu nezasedá nikdy pouze jeden
soudce. Jedna z ochran jednotlivce tak spočívá v tom, že o jeho osudu rozhodne zpravidla
deset až dvanáct osob v průběhu celého pro-
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cesu. Někdy je sice prvoinstanční soudce samosoudcem, ovšem následné soudní senáty se skládají ze tří a více osob, které o případu rozhodují
při odvolání. Důležité věci tedy rozhoduje soudní
senát, který je složen z různých osobností, charakterů, z lidí, kteří mají trochu jiný pohled
na svět, což přispívá k tomu, že se zohledňuje
vícero pohledů na danou věc. Když jsem soudila
na Nejvyšším správním soudě, byla jsem bývalou
advokátkou, kolegyně zase bývalou náměstkyní
ministra práce a sociálních věcí a třetí kolega byl
tzv. kariérním soudcem, čili byl soudcem od školy až do důchodu. Byli jsme tam dvě ženy a jeden
muž a byl mezi námi zhruba desetiletý věkový
rozdíl. Chci tím říct, že neexistuje ideální soudce
svým životopisem nebo preferencemi ve znalostech práva, ale podstatné je vytvořit tzv. barevný
soud. Aby v senátu byli lidé, kteří jsou schopni
nabídnout různé typy životních zkušeností nebo
vzdělání.
Zastavme se u advokacie, ve které jste léta
působila. Jak se díváte na advokáty, kteří obhajují vrahy, násilníky nebo zloděje z morálního hlediska? To přece nemůže dělat úplně
každý…
Možná nejlepší odpověď na tuto otázku člověk
nalezne v knize Poslušen zákonů své země a svého stavu, kterou napsal Jakub Drápal, můj asistent
na Ústavním soudě. V Československu měl být
po druhé světové válce před českými soudy souzen K. H. Frank, byl mu přidělen advokát Kamil
Resler a on se rozhodl, že ho bude zastupovat. A to
především z důvodu, že k demokratickému právnímu státu patří, že každý člověk, který je obžalován, a stojí proti státní mašinérii, musí mít k dispozici někoho, kdo hlídá, aby nebyla porušena
jeho práva. Takový advokát tedy nehodnotí lidské
kvality obžalovaného, ale dívá se na něj jako
na lidskou bytost – ať už obžalovaný udělal cokoliv, má právo na spravedlivý proces. Je potřeba
dohlížet na to, aby stát neporušoval základní lidská práva jednotlivce a to i v případě, že se dotyčný dopustil opravdu hrozného činu.
Také existují příklady, kdy je veřejnost naprosto
přesvědčena o vině obžalovaného, a pohrdá advokátem, jež ho zastupuje. Nakonec se ale zjistí, že se
dotyčný k činu přiznal jen ze strachu, protože ho
někdo vydíral nebo kvůli penězům, které za to
dostal od skutečného viníka. Může jít i o člověka,
který byl v té chvíli nepříčetný anebo je nevinný
i přesto, že na něj ukazují všechny shromážděné
důkazy. Obhajoba je tedy nesmírně podstatná
v každém soudním sporu, protože je potřeba zamezit křivdě. V případě špatného rozsudku dojde
hned ke dvěma příkořím – zaprvé je nespravedlivě
odsouzen člověk a zadruhé je pravý viník na svobodě. Nedojde tak ani k ochraně společnosti. Role
advokáta je nesmírně užitečná právě v takových
právních věcech, které jsou nesmírně závažné. Pak

totiž můžete cítit významný tlak i ze strany státu –
je nutné, aby byl někdo za takové znásilnění nebo
vraždu odsouzen. Na advokátech je, aby zajistili,
že nebude odsouzen nevinný.
A co advokáti, kteří naopak svým klientům
napomáhají v trestné činnosti?
To je v hospodářské trestné činnosti u nás docela
časté a k takovým lidem jsem naopak velmi kritická. Jde o závažné a cílené porušení advokátské
morálky, které vrhá špatný stín na všechny
ostatní.

Pokud chceme žít ve férovém
prostředí, musíme mít jako
soudci schopnost oprostit se
od osobních preferencí. Neměli
bychom zaujímat morální
soudy o jednotlivcích, ale
podívat se na fakta. Zda došlo
k porušení pravidel, a jaký
trest za to následně navrhovat.
Osobně mám v morálním
hodnocení jednotlivců značný
odstup, protože nikdy nevím,
co ho k tomu vedlo.
Lidé si často stěžují, že nerozumí nastavení
trestních sazeb. Za vraždu nebo znásilnění
může člověk dostat podobný trest, jako
za daňové úniky. Jak to tedy je?
Ústavní soudce se k této problematice vůbec nevyjadřuje, jelikož je to politická otázka. Je na zákonodárcích, aby rozhodli, jaká je trestní sazba
za vraždu nebo loupež. V této souvislosti můžu
říct jen to, že násilné trestné činnosti se dopouštějí často lidé, kteří byli v mládí vystaveni násilí
a byli svým způsobem dohnáni do podobné situace nějakým stresujícím momentem. Tím to pochopitelně neomlouvám, jen je třeba si uvědomit, že
takoví lidé jsou někdy skoro až předurčeni k trestné činnosti. Naopak nevidím omluvu pro lidi, kteří
přestože mají vysoké vzdělání a dobrou výchovu,
páchají závažnou trestnou činnost. Rozhodnou se
jít jednoduchou cestou – například nás všechny
okradou o velké peníze prostřednictvím daňových
úniků. Když někdy přemýšlím nad tím, co je více
opovrženíhodné, mám pocit, že lidé v pěkných
oblecích a bílých košilích jsou daleko větší kriminálníci, než lidé, kteří páchají drobnější, ale opakovanou trestnou činnost, protože například vyrůstali v dětských domovech nebo na okraji
společnosti.

Setkala jste se někdy s tím, že by vás chtěl
někdo ovlivnit? A to ať už v pozici advokátky,
tak soudkyně?
Já jsem chtěla spory vždycky vyhrávat férově. Samozřejmě, že existuje veliká škála možností, jak
soudce ovlivnit – jsou však i právem respektované
nástroje. Například to, že u různých soudců uspějí
jiné argumenty nebo fakt, že jednotlivé typy soudů slyší na rozdílné druhy argumentace.
Vy ale myslíte zřejmě trochu jiný druh ovlivňování. Ani jako advokátka, ani jako soudkyně jsem se
za celou dobu praxe nikdy nesetkala s reálnou
korupcí. A platí to obousměrně – já jsem se nepokusila nikoho negativně ovlivnit a zároveň se
toho nedopustil nikdo na mně. Roli v tom jednoznačně hraje způsob, jakým se vyjadřujete a jak
se chováte v osobním i profesním životě. Myslím,
že jsem nikdy nikomu nedala záminku, aby se
o podobné ovlivnění pokusil. Když se člověk chová od samého počátku jednoznačně, nemusí řešit
ani žádné morální dilema – jedinec, který úplatky
dává, nebo bere, se k němu vůbec nedostane.
Výsledky některých soudních řízení však ukazují
na existenci úplatných soudců, kteří se v našem
odvětví pohybují stejně, jako v kterémkoli jiném
oboru. Pro mě osobně je jejich odsouzení důkazem toho, že systém funguje. Máme snahu tyto
lidi odhalovat a trestat je. Vracím se oklikou
na začátek – je nutné veřejnosti takový jev správně vysvětlit. To, že jsme odsoudili jednoho zkorumpovaného soudce, je důkazem, že stát stavovsky nechrání bez rozdílu všechny. Odhalení
jednoho viníka neznamená, že by byli a priori
všichni soudci úplatní.
Zastavme se u objektivnosti soudu. Jak je těžké zůstat v pozici soudce objektivní? Sama
říkáte, že i soudci mají tendenci inklinovat
k přísnějším trestům pro určité typy lidí (lidé
s dobrým vzděláním a zázemím rodiny, kteří
okrádají stát versus recidivisté, kteří vycházejí
ze špatných rodinných poměrů).
To je otázka praxe. Pokud chceme žít ve férovém
prostředí, musíme mít jako soudci schopnost
oprostit se od osobních preferencí. Neměli bychom zaujímat morální soudy o jednotlivcích, ale
podívat se na fakta. Zda došlo k porušení pravidel,
a jaký trest za to následně navrhovat. Osobně
mám v morálním hodnocení jednotlivců značný
odstup, protože nikdy nevím, co ho k tomu vedlo.
Já mohu jen posoudit, jestli naplnil znaky překročení určité normy a jaký důsledek bude za její
porušení následovat. Nad to jsem ani trestní soudkyní nikdy nebyla, takže jsem o výši trestů ani
nerozhodovala. A jako akademička i soudkyně
Ústavního soudu se docela snažím, aby soudy
rozhodovaly transparentně a aby jejich rozhodování bylo pod co největší kontrolou odborné i laické veřejnosti. Jen transparentnost, kritika a kontrola totiž může vést k férové justici.
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HODINKY PRIM
SLAVÍ LETOS VÝROČÍ

Valerie Saara

archiv ELTON

Práce na vývoji a výrobě prvních československých hodinek začaly v Novém Městě nad Metují
přesně před 70 lety. Díky nápaditosti a zručnosti českých odborníků se podařilo založit výrobu
mechanických náramkových hodinek, která nás ve své době zařadila mezi světovou špičku.
Na to, kde jsou hodinky PRIM dnes a co zajímavého připravila irma pro své zákazníky,
jsme se zeptali generálního ředitele společnosti ELTON hodinářská Milana Kozla.
nu jsme zahájili prodej limitované edice AVIATIK,
která je v tuto chvíli již rozebrána. Velký zájem je
také o hodinky PRIM REPUBLIKA, které navazují
na mimořádně úspěšnou edici ke 100 letům
od založení ČSR. Ta byla vloni vyprodána během
několika týdnů, zákazníky zaujalo elegantní
pouzdro, vytvořené Studiem Olgoj Chorchoj i minimalistický číselník od Studia Marvil. Otevřená
edice PRIM REPUBLIKA má civilnější vzhled
a přesto, že jde o hodinky společenské, jsou
vhodné i pro každodenní nošení.

Výroba náramkových hodinek v ČR slaví
70 let. Jak se za tu dobu „primky“ proměnily?
Dnešní primky si zachovaly to, co je v průběhu
času proslavilo, tedy nadčasový design a kvalitu.
Změnily se samozřejmě technologie i materiály,
například chromovanou mosaz nahradila nerezová ocel. Hodinky PRIM již nevznikají v tisícových sériích, tento způsob výroby byl bohužel
v době transformace devadesátých let v České
republice neudržitelný, aktuálně jde o manufakturní výrobu s důrazem na individualitu, preciznost a unikátnost.
Které modely jsou u vašich zákazníků
nejoblíbenější?
Dlouhodobě největší oblibě se těší klasické modely Pavouk a Diplomat, evergreenem je samozřejmě ikona české hodinařiny Orlík. Roste ale
i poptávka po čistě moderních modelech, na kterých spolupracujeme s renomovanými designéry. Samostatnou kapitolou jsou limitované edice.
Ty mají u sběratelů, ale nejen u nich, takovou
popularitu, že přijímáme rezervace již po prvních zprávách o nové chystané limitce. Vyhýbáme se módním výstřelkům, které vydrží jednu,
dvě sezony. Hodinky PRIM se vždy dědily z generace na generaci a my se snažíme,
aby tato tradice
pokračovala.
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Slavíte letos významné výročí, jaké
novinky jste připravili?
V roce 2019 slavíme dokonce dvě kulatá výročí.
Jedním z nich je 70 let od zahájení vývoje prvních československých hodinek a druhým 50 let
od osamostatnění národního podniku ELTON.
Ten se v roce 1969 vyčlenil z Chronotechny, se
vším, co do té doby novoměstští hodináři vytvořili, a jako samostatná irma funguje dodnes.
Co se týká novinek, některé jsme již stihli veřejnosti představit, práce na dalších inišují. V dub-

Co dalšího se ještě chystá?
Velkou novinkou je nová značková prodejna
a showroom na skvělé adrese přímo v centru
Prahy. V nejbližší době zahájíme práce na náročné přestavbě, chceme, aby šlo o skutečně reprezentativní prostor. Zákazníkům se nová prodejna
otevře na sklonku léta. Naši konstruktéři také
dokončují práce na druhé letošní limitované edici, která bude poctou prvním československým
hodinkám. Vedle toho připravujeme i nový sportovní model s modernějším designem. Hodinky
PRIM se tradičně představí na veletrhu luxusních
hodinek SEW a pro naše fanoušky je přichystán
také Den otevřených dveří. Ten proběhne v září,
přesný termín a další informace
se včas dozví na našem
webu.
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LOPATA

ZA PĚT MILIONŮ

Petr Karban
Jakub Hněvkovský a archiv

O podnikání na evropských silnicích s Františkem Turkem, šéfem pardubické
irmy LOG-IN CZ, špičkové evropské logistické společnosti, specializované
na zabezpečenou přepravu.

Logistika je byznys na vzestupu, moderní
obchod a výroba v ní hledají přidanou hodnotu v cestě za zákazníkem. Vaší doménou
je zabezpečená přeprava na nejvyšším standardu. Technologické hračky, cigarety, farmacie, kosmetika, móda…
Hlavně cigarety a elektronika, to je naše současnost, farmacie a móda jsou potenciálně zajímavé
segmenty, které by se mi líbily. Takový úkol pro
letošní rok pokusit se do nich proniknout.

standard je, to je certi ikace TAPA, která má několik stupňů a některé irmy chtějí ještě svůj
nadstandard nad nejvyšší úrovní. Problém je,
že požadavky v různých zemích se různí, ale my
jezdíme po celé Evropě pořád stejnými vozy.
Bezpečnostní manažeři několika irem se teď
pokoušejí ten problém řešit, ale nemyslím,
že se něco výrazně změní.

Potraviny nebo chlazené zboží nejsou zajímavé segmenty?
Frigo částečně děláme, potravinám se vyhýbám,
nejsem dobrodruh.
Co je na potravinách dobrodružné?
Naloží vám odpředu dozadu kamion do výšky
metr osmdesát paletami a jste na osmadvaceti
tunách, ani nevíte jak. Naložit smíte
jedenadvacet.
To se děje běžně?
V Německu ne, v Itálii nebo Španělsku ano. Auto
to uveze, ale jen, než vás někde zkontrolují. Tohle
já dělat nechci. Mám dobrý pocit z toho, že nás
berou západní irmy a tohle nemám zapotřebí.
V naší branži se vyplácí poctivé podnikání.
Vyplatí se zákazníkům váš nejvyšší level?
Kamion v cigaretách jsou desítky milionů korun,
to se vyplatí každému. V elekronice je to podobné, hlavně u menších kusů, jako jsou mobily
a herní konzole. Ve Švýcarsku třeba se vozí zabezpečené skoro všechno, co má cenu.
Nejsou jednotná pravidla pro Evropu?
Nejsou. Někdo by rád, jiní jsou proti.
Sebevědomé irmy se tomu nebrání. Jednotný
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Zajímá mě, jak vypadá nadstandard
nad nejvyšší certi ikací…
To vám neřeknu, neprozrazuji know-how.
Naznačím, že je třeba vyšší počet sledovaných
parametrů. Ale to je opravdu maximum,
co prozradím.
Říkáte, že vás zahraniční irmy berou.
Jak se dělá tenhle špičkový byznys
z Česka?
Špatně. Nám pomáhá, že jsme vlastně před pěti
lety odkoupili irmu, která stála na desetileté
německé tradici a měla výborné jméno. Možná
byla na začátku, před těmi pěti lety, mírná nejistota, ale když se zákazníci přesvědčili, že i bez
německého majitele držíme kvalitu, berou nás

stejně jako předtím. Byli jsme na tendru
v Madridu a tam ani nevěděli, že jsme Češi.
Pravda je, že pořád máme jako Češi takové podivné východoevropské pocity, to asi jen tak
nezmizí, jestli někdy.
Východoevropské pocity?
Buď jsme moc pokorní, nebo moc namachrovaní. Zbytečně, rovná záda a korektní chování stačí, ti kluci ze Západu mají přece stejné problémy
jako my.
Jaká je obecně v logistice konkurence?
Obecně obrovská, v našem segmentu tvrdá.
Dvacet irem se pere o šest velkých tendrů
v roce. A v konečném rozhodování hraje roli
cena. Což je problematický parametr, protože
když chci být fér k zákazníkům i zaměstnancům,
tak nemůžu být nejlevnější. Dodržování pravidel prostě omezuje výkony. A jsou-li tu například polské irmy, které dokáží jít s cenou o třicet čtyřicet procent dolů, pak tvrdím, že to musí
být vidět na kvalitě. Hlavní konkurencí jsou lokální irmy, německé, francouzské, které disponují třeba desetkrát větším počtem vozů, než
máme my.
Globální kapitál zájem nemá?
Ten se do našeho sektoru moc nehrne, pro Čínu
je jednodušší postavit tu fabriku, marže jsou
úplně jinde. Když to řeknu ošklivě, my dáváme
lidem lopatu za pět milionů, aby přinesli tisíce,
ve fabrice dáváte lidem lopatu za pár stovek
či tisíc, aby přinesli miliony.
Zmínil jste dodržování pravidel, to je i u nás
velké téma. Ani to nelze řešit celoevropsky?
To je složité. Ať si vezmete osobní nebo nákladní auta, přejede se Rozvadov a řidiči se začínají
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Dvacet irem se pere
o šest velkých tendrů
v roce. A v konečném
rozhodování hraje
roli cena. Což je
problematický parametr,
protože když chci
být fér k zákazníkům
i zaměstnancům,
tak nemůžu být
nejlevnější.

chovat jinak. Já najezdím za měsíc šest osm
tisíc kilometrů, takže si dovolím srovnávat.
Když je policie vidět, je klid. U nás ovšem policie, na rozdíl od okolních států, vidět není.
Nedivme se, že se pravidla nedodržují. Za větší
problém než předjíždění považuji dodržování
bezpečné vzdálenosti, to dnes dělá skutečně
málokdo. My tady diskutujeme o zákazech pro
kamiony a v Německu uvažují, že je zruší. Lidi
se tam chovají jinak. Nemluvě o tom, že dálnice
u nás není dálnice. V Německu zdražili mýto
a nikdo neřekne ani slovo. Mějme kvalitní dálnice a všichni budeme platit bez řečí. Ale za co
mám platit? Že mi kamiony stojí na dálnici dvacet hodin? Proč to jde v Polsku a Maďarsku
a u nás ne?
Není na vině i horší kvalita řidičů? Mladí
kluci bez zkušeností…
Nevím, já mám věkový průměr v Česku asi čtyřiapadesát let, v Polsku pětačtyřicet. Nemyslím,
že řemeslo šlo nějak výrazně dolů. Papíry stojí
čtyřicet padesát tisíc. Mladí kluci na to nemají.
Jestli někde mohou být problémem, pak
ve sprinterech, boxerech a dodávkách, na které
stačí běžné béčko a nikdo nic nekontroluje.
Přitom to auto, když ho přeložíte, je vražedná
zbraň, nebrzdí, chová se nevypočitatelně.
Předpisy na to jsou, ale kde není žalobce, není
soudce. Zase jsme u toho, že kontrolu nevidíte.
Přitom si myslím, že v dnešní době, kdy je
všechno digitální, není problém evidovat jakákoliv pochybení. A jestliže se mi opakuje totéž
porušení pravidel u jedné irmy, asi by se to
mělo řešit. Přece když jsem podle papírů včera
naložil v Barceloně a dnes vykládám
v Hamburku, tak asi přestávky moc neřeším.
Dokud nebude fungovat represe, nic
se nezmění.
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Lidé jsou problém, nese se Českem.
Vy ho nemáte? Podle čísel rostete…
Rosteme, za tři roky jsme rozšířili počet aut
o polovinu, letos bych rád zase přidal.
Máte kamiony poměrně nové, takřka všechno mercedesy… Vyplatí se to?
Mercedes má nižší spotřebu, nejlepší servis
po celé Evropě a nejlepší služby. Kromě toho
mám tu značku rád. A jsem zastáncem toho,
že lépe nové a za tři a půl roku vyměnit.
Není to brzy?
Je, na pět by to bylo levnější, ale po třech letech
se auto dramaticky mění a stojí na opravách
tolik, že je to neúnosné. Za mých mladých let
měl kamion najeto milion čtyři sta tisíc a pořád
dobrý. Doba se ale změnila, dnes když máte najeto půl milionu, začíná auto odcházet, čerpadla,
poloosy, výfukové systémy, iltry… A třeba taková blbost, jako je iltr pevných částic, to je pět
tisíc eur. Navíc ty věci nejsou a auta stojí. Teď mi
stálo ve Francii auto deset dní a čekalo, až
ve fabrice vyrobí a přivezou náhradní díl.
Kdybychom ho tady nevymontovali z jiného
a neodvezli do Francie, možná by tam stálo ještě
dnes. Na druhou stranu, klobouk dolů před
technologiemi. Věřím reklamnímu sloganu, který říká, že když budete mít zakouřenou místnost
a nastartujete tam večer dnešní kamion a necháte ho běžet, tak vám ji do rána vyčistí.
Dobrá, rostete, nakupujete moderní auta, což
není levná záležitost. A když se růst zastaví?
Tak nějaká auta pustíme. Tohle je svět, kdy nevíte, co bude zítra. Smlouvy máme zpravidla
na rok, a přestože máme dobré jméno a dobré
vztahy, nikde není řečeno, že za rok je dostaneme znovu. A jasně je vidět, že tempo růstu
oslabuje.
Krize trh vyčistí, slabí odpadnou…
Oni už padají, vloni v Itálii, letos už i u nás. Vloni
jsem potřeboval řidiče a ještě nebyli, letos už
jsme za necelé tři měsíce nabrali třicet lidí, hlásí
se sami.
Zřejmě dobré jméno…
Patříme mezi top deset irem v republice. Práce
u nás je pořád náročná, s tím vším, co je třeba
dodržovat, na druhou stranu je to čistší než běžná logistika, není to černá práce, spousta věcí je
na pohodu, nejezdíme většinou v noci. A pokud si
za stejné peníze můžete vybrat mezi čistou a špinavější prací, asi se rozhodnete snadno.
Když řidiči chyběli, bylo pro vás řešení
najmout cizince?
Ne jakékoliv, máme určité požadavky. V Česku
pro nás jezdí Češi, Slováci a Ukrajinci, kteří jsou
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dlouhodobě v Česku a mají český pas, v Polsku
pak Poláci a Bělorusové s evropským pasem.
Jsou cizinci levnější? A tedy konkurenční
výhodou?
Nejsou, to je iluze.
Nicméně pokud jde o platy, stále nedošlo
ke skutečnému sjednocení podmínek…
Což úplně nechápu, protože se o něm neustále
mluví, všichni chceme integrovanou Evropu, ale
jako by o to vlastně nikomu nešlo doopravdy.
Naprosto bych chápal a podporoval, kdyby existovala jasná celoevropská sazba, platná pro
všechny, protože my se pohybujeme v evropském prostoru a odvádíme stejnou službu jako
kdokoliv jiný. Chápal bych, že vnitrostátní přeprava by měla své tarify, platné na území státu,
a mezinárodní přeprava zase své, platné na území kontinentu. Tak to ale není.

Patříme mezi top deset irem
v republice. Práce u nás
je pořád náročná, s tím
vším, co je třeba dodržovat,
na druhou stranu je to čistší
než běžná logistika, není
to černá práce, spousta věcí
je na pohodu, nejezdíme
většinou v noci.
Z pohledu řidiče jde na kamionu a zvlášť
u vás o práci lukrativní, byť těžkou. Je to lukrativní i jako byznys?
Méně, než si kdo myslí. Je to služba, marže jsou
dnes minimální, dvě a půl, tři procenta jsou už
velmi slušné. Jak říkám, není to fabrika, kde jedete na padesátiprocentních maržích.
Hraje vám do ruky technika? Snazší hlídání,
snazší řízení…
Máme auta na signálu GPS, máme dané trasy,
máme daná parkoviště.
Co když je parkoviště plné?
Tak máme náhradní. A kdyby bylo plné i to, zastaví tam, kde se dá a okamžitě mu tam posíláme ochranku. Stojí to peníze, ale předcházíme
problémům.
Dějí se ještě?
Za minulý rok jsme žádný větší problém neměli, ale to neznamená, že se nekrade. Ale je pravda, že s naším zabezpečením to zase tak snadné není.

Projeví se to na zakázkách, že máte dobrý
rating?
On to žádný o iciální rating není, ale když se někomu ztratí pár kamionů zboží, jako se to tu
před lety jedné irmě stalo, tak si rozmyslí, jestli
se jí přece jen nevyplatí připlatit si za bezpečí.
Což ale může zvládnout i pojišťovna…
Může, ale bude chtít zabezpečení.
Není pravidlem, že nejvíc se krade zevnitř?
Zevnitř zákazníků. Protože my nevíme přesně,
co vezeme, krabice jsou všechny stejné, v papírech jsou napsány kusy, ale ne druhy, ve fabrice
kamion naloží, elektronicky na dálku ho uzavřeme a od té chvíle je kamion pod permanentní
kontrolou. Jestli někdo ví, pak někdo z fabriky.
Co brexit? Bavili jsme se o něm před třemi
měsíci…
Dobrá otázka. Co brexit? Těžko říct. Viditelné je,
že anglické irmy se předzásobily. A že obyčejní
lidé moc o brexit nestojí, aspoň já mám takovou
zkušenost, byl jsem nedávno v Southamptonu
a většina lidí, co jsme měli možnost se bavit, byla
proti brexitu. Mladší litují, že nešli k volbám,
protože statisticky vzato rozhodovali většinou
lidé čtyřicet padesát plus. Mladí jsou pro Evropu.
V loňském roce jste otevřeli pobočku
v Polsku. Jaký to má smysl, když děláte celoevropský byznys?
Že můžu mít víc aut i víc řidičů, protože v Polsku
jsou velké fabriky a Poláci tam mají přednost.
Že skončily nesmyslné války, když jezdili Poláci
tady, pořád jsme řešili, kdo má lepší auta, kdo
má víc dovolené... Je v nás nějaký podivný nacionalismus. Nicméně polská pobočka byl neuvěřitelný boj, protože tamní prostředí je zcela jiné.
Stálo nás to hromadu peněz, řádově miliony. My
jsme si plánovali, že to půjde samo a v podstatě
zadarmo. Najednou jsme museli hledat jiný způsob. Velký techničák vám musí podepsat starosta. Byl měsíc na dovolené.
Jednotný trh a jednotné podmínky jsou
zkrátka velkou iluzí…
Pro mě to byl rok obrovské pokory… Ale jsem
za to vděčný, trochu jsem si dokázal, že možná
něco umím. A myslím, že i s panem majitelem
jsme si vzájemně upravili vztahy, to naše manželství prošlo takovou polskou krizí.
A ty dvě irmy si konkurují?
Ne, je to stejná irma, jen pobočka.
Plánujete další rozšíření? Litva, Maďarsko…
Nebo třeba Egypt…
Nebráním se ničemu, když to bude dávat smysl,
ale Litvě ano, tam nemáme šanci, tam je doma
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největší evropská irma, ovládaná ruským kapitálem, disponuje patnácti sty řidiči, čemuž nemůže konkurovat nikdo v Evropě. A Egypt si
také moc neumím představit, i když určitě by to
mohla být zajímavá brána na jiný kontinent a určitě by mě bavil. Ale polská zkušenost je jasná,
musíte mít peníze a musíte znát prostředí.

mět řidiče, aby v určitém intervalu spali na hotelích, se míjí účinkem.
Není to cenou?
Ta zase není tak zásadní, hlavní důvod je ten,
že v dnešních kamionech má řidič své pohodlí,
svůj prostor, nic nepotřebuje. Hotýlky páté ceno-

V tendru nemáte druhou šanci. A potřebujete sehnat
práci pro dvě stě řidičů, ne pro padesát.
Kdybyste si mohl vybrat jako řidič, kterou
trasu byste jezdil nejraději?
Vždycky jsem měl rád dlouhé trasy, co nejdelší,
to jedete a nenakládáte. V létě Německo, Norsko,
v zimě Německo, Španělsko…
A pokud jde o podmínky, které prostředí
vám vyhovuje nejvíc?
Německo a Benelux. Slušná infrastruktura,
respekt k pravidlům. Ačkoliv třeba v Německu
je vidět, jak šla kvalita služeb dolů. Snaha při-

vé skupiny nejsou lepší. Personál není už dávno
německý a je to znát na kvalitě, na čistotě.
Jak se vůbec ve vaší branži projevují manažerské schopnosti? Kde vyzkoušíte svou
odvahu riskovat a získat víc než jiní?
V tendru nemáte druhou šanci. A potřebujete sehnat práci pro dvě stě řidičů, ne pro padesát.
Nevidíte ani tři měsíce dopředu. A navíc musíte
obsloužit tým. U nás to není jako v automotive,
kde vysoutěžíte linku a víte, že denně jezdíte

z A do B a tam vozíte materiál a zpátky obaly.
Já vysoutěžím nějaký objem na trase Praha –
Amsterdam a jednak nevím, jestli to odjedu
za měsíc nebo za rok a jednak je to zpravidla práce na jednu cestu. Vytížit auto i zpátky je také
moje práce. Dřív se jezdila jen jedna cesta a zpátky
naprázdno, ale dnes to při nastavení marží nejde.
Takže trochu šachy a moc adrenalin…
Určitě. Navíc letos jsem si dal úkol nejen dalších
alespoň dvacet kamionů, ale uchytit se na farmaceutickém trhu. Už jsem ten plán měl vloni, ale
anabáze s polskou pobočkou mi nedala prostor.
Přitom farmacie je pro irmu naděje, že nebudeme muset pouštět auta. Protože jinak se zdá,
že je převis nabídky a trh oslabuje.
A pokud se vám to povede?
Tak budu příští rok na jaře přemýšlet, co dál.
Mě ta práce ohromně baví, ale nejsem rutinér
a je pravda, že tady je strop, dál nemůžu. Můžu
říct majiteli, aby koupil nějakou jinou irmu, klidně v problémech, že se o ni postarám. Protože
to mě baví, stavět irmu na nohy.
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ÚSKALÍ

TRANSFORMACE

Miloslava Procházková budovala svou irmu dlouhá léta jako
fyzická osoba. Mělo to své výhody i nevýhody, výhody z jejího
pohledu převažovaly. Čas je však neúprosný, transformace
do obchodní společnosti se stala nutností.
Petr Karban

Jadran Šetlík

Co vám transformace přinesla?
Především velkou zkušenost. Kdybych nechala
mluvit jen emoce, tak bych možná řekla, že vědět
dopředu, co a jak bude probíhat, nikdy bych
do toho nešla. Jestli si někdo představuje, že je to
jen formální a organizační záležitost, musím
z vlastní zkušenosti říct, že je to omyl. Ale vážně,
transformace v našem případě byla nutnost, stejně nutná v určitém okamžiku bude pro každou
fyzickou osobu. Radím po svých zkušenostech
jediné – neodkládejte ji. V okamžiku, kdy irma
přeroste svým objemem sama sebe, svou mez,
je to všechno mnohem složitější.
Co považujete za nejtěžší?
To, co není na první pohled vůbec vidět. Jsou
to okamžiky, kdy se potkávají různé názory, různé priority. Zní to jako fráze, ale je to změna,
která prověřuje nejen irmu, ale i rodinu. Musíte
se hodně naučit. Přijmout, že váš názor nebude
jediný, že každý problém má více řešení, že to
vaše nemusí být nejlepší. Musíte pochopit,
že jsou to okamžiky, kdy se některé jistoty ztrácejí a jiné objevují. Něčím se trápíte víc, něčím
míň. To jsou chvíle, na které vás nikdo nepřipraví, a ty jsou nejtěžší. Projít tím obdobím je složité
asi pro všechny, koho se to dotýká.
A přinese ta změna i praktický užitek
irmě?
To určitě, je to jedinečná příležitost důkladně ji
vyčistit od nánosů, které za života nabrala. Uvědomíte si desítky zbytečností, zjistíte, že existují
lepší způsoby plánování, značení, evidence,
kontroly, řízení.
Dnes již máte transformační období
v podstatě za sebou…
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irma Avanti působí na trhu podlahových krytin již od roku 1992 a během
čtvrt století vyrostla v jednoho z nejvýznamnějších dovozců podlahových krytin do České republiky a ve specialistu
na podlahové krytiny.
Prodejny v Průhonicích, Zličíně a na Černém Mostě nabízejí opravdu pestrý výběr bytových, zátěžových i kusových
koberců nejrůznějších barev a vzorů, ale
také podlahy vinylové v lepeném i zámkovém provedení, laminátové a dřevěné. V nabídce nechybějí ani PVC, linoleum či korek. Pořídit lze rovněž speciální
sortiment, jako jsou nášlapy na schody,
podložky pod koberce a plovoucí podlahy, lišty a doplňky, nářadí a nástroje
nejen pro podlaháře a také terasová
prkna a příslušenství.
Samozřejmostí je kompletní servis
od konzultace přes odbornou pokládku
a instalaci podlahových krytin až k následné údržbě a čištění podlah profesionální technikou, využít můžete rovněž
služby, jako jsou například obšívání,
renovace či potisk koberců, díky kterému lze vytvořit individuální design a dodat interiéru originalitu.

AVANTI
FLOORS

Ano. Věřím, že to byl správný krok a k lepšímu.
Že irma bude možná fungovat jinak, než by fungovala postaru, ale že jí to bude ku prospěchu.
Přinese takový krok i nové možnosti?
Vždy jsem se zaměřovala na kvalitní, a hlavně odlišné zboží, než to, kterým byla zaplavena republika. V tom se nic nezměnilo, stále klademe důraz
na to, že daný výrobek máme pro Čechy a Slovensko jen my. Jedná se o kvalitní a luxusní zboží. Své
uplatnění na trhu stále více nachází zboží, které se
vyrábí individuálně – je připravená základní nabídka dekorů a ty se dají měnit jak tvarem, tak barvou,
koberec se dá složit na různou tloušťku materiálu.
To mi dělá radost, protože koberce nabízejí skvělou příležitost, jak se odlišit, jak najít svou jedinečnost. Snažíme se kvalitu koberců ještě podtrhnout
tím, že po celé republice nabízíme dopravu i pokládku, protože kvalitní zboží zaslouží i kvalitní
a odbornou instalaci. A věřím, že právě transformace irmy může pomoci ještě lepší dostupnosti,
že určitě udržíme a možná i rozšíříme síť maloobchodních prodejen. Konkurence levných výrobců
je sice značná, ale stále se zvětšuje procento těch,
kteří chtějí mít doma kvalitní koberec.
Takže nějaké současné trendy prozradíte?
V poslední době jsou hojně oblíbené kobercové
čtverce. Novinkou jsou koberce ve tvaru lamel,
které si položí velmi jednoduše a rychle i žena
nebo mladý člověk do požadovaných vzorů. Stálicí
jsou vinylové dílce Eco, jak lepené, tak v provedení click, které se vyznačují bohatou nabídkou dekorů dřeva, kamene, dlažby i stále módnějších
betonů. Kusové koberce dovážíme od renomovaných evropských výrobců a nabídka je tak široká,
že si netroufám něco vyzdvihnout, abych na něco
stejně zajímavého nezapomněla.

BE SOLID

Jsou to okamžiky, kdy
se potkávají různé názory,
různé priority. Zní to
jako fráze, ale je
to změna, která
prověřuje nejen
irmu, ale i rodinu.
Musíte se hodně
naučit.
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RECEPT NA ŠTĚSTÍ
V Hraběšicích, klidné vesničce v údolí mezi kopci Hanušovické vrchoviny
pod Jeseníky, najdete malý a poměrně nenápadný dům zakladatele irmy Sulko
poměrně snadno – travnaté zahradě vévodí osmimetrový stožár s českou vlajkou.
Hrdost je jedno ze slov, která Libor Suchánek považuje za důležitá.
Firmu již více než tři roky řídí váš starší
syn Petr, nechybí vám adrenalin?
Vůbec ne, já má svůj adrenalin. V byznyse jsem
kouskem zůstal, jako předseda dozorčí rady jedné
jiné irmy, ale výkonné funkce už jsem opustil
a věnuji se zábavnějším věcem, jezdím na kole,
starám se o pár ovcí a teď zrovna dávám dohromady výlet pro vnuky.
Synovi do irmy už nemluvíte?
Snažím se nemluvit. Dělá to jinak, než bych to
dělal já, ale ať má svou cestu. Daří se mu udržet
export, byť ne všechno se povedlo, daří se mu
udržet to, čím jsme byli jiní, že řešíme detaily,
doma i v zahraničí. Tepelné mosty, izolace proti
vlhkosti… Hrdý jsem na to, že cítím z irmy dobrou
energii. Lidi ho vzali, jdou za ním, umí je motivovat. Když se něco řeší, opravdu cítím od všech
okolo snahu to řešení najít, cítím energii, vůli.
Z toho mám ohromnou radost. Protože když má
irma tuhle vnitřní sílu, zvládne i problémy. Když
je nahlodaná nějakou patologií, zničí ji to. O irmě
samozřejmě mluvíme, když si něco chci říct, řeknu
to, ale nečekám, jestli to přijme, nebo odmítne.
A nějaké technologické novinky máte? Dnes
se řeší všude úspory…
Určitě jsou novinky, ale já tohle opravdu už nevím,
na tohle má argumenty Petr.
Vy opravdu vypadáte, že vám byznysový život
nijak nechybí.
Já jsem spokojený jak želva. A modlím se k pánubohu, aby to vydrželo. I zdravotně, i jinak…
Tak asi jste to bouřlivé období už nejspíš
překonali…
Také si říkám, že snad ano. To období, kdy jsme
nevěděli kudy kam, zmizelo. Kdy jsem já nevěděl
kudy kam.
Takže žádné hlasy z irmy, že Libor byl lepší…
Sem tam se ozve. Ale to je asi všude. My jsme jiní,
já jsem byl dynamičtější a problém byl v tom,
že jsem totéž čekal i od něj. Ale Petr je jiný, nejprve si to všechno musí postavit, systém, procesy,
postupy, pravidla… a až mu to drží pohromadě,

68

přidá dynamiku, což už teď vnímám. Já to hrnul
kupředu. A ono je dobře mít někoho, kdo postaví
výztuže, když vy hrnete tunel. Protože jinak vám
to spadne na hlavu.

Potřebujete dostatek
sebevědomí. Ve irmě
i v životě. Sebevědomí
a hrdosti. Važme si sami sebe,
své vesnice, regionu, země.
Tam to začíná.
A neláká vás přece jen po letech budování
zkusit třeba rozjet něco úplně nového? Zkušenosti máte…
Blázníte? Proč bych to dělal? Co bych měl dělat?
Koupit si hotel a řešit problémy? Stačí naplánovat
ten vymyšlený čtrnáctidenní kemp se čtyřmi vnuky, musím si napsat scénář, aby to všechno klaplo,
budeme dělat soutěže, chceme do Polska do zlaté
štoly, do Zlatých Hor. Tady na zahradě jim musím
spravit boudu, na kterou jsem dvacet let nesáhl,
aby v ní mohli bydlet, a pomalu abych začal připravovat večer pro vesnici…

autobusem do Šumperka, čtrnáct děcek jelo
se mnou, do školy. To jsem měl radost. Taková je
teď moje role, starat se o rodinu a ty nejbližší,
o vesnici. Ne řešit starosti s hotelem. První, co jsme
museli udělat, byla stavební uzávěra. Absolutní.
Jinak by se snadno mohlo stát, že by tu nějaké hotely za pár let opravdu stály.
Pro vás byla rodina vždycky důležitá.
A vesnice je také rodina…
Byla a je. Já neříkám, co je dobře a co je špatně.
Někdo upřednostní byznys a vybuduje světově
významnou irmu a je to také důležité. Pro mě
bude důležitá vždycky rodina. Každý má hodnoty
jinak, každý si musí vybrat. A vesnice? Vždyť to je
to nejblíž kolem mě.
Jak jste vůbec objevil tenhle kus země? Čekal
bych prostorný velký dům s bazénem…
Tady byly Sudety, v Šumperku bylo po válce dvacet tisíc lidí, z toho pět set Čechů. Tady nebyl
jediný. Kde stojí dům, bylo zbořeniště, stavěli
jsme to znovu někdy v osmdesátém osmém…
Původně to měla být chata. Jasně že jsem později
přemýšlel, kde co přistavět, bazén, vířivku…
člověk má peníze a začne blbnout. A pak si najednou řeknete, proč to všechno. K čemu? Vždyť
to bylo hezké i tak.

Večer pro vesnici?
Jasně, to my si tady děláme, alespoň jednou ročně,
vloni sedmnáctého listopadu, rituální oběť ovečky, kytary, celá vesnice se sejde, soused architekt
přivezl sud piva, jiný navařil chilli con carne, udělali jsme si krásný večírek… To je moc důležité.
Tady jsou super lidi.

Máte na domě svoje okna?
Mám. Musel jsem. Tehdy, když jsem stavěl, jsem
samozřejmě irmu neměl, takže okna byla od konkurence, ale musel jsem je už vyměnit, protože
oni se začali chlubit, že jejich okna jsou tak dobrá,
že i majitel Sulko je má na svém domě…

Žádný problém se závistí?
Jeden dva takoví se asi najdou všude, ale to si tady
spíš pěstujeme, abychom měli celé spektrum.
K čemu závist, dnes mají všichni dost. Kdo byl šikovný a schopný, má dost. Možná v začátcích to
bylo jiné, ale dnes? Co by kdo komu měl závidět?

A nebyl to přece jen malý dům, pro rodinu
se třemi dětmi?
Nebyl. A to jsme tu ještě dva roky měli studentku,
jeden rok z Thajska, jeden z Ekvádoru, žily
tu s námi, s děcky jezdily na gympl. Taková kulturní výpomoc…

Ten kus země tady u potoka za trochu
upřímné závisti stojí…
To jedině. Je tu krásně. Proto se snažím trochu
něco dělat i pro vesnici, pokud to jde. Dnes jsem jel

Zůstala z těch let přátelství?
Jasně. Thajka studuje v Miláně, občas přijede
na návštěvu, ta z Ekvádoru si hodně telefonuje
s manželkou a zve nás, ať přiletíme. Jenže já ne-

BE SOLID

Petr Karban
Jakub Hněvkovský

R

yze česká rodinná společnost, která od roku 1993 staví
na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na špici v oblasti kvality a technologické
vyspělosti produktů. Nabízí
ucelený systém řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech, dodává své
produkty do administrativních
a komerčních budov i škol, a to
jak doma, tak v zahraničí.

SULKO

mám rád ty bílé čáry za letadly. A když to nemám
rád, tak tam nebudu sedat, přece…
Pravda, my hlasitě řešíme ekologii a pijeme
vína z Austrálie a Jižní Ameriky…
To nekupuji. Maximálně evropské. Jediné, co můžeme pro ekologii udělat, je chovat se aspoň trochu normálně. Já jezdím dost často i vlakem.
Vždyť je to luxus, cítím se jako pán.
Váš recept na štěstí?
Najít si hezké momenty a užít si je, radovat
se. Kolem nás je spousta krásných věcí a my
se zabýváme blbostmi, hádáme se. Potřebujete

dostatek sebevědomí. Ve irmě i v životě. Sebevědomí a hrdosti. Važme si sami sebe, své vesnice, regionu, země. Tam to začíná. Proto vlajka
na stožáru, proto snaha udělat něco v zastupitelstvu. Já se cítím jako patriot. Tak dlouho
jsem tohle říkal, až mě napadlo, že o tom jen
mluvím a nic jsem pro to neudělal. Tak dělám.
Tady kolem sebe máme každý možnost něco
ovlivnit. Nabízeli mi kandidaturu do Senátu.
Ono by to možná nebylo špatné, odpovědnost
žádná, podebatujete, jezdíte tam a zpátky, ale
ono by mě to zničilo. Co je můj cíl? Žít v pohodě, mít dobré vztahy v rodině a s lidmi kolem.
Potřebuji víc? K čemu?
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MYSLI

NA DRUHÉHO V ŘADĚ

Motto Jaroslavy Valové se stalo symbolem irmy,
která v českých podmínkách dokonale ilustruje víru
skeptiků, kterou formuloval kdysi Thomas Mann.
Totiž, že všechno je možné…
2

P

říběh matky tří dětí, která po otci zdědila
odvahu i energii, a i díky tomu se s celou
rodinou, po hlavě a navzdory mnoha pochybovačům, pustila do podnikání a z nuly vybudovala nejúspěšnější irmu ve svém oboru, by se měl
učit na školách. Začínala v roce 1991, krátce
po čtyřicítce, na čtyřiceti metrech čtverečních první prodejny v Čimelicích, v oboru jí neznámém.
Vložila do nového rodinného podniku veškeré
rodinné úspory, s vírou, že poctivá práce se musí
vyplatit.

Cesta vzhůru
Vyplatila, byť to zní skutečně jako sen. Po roce se
do podnikání zapojili vedle synů a dcery další
příbuzní, v Kralicích vznikla druhá prodejna a spi-
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rála úspěchu, roztočená nezlomnou vírou a tvrdou prací, se ale dala nezadržitelně do pohybu,
zvláště ve chvíli, kdy s expanzivními myšlenkami
na pobočkovou síť přišel nejstarší syn. Během
dvou let nebyly prodejny dvě, ale bylo jich jedenáct, vlastních i partnerských. Za úspěch se ovšem platí. Jaroslava zaplatila rozpadem manželství a odchodem manžela, který tíhu podnikání
neunesl. Zůstaly děti a ona víra skeptiků. A stálá
cesta vzhůru. Milníků by bylo nepočítaně – postavení tří tisíc metrů centrálního skladu v Čimelicích, velkorysý areál v Brně, expanze do Prahy
i dalších krajských měst… A trvalo to vlastně jen
deset let. Růst si vyžádal rozdělení rolí ve vedení,
posun v marketingu a v privátních produktech.
Značka SIKO byla stále silnější. S pokorou zvládla
všechny překážky. Své působení rozšířila z Čech

i na Slovensko a začala uvažovat o dalších zemích.
Ke koupelnám irma postupně přibrala kuchyně,
a ještě později interiérové dveře. A dnešní realita?
Více než padesátka vlastních prodejen v Česku
a na Slovensku, více než devět stovek zaměstnanců, obrat téměř čtyři miliardy korun.

Byznys rodina
SIKO dnes představuje pevnou, stabilní, a přesto
stále dynamickou společnost, která naplňuje novou vizi rodinného podnikání. Jestli se dříve
ve světě používal termín „family business“, dnes je
ceněna podoba, označovaná jako „business family“. Podoba, kterou SIKO naplňuje měrou vrchovatou. Nejenže jako jedna z prvních irem dokončila
úspěšně mezigenerační předání rodinného majet-
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měníme se i my. S tím rozdílem, že
my se vlastně musíme změnit ještě
dříve než oni. Čistě kamenný obchod
dnes nemá budoucnost, protože
trend e-commerce je nezastavitelný
4
a my tak stavíme zcela nový, komplexní model omnichannel řešení,
v jehož rámci musejí být provázány všechny body
našeho kontaktu se zákazníkem. Za poslední čtyři
roky se náš podíl e-commerce na maloobchodních
tržbách koupelen zvýšil z necelých pěti procent
na dvacet,“ vysvětluje Tomáš Vala.

Stamiliony do inovací
Nepřekvapí, že investice do IT, nových technologií a modernizací představují v současné
ku, ale dokázala z tohoto předání vytěžit novou
energii a nový potenciál pro další růst rodinného
impéria ve zcela nových oborech. Kde je hlavní
strůjce mimořádného úspěchu? „Nikdy jsme neuhnuli ze své vlastní ilozo ie, celých osmadvacet let
se držíme hodnot, na kterých jsme vyrostli. Mezi
nimi je stěžejní to původní motto ‚Mysli na druhého
v řadě‘. To znamená dělej vše tak, aby se na tvoji
práci mohl každý spolehnout a navázat na ni,“ říká
Jaroslava Valová. Firmu dnes již pátým rokem
vedou její děti, z pozice předsedy představenstva
syn Vítězslav, generálním ředitelem je Tomáš,
dcera Jana pak jako předsedkyně dozorčí rady.
Cíle jsou jediné – udržet se na špičce. Co to obnáší? „Neustále musíme inovovat, neustále musíme
přicházet s novými nápady. Zcela zásadní je změna
obchodního modelu. Jak se mění naši zákazníci,

1
2
3

Pražský showroom SIKO Černý Most
v novém prodejním konceptu

4

Kuchyně zařízená
v přírodním stylu

Nová SIKO centrála se showroomem
v jihočeských Čimelicích
Stylová řešení koupelen jsou u zákazníků
oblíbená. Trendem jsou koupelny
zařízené čistě v pánském stylu

době více než půl miliardy korun. Takřka na polovině prodejen se již zákazníci mohou setkat
se zcela novým pojetím showroomů, které původní koncept matky zakladatelky posouvá
na zcela novou úroveň s využitím nejnovějších

pohledů na psychologii rozhodování. „Naše
nové showroomy fungují dvojím způsobem, stejně jako dvojím způsobem funguje lidský mozek.
Levá hemisféra představuje tu racionální část
rozhodování, čemuž odpovídají jednoduchý výběr a rychlý nákup. Fantazie a kreativita sídlí
v pravé hemisféře, a proto v ucelené další části
showroomů nabízíme zákazníkům emoce a inspiraci, komplexní řešení. A obě zmíněné části
ještě doplňují speciální expozice, v nichž si zákazníci mohou vyzkoušet nejmodernější technologie doslova na vlastní kůži. Například moderní
vodovodní baterie, které vytvoří perlivou vodu
nebo přímo horkou vodu na uvaření čaje či blanšírování zeleniny, chytré sprchové systémy s řadou masážních funkcí pro dokonalý relax a zážitek ze sprchování, chytré toalety, jejichž

nastavení lze pohodlně ovládat aplikací ze
smartphonu a mnoho dalších inovací,“ odhaluje
Tomáš Vala nové pojetí obchodu, které si mohou už plně užít zákazníci např. nově rekonstruovaného centra v Praze na Černém Mostě.
Modernizace již proběhla také na SIKO prodejnách v Plzni, Českých Budějovicích, Brně a dalších. V Čimelicích vloni SIKO postavilo novou
centrálu, showroom a logistické centrum. Nový
obchodní model ale neznamená jen nové prostory a nové technologie, proměňuje se i zákaznický přístup, kdy vše je důsledně podřízeno
maximálnímu zákaznickému pohodlí. Zákazník
tak má k ruce detailně proškolené projektové
konzultanty, jejichž úkolem je být průvodcem,
koordinovat, zajišťovat vše potřebné pro novou
koupelnu i kuchyni, napříč sortimenty. A sladit
vše do zákazníkova oblíbeného stylu. Což je při
šíři nabídky SIKO a při neustálém sledování
a posouvání trendů a stylů jedna z mála možností, jak zákazníkům usnadnit orientaci
a umožnit jim komfortní výběr. Pro své zákazníky SIKO vytvořilo ucelená stylová řešení koupelen a kuchyní. Na své si přijde opravdu každý,
od vyznavačů stále oblíbenějšího skandinávského stylu přes dlouhodobě populární Provence,
country a další, až po současný trend, interiér
zařízený v přírodním stylu.
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74 TAXIS POLO GRAND SLAM
Jan Průcha, Insight Home
80 OLYMPIÁDA JE NAPROSTÝ ZLOM
Ondřej Perušič & David Schweiner,
plážoví volejbalisté
82 ČESKÝ FILM V AMERICE
Radim Špaček, režisér
84 POBYT V POHÁDKOVÉM LUXUSU
Alexandra Kasperová, Chateau
Herálec
86 Z RAKVIC NA PÁLAVU
ZA ČTYŘIADVACET LET
Bronislav Vajbar, Vinařství Vajbar
88 O VÍNĚ, KRÁLI VÍN I RYTÍŘSTVÍ…
Branko Černý, sommeliér a Rytíř vína
90 SVĚTOVÝ UNIKÁT
Léčebné lázně Mariánské Lázně
92 OMLAZUJÍCÍ PROCEDURY
Blanka Vraspírová, ESTETICUSTI
94 ZA ODPOČINKEM ZA HRANICE
VAMED Vitality World

TAPETA OD COLE & SON
Botanical Botanica – Lilac
Jarní kvetoucí šeřík se svou
omamnou vůní je ozdobou
britských zahrad.

www.alamaison.cz
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TAXIS POLO
GRAND SLAM
Světová premiéra v Česku
Petr Karban
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První tři březnové dny tohoto roku patřily
na pardubickém závodišti koním v podobě, kterou svět
ještě nezažil – na umělém ledě se tu hrál unikátní turnaj
Taxis Polo Snow, který je vlastně prvním dílem
výjimečného grandslamu, seriálu, v němž se v rámci
jednoho roku utkají jednotlivé týmy na ledu,
písku i na trávě.
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Pólo
Kolektivní jezdecký sport, ve kterém proti
sobě nastupují na venkovním travnatém
hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců na koních. Cílem je dostat za pomoci pálky míček do branky soupeře.
Zápas je rozdělen na několik úseků.
Jeden úsek, tzv. čaka (chukka), trvá
7,5 minuty a odděluje je 3 až 5 minut
dlouhá přestávka. Jeden zápas se obvykle skládá ze 4, někdy také z 6 nebo
až 8 úseků. Hru řídí jeden rozhodčí,
kterému sekundují čároví.

Hráči
Každý hráč má přidělený handicap v rozsahu -2 až +10 (nejvyšší handicap), součet
handicapů všech hráčů určuje celkový
handicap týmu. Rozdíl handicapů určuje
počáteční skóre zápasu.

Základní výbava hráče
1 Pálka (mallet) – 122 až 135 cm
dlouhá, hlava je doutníkového
tvaru a měří 25 cm. Hráč musí
pálku držet v pravé ruce.
2 Helma – charakterizuje hráče,
který si pro svou helmu může
zvolit barevné provedení, iniciály
nebo loga.
3 Dres – tričko s límečkem,
pro snow pólo se používají zateplená trička s dlouhým rukávem. Hráči mají na dresu číslo,
a to vždy od jedné do čtyř.

J

akkoliv v prvních březnových dnech – v souladu s kalendářní, meteorologickou i astronomickou zimou – mělo být Česko zasypáno sněhem, před koncem února se výrazně oteplilo, když
jaro poprvé dalo vědět, že letos opět bude. A dalo
to vědět velmi důrazně, až šestnácti stupni nad
nulou ve stínu. Trochu tím organizátorům světové
premiéry turnaje koňského póla na umělém ledě
zamotalo hlavu, teplu museli vzdorovat pomocí
těžkotonážních souprav, které z biatlonového ráje
v Novém Městě na Moravě do Pardubic přestěhovaly narychlo kolem dvou set kubíků sněhu, který
přikryl umělý led. V turnajových dnech už bylo
poněkud chladněji, při šesti stupních nad nulou
ovšem sníh pod kopyty koní odtával velmi rychle.
Turnaj byl utkáním čtyř týmů a mezi muži se
srdnatě výzvě ledového póla postavily i dvě
ženy. Slováci, hrající pod hlavičkou Raiffeisen
Leasing, přijeli do Pardubic skvěle připraveni
a možná jim do inále pomohl i trik – nastoupili
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4 Bílé kalhoty
totiž na koních dokonale oholených, což mělo
zabránit přehřívání a podtrhnout fyzickou výdrž. Na vítězství to už ale nestačilo, maďarský
tým, nastupující trochu paradoxně pod jménem
České mincovny, je přejel 11:6 a potvrdil očekávání. Dlužno dodat, že Česko reprezentoval tým
Insight Home a Evropu tým Tesla, které bojovaly,
ale na inále to přes všechnu snahu nestačilo.
Celou akci doplňoval zajímavý doprovodný program, ať již to byly juniorské zápasy koňského
póla nebo možnost vyzkoušet, ochutnat a obdivovat mnohé exkluzivity, od vynikajících argentinských vín přes prémiové rumy, krásné šperky
a moderní umění až po zkušební jízdy s vozy
Tesla a Ford Mustang.

Pólo je vášeň
Celá myšlenka na Polo Grand Slam se zrodila
v hlavě Jana Průchy, viceprezidenta České aso-

5 Kolenové chrániče
6 Rukavice – některé rukavice
jsou vybavené uhlíkovými vlákny
pro zvýšenou ochranu.
7 Boty – vyrobeny z pevné hnědé
nebo černé kůže, oproti klasickým jezdeckým botám jsou pevnější, aby chránily hráče při vytlačování nebo před úderem míčku či malety.

Koně
Polo Pony – kříženci argentinských
Criollos a anglických plnokrevníků
Koní má každý hráč několik, platí pravidlo,
že pro každou část hry je musí hráč střídat.
Nejlepšího koně si nechává na závěrečný
úsek, který bývá většinou rozhodující.

BE YOURSELF

Sedlo je speciálně
uzpůsobeno, aby hráči nic
nebránilo při úderu.

1

Třmeny bývají širší
a mohutnější, což umožňuje
hráči pohodlnější stání
ve třmenech a lepší
vyklonění při odehrávání
míče.

2
6

Hřiště
Hraje se na travnatém hřišti 274 × 146 metrů. Na hřišti
je vyznačeno něko
několik čar odpalu (27, 36 a 54 metrů),
středové T pro úvodní vhazování a postranní čáry.
Na užších stranách
s
jsou umístěny branky, přib
čemž branka
je tvořena dvěma sloupky bez
příčného
příč
břevna, vzdálenými od sebe
7,63
7 metru. U každé branky jsou dva
brankoví rozhodčí, kteří sledují,
zda míček prošel brankou regulérně.

3
2

4
3

5

ČÍM JE PŘI HŘE ZAJIŠTĚNA
BEZPEČNOST KONĚ

7
1 Každý kůň musí mít na všech nohou bandáže,
které chrání citlivé části před úderem jak míčem, tak případně maletou.
2 Pólo koně mají hřívu velmi krátce střiženou.
Je to proto, aby se nezamotala při hře do hráčovy pálky (malety).
1

1
1

1

3 Ocas každého koně musí být zapleten tak,
aby nedošlo k případnému zamotání do malet hráčů. Ocas koně rozhodčího však zapletený být nemusí.

Podkovy
8,9 cm

Míček je buď plastový, nebo z vrbového
kořene, průměr má 7,6 až 8,9 cm
a váží 99 až 128 gramů.
Pro hru na sněhu či v písku
se používají větší gumové
míče ( ).

Na snow pólo
se používají speciální podkovy s gumovou vložkou, tzv. vyhazovákem, která zabraňuje,
aby se koním nabaloval
na kopyta sníh.
Každá podkova má pro snow
pólo dva hřeby, tzv. ozuby, které
jsou pod patou koně a které zabraňují většímu podkluzu v případě, že
dojde ke kontaktu s ledovou
plochou.
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ciace hráčů koňského póla, který tomuto
sportu propadl před sedmi lety a stál
i u zrodu asociace, která má dnes přes padesát hráčů, sdružuje všechny čtyři významné
pólo kluby v Česku a je 9. největší asociací
v Evropě s celkem 28 členskými zeměmi:
„Koňské pólo se ve světě hraje jak na trávě,
tak na sněhu nebo na písku. Naším cílem bylo
umožnit hrát pólo na všech třech površích.
Díky vstřícnosti Dostihového spolku a města
Pardubice proto vznikl takový Polo Grand
Slam, který jsme pojmenovali TAXIS POLO.
Díky poměrně velké hrací ploše pro koňské
pólo je totiž klíčové, aby se hrálo před diváckou tribunou – a Praha takové podmínky
nemá, zatímco dostihové závodiště v Pardubicích má podmínky na evropské úrovni.
A ideální jsou i z hlediska polohy a infrastruktury. Pro hráče z okolních zemí, tedy
z Německa, Rakouska, Maďarska a Slovenska
je dostupné, navíc v těsné blízkosti závodiště
je i mezinárodní letiště.“

PŘÍLEŽITOST K SETKÁNÍ – Koňské pólo přináší divákům napětí ze hry,
ušlechtilý gentlemanský sport i atraktivní podívanou. Také proto je skvělou
možností k potkání zajímavých lidí. Což ocení především sponzoři turnajů,
pro které je pólo jedinečná příležitost pozvat své obchodní partnery, zákazníky nebo kolegy.

„Pólo handicap
je vstupenka do světa…“
Winston Churchill
Nezbývá, než se těšit na srpnový turnaj
na písku – Taxis Polo Beach se pod záštitou Velvyslanectví Argentinské republiky
a osobně i velvyslance Argentinské republiky Roberta Alejandra Salafii uskuteční
16. až 18. srpna opět na Dostihovém závodišti v Pardubicích. A bude to poprvé, kdy
se v Česku bude hrát pólo na písku. Dobrý
důvod přijít se podívat. „Chci dostat koňské pólo do širšího povědomí a přispět
i ke zlepšení a kultivaci společenského prostředí v České republice. Nechceme, aby
koňské pólo bylo vnímáno jako sport pro
pár snobů. Je to totiž úžasná hra, která
v sobě spojuje týmovost, odhodlání, odvahu, fair-play a lásku ke koním. Je to sport,
který respektuje původní podstatu sportovních klání, totiž čest. A proto na žádný oficiální mezinárodní pólo turnaj není možno
sázet, protože sázky jsou prvním důvodem
k ovlivňování výsledků a prvním krokem
k tomu, že se ze sportu stává byznys,“ zve
Jan Průcha na další turnaj jedinečného
seriálu. Byť nikdy v Česku pólo nebude asi
národním sportem jako v Argentině, šanci
zabydlet se tu jistě má, vždyť koním
a koňským sportům se tu věnuje ohromné
množství lidí a mají zde velkou tradici.
Ostatně, v Pardubicích se dostihy pořádají
od roku 1856.
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VHAZOVÁNÍ – V pólu je vhazování před začátkem každé hry příležitostí pozvat na hřiště významné
osobnosti, které zahájí zápas. Nejinak
tomu bylo i v Pardubicích – náměstku
primátora města Pardubice Ing. Petru
Kvašovi podává míč britský rozhodčí
Brad Blackett.
KONĚ – Pólo kůň je klíčovou částí hry. Jeho vliv na výkon hráče je
více než 70 % a bez nadsázky lze říci,
že správně vycvičení koně do velké
míry rozhodují o výsledku zápasu.
Výchova koně není ale rychlou, ani
levnou záležitostí.

BE YOURSELF

DĚTI A PÓLO – S pólem se dá začít poměrně v útlém
věku, doslova jakmile se malý pólista udrží v sedle. Některé děti začínají v pěti letech a zvládnou hru během
dvou let tréninku. Pořádají se dokonce i dětské pólo turnaje, protože dětská členská základna je jako v jiných
sportech klíčem k rozvoji póla.

KONĚ POD KAPOTOU – Krásná auta patří ke koňskému pólu stejně jako
dámské klobouky. Často před začátkem turnaje se pořádá závod v rychlém
startu koně a závodního supersportu. A možná překvapí, že v prvních
sekundách vždy vede kůň.
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Adam Mašek
Jana Mensatorová

OLYMPIÁDA

JE NAPROSTÝ ZLOM

Čtyři roky spolupráce a tvrdé dřiny, které mají vyvrcholit příští rok v Tokiu.
Olympijské hry jsou absolutním milníkem každého sportovce, pro
beachvolejbalisty Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera mají navíc i symbolickou
rovinu. „Pro nás je to zlomový okamžik kariéry. Účast na olympiádě bude
klíčovým faktorem v rozhodování, zda v kariérách pro i sportovců budeme
pokračovat,“ říká David Schweiner.

P

roč jsou Hry v Tokiu 2020 tolik klíčové?
„To je poměrně jednoduché, jde o inanční
prostředky. Pokud by se nám podařilo
do Japonska dostat a udělat tam nějaký pěkný výsledek, mohlo by nám to otevřít úplně jiné možnosti
a obzory, než které máme teď. Podobně, jako se to
podařilo například Kristýně Kolocové a Markétě
Slukové před sedmi lety v Londýně,“ naráží Ondřej
Perušič na páté místo slavného páru Kiki & Maki
z OH v Londýně 2012.
Nejde však o nějakou hamižnost obou čtyřiadvacetiletých beachvolejbalistů, kteří jsou už čtvrtou
sezonu nejlepším českým párem. Naopak je to
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spíše existenční otázka. Přestože jsou oba parťáci
profesionálními sportovci, veškeré výdělky putují
čistě na sezonní provoz. Vzhledem k tomu, že
se beachvolejbal hraje po celém světě, vyjde jedna
sezona na více než dva miliony korun. „Prize money z turnajů a od sponzorů vynakládáme v podstatě čistě jen na výdaje, jako jsou platy trenérů,
letenky, ubytování, strava a podobně. Určitou podporu dostáváme i z Vysokoškolského sportovního
centra, ale na nějaké velké vydělávání to není,“
popisuje David Schweiner.
Týdně s Ondřejem absolvují až jedenáct tréninků,
ať už přímo na písku nebo v posilovně. S civilní

prací by se tak profesionální beachvolejbal spojit
nedal. Dave s Perunem jsou však v současné době
stále ještě studenti.
„Oba máme ve škole individuální plán. S tréninky
a především neustálým cestováním na turnaje by
se to jinak nedalo zvládat. Resty doháníme vždy,
když jsme mezi turnaji na pár dní v Praze.
Po Tokiu si chceme společně sednout a říct si, jaké
jsou naše možnosti. Zda jsme na takové úrovni,
aby se podřídila naše budoucí práce volejbalu,
nebo se volejbal naopak podřídil budování kariéry v jiném oboru,“ popisují situaci oba sportovci
s tím, že David Schweiner studuje v Praze
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je sehranost, která se nejde naučit ze dne na den, je
to opravdu o dlouhodobé spolupráci.“

Ostrava byla fantastická
Na turnaje se cestuje všude od USA a Kanady, přes
Čínu, Brazílii až po podniky v Evropě. „Na starém
kontinentě hrajeme především v letní sezoně,
na jaře a na podzim se jezdí spíše do vzdálenějších
destinací. Sezona trvá v podstatě celý rok, hrát se
dá totiž i v hale. Od května do září pak probíhají ty
nejprestižnější podniky.“
Největší popularitu má beachvolejbal v Německu
a Rakousku, kam chodí na turnaje nejvyšší pětihvězdičkové kategorie nejvíce lidí. „Minulý rok
jsme ale hostili kvalitní čtyřhvězdičkový turnaj
i u nás v České republice, konkrétně v Ostravě, kam
přišlo pět tisíc diváků. Skončili jsme čtvrtí, což považujeme za náš největší společný úspěch, jelikož jsme
tam porazili i pár s jedním mistrem světa a několik
týmů z úzké světové špičky,“ říkají volejbalisté s tím,
že se rádi odvděčili fanouškům, kteří je v nabité
konkurenci přišli povzbudit. Kromě toho si nejvíc
cení ještě druhého místa na tříhvězdičkovém turnaji a medaile z jednohvězdičkového turnaje z úplných začátků. „To byla první vlaštovka, společný
úspěch, na který se nezapomíná. Na několika turnajích vyšší kategorie jsme dokázali porazit i týmy
světové desítky a skončili v konečném pořadí na pátém místě. To byl pro nás signál, že do světové špičky
patříme,“ dodává Ondřej Perušič.

Čím vyšší, tím lepší?
na VŠE, jeho parťák Ondřej Perušič zase práva
na Univerzitě Karlově.

Klíčem je stabilita výkonů
Budoucnost se tak bude odvíjet od výkonnosti.
Pokud by volejbalisté dokázali pravidelně bodovat na největších turnajích, mohou se sportem
uživit. „Bohužel to není přirovnatelné k jiným velkým sportům, a i když se podle žebříčku držíte těsně první desítky, jako my, je to spíše ztrátová činnost. Bez podpory ze svazu, Ministerstva školství
a našich sponzorů bychom hrát nemohli. Ti nám
pomáhají s co nejlepšími tréninkovými podmínkami, protože jako u všech sportů, cesta k výsledkům
vede skrz dlouhodobou a trpělivou práci. V zimě
létáme na soustředění za teplem, abychom mohli
trénovat venku a tréninkové podmínky se co nejvíce podobaly těm, které panují při turnajích,“ říká
David Schweiner.
Klíčová je přitom vyrovnanost výkonů. „Páry
z opravdu nejužší světové špičky hrají stabilně
dobře, a proto jsou tak úspěšní. To je náš cíl, hrát
konstantně a ne aby se povedl jeden zápas, jeden

turnaj. Ohromnou roli v tom hrají zkušenosti – zápasy se rozhodují ve vyrovnaných koncovkách zápasů a rozhodují detaily, které přicházejí se zkušenostmi. Čelit těmto zkušeným týmům je obtížné.

Bohužel to není přirovnatelné
k jiným velkým sportům,
a i když se podle žebříčku
držíte těsně první desítky,
jako my, je to spíše ztrátová
činnost. Bez podpory ze
svazu, Ministerstva školství
a našich sponzorů bychom
hrát nemohli.
V jednom zápase proti asi nejzkušenějšímu týmu
na tour hlasatel před utkáním vytáhl statistiku, že
zatímco my hrajeme svůj pátý společný turnaj, náš
soupeř jich má za sebou zhruba osmdesát šest. To

A jak se vlastně David s Ondřejem poznali? „Perun
je z volejbalové rodiny, takže k tomu byl vedený už
odmalička. Zhruba do osmnácti let hrál navíc na vysoké úrovni i lorbal. Já jsem do čtrnácti hrál tenis
a pak přešel na volejbal. Už v té době jsme se znali,
hráli jsme proti sobě na hodně turnajích. Ve dvaceti
jsme se potkali jako protivníci i na písku. Po nějakém
roce a půl jsme si řekli, že spolu zkusíme hrát. V současné době jsme dvanáctí ve světovém žebříčku.“
Udržet se mezi nejlepšími je však stále těžší. „Ještě
na přelomu tisíciletí bylo zcela běžné, že blokaři měli
něco přes dva metry. Dnes narážíme i na hráče, kteří
mají dvě stě šestnáct centimetrů. David, který má dva
metry, tak patří, co se výšky týče, do průměru. Hodně
pak záleží, jak jsou na tom tito kluci s koordinací
pohybu. Pokud dobře, je to pro ně obrovská výhoda.“
Technika úderů a základ je ale v beachi v podstatě
stejný jako v šestkovém volejbale. Písek má však
pro kluky přidanou hodnotu. „Jsou tam atraktivnější prvky v porovnání s klasickým volejbalem, jako
jsou například pády do písku a podobně. Velkou roli
hraje také prostředí. Hlavně ze začátku nás hodně
bavilo cestovat a hrát na plážích po celém světě. To
v současné době trochu opadlo. Sedět s dvěma metry každou chvíli v letadle vás časem trochu omrzí,“
uzavírá s úsměvem David Schweiner.
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ČESKÝ FILM V AMERICE
Slavnostního zahájení festivalu v losangeleském The Billy Wilder Theater
at The Hammer Museum se zúčastnil i režisér jednoho z festivalových snímků
Radim Špaček, který atmosféru festivalu zažil letos již podruhé.
Petr Karban

archiv

Co se změnilo za těch pár let? Kromě toho,
že festival neskutečně vyrostl…
To jsou dvě různé akce. Já jsem byl shodou okolností s Pouty na úplně prvním ročníku, myslím,
že se to ani nejmenovalo Czech That Film. Tehdy
to byl zárodek, dnes je to mamutí akce, s velkou
produkcí, s dokonalou organizací. A je vidět, že
kina mají zájem, nebylo to někde v kanceláři nebo
zasedačce na ambasádě, ale v senzačních krásných kinech, na ilmy chodilo pravidelně kolem
stovky lidí i víc a kina tomu skutečně dávala péči.
Takže vaše dojmy letos?
Ty nejlepší. Bylo to zahájení celého festivalu,
skvěle připravené, potkal jsem spoustu známých,
které jsem třeba ani nečekal, debatu o ilmu vedl
úžasný ilmový expert, který se naučil hezky česky i jméno Filipa Březiny, to bylo hodně příjemné.
Ale i na dalších projekcích, které jsem absolvoval
po celých Státech i Kanadě, byla podobná atmosféra, zájem. Úžasné bylo samozřejmě přijetí
v Salt Lake City, kde je silná mormonská komunita, a právě Mormoni učili Ameriku basket, dokonce tuším byli na projekci i někteří z kluků, co hráli
v našem ilmu. A já poprvé v životě byl na NBA.
Zlatý podraz je o krátké, leč slavné éře české
košíkové v poválečných letech, kterou udusila
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Největší přehlídka českých filmů v Severní Americe se letos ve svém již 8. ročníku odehrává
od dubna do srpna ve více než 20 městech Spojených států amerických a Kanady a nabídne
přes 60 projekcí. V rámci festivalu se severoamerickému publiku představí především 9 celovečerních hraných filmů, z nichž mnohé jsou nositeli letošních Českých lvů – Zlatý podraz
(režie Radim Špaček), Dukla 61 (režie David Ondříček), Tátova Volha (režie Jiří Vejdělek),
Na krátko (režie Jakub Šmíd), Zahradnictví: Dezertér a Zahradnictví: Nápadník (režie Jan Hřebejk), Hastrman (režie Ondřej Havelka), Jan Palach (režie Robert Sedláček) a Všechno bude
(režie Olmo Omerzu). Přehlídku organizují Česká centra ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a zastupitelskými úřady ČR v USA a Kanadě.

Czech That Film
komunistická diktatura. Velké téma vzdoru
proti nadvládě režimu na malém prostoru
jedné sportovní reprezentace. Co na to Amerika? Má takové příběhy ráda…
Trochu jsem doufal, že si budeme rozumět.
A neskromně přiznám, že přijetí bylo ještě lepší
než tady, debaty po ilmu končily často nuceně,
aby se vůbec mohl promítat další ilm. Což je
dáno i tím, že společnost je tam méně konzervativní, více se diskutuje. V Česku jsme neprůbojní, musím občas diskuzi provokovat, než se váhavě zvedne jedna ruka. V Americe nestačím říct
první větu a ve vzduchu je deset rukou.

Převažovali diváci s českými kořeny,
nebo přilákal český ilm i čistokrevné
Američany?
Ze šedesáti procent obvykle publikum tvořili
diváci s českými kořeny nebo nějakým silným
vztahem k Česku, a ti s sebou obvykle přivedli
i americké kamarády, a část byli samozřejmě ilmoví fanatici, jako všude… Ale třeba v malém
univerzitním městečku v Texasu nebyl na projekci jediný Čech, a přesto byla odezva úžasná, nesmírně se zajímali o poválečné dějiny u nás, o komunistický převrat. A říkali, že vůbec nevěděli,
jak složitě ty poválečné děje tady probíhaly.

BestTIP
Pomůže takový festival distribuci českých ilmů ve Státech?
Nečekejme, že na nás čekají s otevřenou náručí, ale kdybychom
se snažili ilm na americký trh umístit, určitě taková akce smysl
má. Český ilm se ale do americké distribuce dostane obvykle jen
tehdy, když je nominován na Oscara, protože tam je to povinnost.
V to nedoufám, budeme mít velkou konkurenci v podobě Marhoulova Nabarveného ptáčete, ale bez ohledu na to jsou podobné
akce potřebné a důležité do budoucna, aby se i na americkém
trhu nějaký český ilm uchytil na delší dobu.
Jak vůbec americké publikum vnímá český ilm?
Nepřekonatelný trademark je nová vlna, jinak bych význam českého ilmu pro americké publikum a ponětí o něm moc nepřeceňoval. Občas si někdo vzpomněl na Kolju nebo Tmavomodrý svět.
A trochu myslím, že americkému divákovi trochu splývá kinematogra ie česká, polská, rumunská, ta je v poslední době hodně

Zakladatel festivalu Michal Sedláček, režisér Radim Špaček,
koordinátorka Anna Puklová (Česká centra) a zástupci
generálního konzulátu v Los Angeles Aneta Campbell
a Pavol Sepelak

silná, jsme pro ně jeden prostor na východě Evropy, jedno území
s podobnými dějinami. Tím, že česká kinematogra ie má poměrně smůlu na velkých festivalech typu Cannes, tak díky za to, že se
s ní američtí diváci mohou seznámit takto, protože proráží hůř,
v normální distribuci se s ní nepotkají. Navíc když má člověk
možnost vidět tamní životní styl, kde dnes všechno válcuje Netlix nebo Amazon a artkina se musejí hodně snažit.
Má smysl pro české tvůrce snažit se o podobnou moderní
cestu, jako je Net lix?
Nebude zbytí, je to možná jediná cesta, jak do světa dnes prorazit. Škoda, že jsme v tomhle vždycky o něco později. Příkladem
může být ilm Milada, který právě na Net lixu měl velký úspěch.

MCINTOSH MT10
Stále více z nás obrací pozornost ke kvalitě
a poctivému řešení v různých aspektech života,
nejinak je tomu i s poslechem hudby. Upřednostnit
kvalitu před rychlou spotřebou, znamená vrátit
se k poctivému analogovému řešení. Tradiční
elektronkové přístroje, ale i gramofony
zaznamenávají velký návrat na výsluní,
na které zcela jistě patří.

www.jasyko.cz

A co chybí českému ilmu, aby navázal třeba na tradici
nové vlny?
Passer, Forman, Ondříček, tahle velká jména tam rezonují. Ale
nová vlna byla založená na nějakém vzdoru, na experimentování.
A to nám možná trochu chybí, schopnost provokovat, být třeba
i formálně inovativní. A také bych souhlasil s názorem, který zazněl po Českých lvech, že se možná současný divák odvrací
od historických témat. A my bychom se jako ilmaři možná měli
víc dívat na současnost a dopředu.
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POBYT
V POHÁDKOVÉM
LUXUSU
I tak lze popsat atmosféru,
která na vás čeká
v zámeckém hotelu Herálec.
Nad ostatními ční, mimo
jiné, i díky své lokaci.
Historické sídlo se vypíná
v nádherném okolí kraje
Vysočina, které se pyšní
vůbec největší koncentrací
památek UNESCO v České
republice. Zažijte standardy
pětihvězdičkového
resortu v sídle, které
píše svou historii
už od 12. století.

P

řestože je stavba stará už několik stovek
let, díky pečlivé architektonické rekonstrukci a péči majitelů splňuje naprosto
všechny standardy pětihvězdičkového moderního komplexu. „Když jsme přemýšleli o myšlence
koupi zámku, chtěli jsme vybudovat něco úplně
nového, v České republice výjimečného. Romantický zámek Herálec k tomu byl ideální příležitostí.
Začátky však nebyly jednoduché, já osobně jsem
manželovi investici rozmlouvala,“ popisuje dnes
majitelka, ředitelka a současně zámecká paní
Alexandra Kasperová.
Zámek byl totiž po revoluci ve velmi špatném stavu a bylo jasné, že investice do rekonstrukce nebude vůbec levnou záležitostí. „Tip, že jde zámek
do aukčního řízení, jsme dostali od našich přátel.
Na začátku jsme však s investicí, kvůli katastrofálnímu stavu objektu, hodně váhali. Nakonec jsme ale
tuto nelehkou výzvu přijali a rozhodli se ze zámku
vybudovat luxusní hotel. Dnes nám investice dělá
radost, a jsme rádi, že slyšíme chválu především
od lidí, kteří s námi na zámku tráví čas,“ popisuje
Alexandra Kasperová.

Výjimečné zámecké prostory
Adam Mašek
archiv Chateau Herálec
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Unikátní není zdaleka jen lokace a exteriér romantického zámku. Když člověk vstoupí do in-

teriérů hotelových apartmánů, obklopí ho stylový luxus, který však působí velmi vzdušně,
což rozhodně není jen dílem náhody. „Prostory
se snažíme nemít přeplácané. Pro mě je známkou luxusu dostatek místa, nikoliv to, že jsou
v pokojích kliky ze zlata, stříbrné nádobí nebo
mramorové sloupy. Do staré, zrekonstruované
podstaty jsme vložili nový obsah a funguje to
náramně.“
Když tedy Alexandra Kasperová společně se
svým manželem přemýšlela o návrzích apartmánů, oslovili divadelní scénografy. „Je v tom funkčnost, ale přitom jednoduchost. Nechtěli jsme
zbytečnou okázalost, nýbrž luxus provázaný s určitým stylem, lehkostí. Scénografové jsou z divadla zvyklí vytvořit z minima maximum – často
pracují s omezeným rozpočtem a přesto dokážou
vytvořit něco velmi vkusného a efektivního. Mají
cit pro minimalismus a přitom zůstávají věrní
svému stylu. Takové chceme mít i naše apartmány, přičemž hlavní prioritou je pro nás náš zákazník, kterému chceme poskytnout absolutní soukromí a ničím nerušený klid.“
Každý z pokojů má navíc svůj jedinečný příběh.
Pokoje jsou pojmenované podle historických
obrazů ze sbírek Oblastní galerie Vysočina,
repliky zároveň posloužily jako netradiční výzdoba stěn v jednotlivých interiérech pokojů.
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MEZI NEJLEPŠÍMI
¡

Zařazení Chateau Herálec mezi
patnáct nejlepších zámeckých
hotelů světa prestižním
zpravodajským webem CNN Travel

¡

Osmé místo v žebříčku deseti
nejlepších zámeckých hotelů,
hodnoceno cestovateli
a návštěvníky z celého světa
prostřednictvím
portálu TripAdvisor

¡

Nejvýznamnější ocenění Traveller’s
choice portálu TripAdvisor pro rok
2019, a to hned ve čtyřech
kategoriích

¡

Vstup do Síně slávy TripAdvisor
za získání Certifikátu
výjimečnosti v pěti po sobě
jdoucích letech

¡

Zařazení do výběru nejlepších
hotelů světa ve speciálním vydání
Spa & Wellness Collection 2018
a Luxury Collection 2017
prestižního magazínu National
Geographic Traveller

Galerie navíc souhlasila se zapůjčením originálů Chateau Herálec, a proto si je každý návštěvník může prohlédnout ve veřejných prostorách
zámeckého hotelu.

Pečujte o sebe
Jako vůbec první hotel v celé České republice
navíc získal Chateau Herálec licenci na provozování Spa L‘OCCITANE. Po vzoru originálního spa
zařízení v domovském pětihvězdičkovém hotelu
Couvent des Minimes v jižní Francii si můžete
na vlastní kůži vychutnat všechny vymoženosti
L‘OCCITANE wellness té nejvyšší kvality. Přírodní kosmetické výrobky, které naleznete mimo
jiné v každém hotelovém pokoji, vám v kombinaci s luxusními masážními procedurami poskytnou možnost naprosté a hluboké relaxace.
Procedury navíc nejsou vhodné jen pro ženy,
značka L’OCCITANE nabízí ucelené produktové
řady i čistě jen pro muže.
Péči o zdraví je věnováno symbolicky celé jižní
křídlo hotelu. Pod původními středověkými
klenbami zámku je stylově umístěn plavecký
bazén, který skýtá komorní, leč velmi působivé
útočiště k aktivnímu odpočinku. Kromě několika druhů masážních procedur spa nabízí možnosti využít například saunový svět, originální

vířivku v zámecké věži, silencárium, herbárium
nebo technologii biosynchron, která je vhodná
pro fyzioterapeutické a rehabilitační účely a má
relaxační a antistresové účinky.

Objevujte regionální řemeslo
Originální způsob, jak poznat nejen hotel, ale celou Vysočinu a její poklady, jsou doprovodné služby, které Chateau Herálec nabízí. Spoluprací
s místními zemědělskými producenty a výrobci
vzniká unikátní spojení – tyto regionální produkty
vyrobené opravdu poctivou prací můžete nalézt
nejen v prostorách hotelu samotného, ale také
v zámecké restauraci, která si na vaření z opravdu
kvalitních surovin zakládá.

„Snažíme se podporovat místní region, jak jen
to jde. V našem okolí kupujeme od jednoho pána
například domácí pralinky belgického typu, které
vyrábí vlastnoručně pomocí tradiční receptury.
Od místních včelařů odebíráme med, od zemědělců zase ovoce a zeleninu a celkově všechny možné
suroviny, které pak najdou uplatnění v naší kuchyni.“ Mimochodem, i místní zámecká restaurace
Honoria, nacházející se v nejstarších prostorách
zámku, obdržela významné ocenění. Odborníci
z gastronomie ji zařadili do prestižního průvodce
Prague Cuisine, který je kolekcí nejlepších kulinářských zážitků v Praze, a to i přesto, že se Chateau Herálec nachází hodinu cesty od hlavní české metropole po dálnici D1.
Kromě tipů zámecké paní můžete na webových
stránkách hotelu naleznout i výběr z takzvané
knihy zážitků. Ta nabízí jedinečnou, a především
širokou paletu možností, jak si zpříjemnit pobyt
v zámeckém hotelu. Od prohlídek památek historického a kulturního dědictví, přes možnosti vyzkoušet si tradiční řemesla. Vyžití se najde i pro
ty, kteří touží spíše po zážitcích, při kterých se jim
rozproudí krev v žilách. „Na zámku si můžete půjčit i špičková kola a nordic walking hůlky pro ty,
kteří rádi ocení krásu přírody na Vysočině. Do širšího okolí lze vyrazit také na zámeckém kabrioletu,“
uzavírá Alexandra Kasperová.
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Z RAKVIC NA PÁLAVU
ZA ČTYŘIADVACET LET
Všechna setkání s rozesmátým Moravákem, vinařem Bronislavem Vajbarem,
jsou inspirativní. A při ochutnávání vín zůstane obvykle i čas na povídání.
Jeho příběh je totiž natolik zajímavý, že by obstál i v americké kinematogra ii…

B

ronislav Vajbar je klasickým případem
vinaře, kterého k vínu přivedli předci.
Rodinná tradice pěstování hroznů a výroby vína sahá daleko do historie rodiny. Důkazem
toho je i dochovaný rodokmen, ve kterém je
zmínka o vinařství už z konce 19. století. Bronislav tak již od 10 let pomáhal ve sklepě dědovi
a otci. Tady se vytvářela láska k půdě i vínu. „Jako
kluci jsme se těšili na sbírání hroznů, tenkrát
ještě do dřevěných kádí. Těšili jsme se i na šťávu
a občas i nějaké to potají vypité deci burčáku.
Samozřejmě, mělo to i své stinné stránky – zelené práce, kopání či vynášení réví mě opravdu
nebavilo.“ Postupem času zjišťoval, že práce
na vinici a ve sklepě přináší nejen radost a požitek z vyrobeného vína, ale také inanční pro it.
V 16 letech vyrobil svých prvních 150 litrů vína
na prodej. Krátce po 18. roce si udělal živnostenský list a začal podnikat ve výrobě vína – zprvu
hlavně u sudových vín.
Od roku 1994 se víno stalo jeho hlavním zdrojem
obživy. První tři roky byly krušné, vše se musel
sám naučit. Na zahraničních cestách zjistil, že
vinaři více než 80 % produkce lahvují a prodávají
s výraznějším ziskem. To vedlo k rozhodnutí začít
vedle již zavedené výroby sudových vín vyrábět
i vína lahvová. Jeho rozhodnutí se potkalo se zvyšující se poptávkou trhu po lahvových a později
i predikátních vínech u nás. I tady začínal, jak je
jeho zvykem, pomalu zkoušet. Nejprve vyráběl tři
roky vína jakostní, zkoušel, co víno v lahvi udělá,
jak bude stárnout a reagovat na různé podněty
zvenčí.
Poměrně rychle přichází na to, že se dobré víno
nedá vyrobit na koleně bez patřičné technologie.
Proto k velmi pečlivé práci o hrozny na vinici postupně, tak jak inance dovolí, buduje patřičné
technologické zázemí. Dalším neodmyslitelným
krokem při výrobě vína je řízené kvašení, které
napomáhá udržovat vína při kvašení při nízké
teplotě, aby nedocházelo k přehřátí moštů. Vývoj
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jde velmi rychle kupředu, Broňa se stále snaží
reagovat na nové technologie i zvyšující
se produkci.

Moderní domov v Zaječí
Po několika letech příprav a experimentů uvádí
Bronislav Vajbar, jako jeden z prvních na Moravě,
na trh svou vlastní verzi Frizzante – perlivého vína
v lehkém hravém stylu vyrobeného z poctivých
moravských hroznů. Vstup na trh přinesl reakce
nejrůznější, ba i váhavé, nicméně velmi brzy si tato
vína našla své věrné zákazníky, kteří si už dnes
chvíle ve whirlpoolu, u bazénu či na letní terase,
nedovedou představit s ničím jiným. Pohlédneme-li dnes na pulty vinoték s desítkami druhů Frizzante od řady českých a moravských vinařů, určitě
nás nenapadne, jak krátká historie se tu píše.
V roce 2014 přichází první velká chvíle na změnu.
Etiketa s malovaným rakvickým kostelíčkem již
zcela neodpovídá obsahu láhve, který tvoří mladistvé moderní víno postavené na primární aromatice. Spolu s etiketou a moderním šroubovým
uzávěrem se zásadně mění celý gra ický výraz
vinařství, a dokonce i Broňa sám. Výrazně hubne
a dalo by se říci, že i mládne. Vinařství přichází
s mottem „nejkrásnější ženy a nejlepší vína“
a vstupuje do světa showbyznysu. Nacházíme ho

u soutěží krásy, u muzikálů v Hudebním divadle
v Karlíně či jako partnera Českého slavíka.
Další zásadní zlom přichází v roce 2015, kdy se
vinařství stěhuje do nově zrekonstruovaných prostor v Zaječí. Zdejší moderní areál s velkou skladovací kapacitou umožní nechat zrát vína tak
dlouho, jak jen je třeba a zjednodušuje logistiku
výroby, která dosud probíhala na třech místech.
Areál navíc nabízí posezení ve stylové vinárně
s krbem a také umožňuje organizaci řady iremních či privátních akcí v klenutém sklepě s kapacitou až 100 osob. Do světa vinaře se tak stále více
prolíná korporátní sféra – k akcím ve sklepě přichází velké party v outdooru a samozřejmě také
ucelená řada služeb – od degustací až po iremní
dárkové láhve skutečně ušité na míru jednotlivých
společností.

Hit na party
Vinařská revoluce však stále běží a vyžaduje rychlejší reakce a další nápady. Je čas na víno v krabici.
Vzniká Wine in Box – Bag in Box o obsahu tří litrů
s poctivým moravským zemským vínem z vinic
ve Velkých Pavlovicích, Rakvicích či Zaječí. Během
jediné sezony je na trhu hit. Zákazníci chápou
kvalitu obsahu i neuvěřitelné pohodlí stáčení vína
z kohoutku bez nebezpečí oxidace vína. Na běžné
domácí popíjení, ke grilu či na letní party…
Vinařství Vajbar však nechce být jen moderní.
Naopak. Nové rozsáhlé prostory umožňují realizaci řady vinařských snů. Broňa nakupuje baterii
kvalitních sudů barrique a dává skvělým vínům
možnost dospět v sudu. Jiná vína dozrávají experimentálně v betonových „vejcích“. Na trh tak přichází řada Family Reserva i první sekty kvašené
v láhvi. V Rakvicích je otevřen ukázkový sektový
sklep, ve kterém sekty tiše leží, zatímco kvasinky
pracují. A v Zaječí je otevřen vinný bar v designu
pálavského vápence s terasou s výhledem na Pálavu – co víc můžete chtít?
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Paradoxně až cesty do světa mi otevřely
úplně oči a uvědomil jsem si,
že exkluzivní terroiry typu Toskánska
či Tokaje máme i my tady doma.
A je to právě Pálava…

A ve čtyřiadvacetileté historii se dostáváme
do současnosti, ve které pokládáme několik otázek majiteli a sklepmistru Vinařství Vajbar, Bronislavu Vajbarovi.
Jaký byl loňský ročník 2018?
Možná bychom spíš měli mluvit o tom, jaký
bude. Z vinohradnického hlediska byl skutečně zvláštní, možná až divoký. Na jednu stranu
byl velmi úrodný – po dvou ročnících, kdy řádily jarní mrazíky, to byla určitě příjemná
změna. Na druhou

stranu velmi teplý a slunečný, s nedostatkem
vláhy. Hrozny dozrávaly najednou, stíraly se
rozdíly mezi odrůdami. Vinobraní začínalo již
na přelomu července a srpna. Byl to velký boj
o kyseliny a zdraví hroznů. Naše sázka
na technologie se ukázala jako velmi dobrá
a prozíravá. Většinu hroznů jsme sklízeli moderním kombajnem, což nám umožnilo nejen
ušetřit pracovní síly (které stejně nejsou), ale
hlavně dostávat hrozny do sklepa již v ranních
hodinách, tedy chladné. Díky velké zpracovatelské kapacitě našeho nového vinařství v Zaječí jsme dokázali plynule zpracovávat i tato
velká množství hroznů a vyhnuli se tak problémům, které řadě kolegů vinařů způsobily
pozdě sbírané hrozny v ne zcela špičkovém
zdravotním stavu.
Na nových lahvích ročníku 2018
vidíme nové etikety…
Ano, nastala doba pro lehký facelift našich etiket pro přívlastková vína. Základem změn je
nové logo, utlumení barev a posun ke stříbrno-šedým tónům. Láhvové víno se stále více stává
dárkovým předmětem, a tak tomu chceme jít
naproti. Zásadní změnou pak prošly záklopky
a šroubové uzávěry. Na stranách se objevují
stříbrné fragmenty loga a z horní plošky jsme
odstranili skleničku vína v národních barvách
a přemístili ji na etiketu láhve. Vycházíme tak
vstříc všem číšníkům, vinotéčníkům a milovníkům vína, kteří se budou opět moci orientovat

podle loga a identifikovat naše víno ležící
v chladicím boxu.
A co ta největší novinka, Vajbar na Pálavě?
Ano, už se nemusíme na Pálavu jen dívat a obdivovat ji z naší terasy. V loňském roce jsme začali
obhospodařovat téměř 15 hektarů vinic přímo
na Pálavě, v několika viničních tratích. V nabídce
ročníku 2018 se tak objeví zcela nová řada s názvem Terroir Pálava. Milovníci vína v ní postupně
najdou až osm odrůd z tak ikonických viničních
tratí, jako jsou mikulovská Pod Svatým kopečkem,
Levá Klentnická, Levá Bavorská a U boží muky
v Perné, bavorské Pod Pálavou a Maliny či Pod
Martinkou v Horních Věstonicích. Po vinicích
na Pálavě jsem moc toužil. Mám k ní velký vztah
již z mládí, kdy jsem se věnoval triatlonu a Pálava,
jako jediný kopec v širém dalekém okolí, byla
častou tréninkovou jednotkou. Znal jsem tu každý
kámen a odměnou mi byl vždy krásný výhled
do okolí. Na tréninkové hodiny strávené na Pálavě
jsem si vzpomněl před čtyřmi lety, když jsem se
připravoval na cyklovýlet do Barcelony a následně
do Atén. Opět to bylo jedno z mála míst, kde se
daly trénovat kopce. Paradoxně až cesty do světa
mi otevřely úplně oči a uvědomil jsem si, že exkluzivní terroiry typu Toskánska či Tokaje máme
i my tady doma. A je to právě Pálava a její dolomitické vápence či speciální mikroklima. A není to
klišé – vždyť podle Pálavy se v našem regionu řídí
i počasí! Chceme-li do budoucna hledat skutečně
jedinečnou apelaci, bude to právě Pálava.
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O VÍNĚ, KRÁLI VÍN I RYTÍŘSTVÍ…
… s Branko Černým, MBA, který je v současném domácím vinařském světě již výrazně
viditelnou postavou – sommeliérem, publicistou, organizátorem, degustátorem,
marketérem, gurmánem a rytířem vína.
Na internetu se dá dohledat vaše stručná
historie a zaujalo mě, že na otázku, jak jste
se k tomu všemu dostal, odpovídáte lakonicky – propil jsem se. Bylo to skutečně tak
jednoduché?
Ale vůbec ne. Ačkoliv k vínu jsem se skutečně
před nějakými dvaceti pěti lety dostal z pozice
konzumenta. Líbila se mi atmosféra vinných
sklepů, vinařské příběhy a rozmanitost jednotlivých odrůd, podloží i vinařských stylů. Chtěl
jsem víno více a více poznávat, být více času
s těmi skvělými lidmi, a tak jsem ochutnával víc
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a víc. Byla to doba, kdy teprve vznikaly první
vinotéky, řada současných vinařů ještě pracovala v družstvech a mnozí ještě tahali kačera. O vínech jsem si začal povídat se svými přáteli
a zjistil jsem, že si je nemají kde koupit – tak
vznikla síť vinoték Vinný sklep. Vinotéky už
dnes neprovozuji, ale kamarádství s vinaři
i konzumenty přetrvala. K vínu patří degustace
a já jich řídil čím dál víc. Některé ve vinotékách
či vinném klubu, jiné na zakázku nejrůznějších
irem a také jsem tou dobou o víně hodně mluvil
v televizi – na Primě se denně vysílala Prima
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vařečka – pořad o vaření, ve kterém se nám podařilo vytvořit pravidelné okénko o českých
a moravských vínech. K vínu také patří soutěže
a hodnocení na nich. Kroky tedy nutně musely
vést do Národního vinařského centra na školení
a následně také ke zkouškám degustátorským.
Takže část dřevní historie máme za sebou,
ale pořád jsme se ještě nedotkli té publicistické profese.
Jistě, v dřevních dobách byl hlad i po odborných
či zábavnou formou vedených článcích do časopisů a dalších titulů. Dlouhá léta jsem psal pro
Víno&Styl, dodnes pro Sommelier či Gastro&hotel. Nicméně články nebyly zdaleka jen
pro časopisy zaměřené na víno a gastronomii,
mnoho se jich objevilo v řadě lifestylových magazínů. Tím skutečným zlomem však nebyly
žurnalistické příspěvky, ale první kniha. Při své
pouti životem jsem potkal i Dr. Luboše Bártu,
MBA, se kterým jsme, s drzostí sobě vlastní,
napsali a v malém nakladatelství vydali Knihu
o kráse snoubení vín a pokrmů. Vložili jsme
do ní recepty, které jsme oba vařili dlouhá léta
ve svých domácnostech a nasnoubili je s krásnými domácími víny. V době hladu po takových
publikacích, dlouho před tím, než si vlastní kuchařku musel vydat kdekdo z obrazovky, měla
kniha obrovský úspěch a řadu dotisků. V následujících letech pak vyšla ještě Druhá a Třetí
kniha o kráse snoubení vín a pokrmů. S Lubošem Bártou jsme napsali ještě pro ilovou knihu
50 vinařů nazvanou 50 dnů s vinaři a mimochodem mě po mnoha letech Luboš dovedl i k další
profesi a „donutil“ mě vystudovat MBA obor
marketing a PR ve vinařství.
A co s tím vším dělají ti rytíři? Chodíte
si po víkendech zašermovat v brnění?
To je velmi rozšířená představa, ale není rytíř
jako rytíř. Jedná se o Evropský řád rytířů vína,
který se hlásí ke křesťanským rytířským hodnotám a evropským kulturním tradicím. Rytíři
vína mají v úctě zejména duchovní hodnoty,
neboť víno už v dobách historických bylo jako
nanejvýš ušlechtilý produkt povýšeno na symbol boží v celém křesťanském světě. Rytíři vína
působí v zájmu rozvoje kultury vína, kvalitní
víno ctí a v neposlední řadě pomáhají rozvíjet
vědecké práce týkající se vína a vinařství. OEVE
navazuje na středověký rytířský řád sv. Jiří
z roku 1333. Jeho nejvyšším představitelem byl
Otto von Habsburg – v současnosti je to Karl
von Habsburg. Představenstvem celého rytířstva je Rytířský senát, jenž má sídlo ve svobodném rakouském městě Eisenstadt. V současné
době řád působí v 16 zemích Evropy a v jednotlivých oblastech fungují regionální orgány
řádu – komturáty, legáty a konzuláty. V loňském roce jsem byl povýšen již do nejvyššího

řádového stupně Eques de Vino, čehož si samozřejmě moc vážím. Po organizačních a marketingových úkolech jsem byl postaven před další
výzvu – založení Komturátu Bohemia – bude to
po Legátu Morava a Komturátu Brno třetí organizační složka řádu řízená Konzulátem ČR.
V OEVE se setkávají nejen vinaři, ale i lékaři,
restauratéři, hoteliéři a také herci – společnou
platformou je láska k vínu…

S vínem je život lepší,
krásnější, veselejší a jsem
přesvědčen, že i zdravější.
Rozhodně veselejší.
Vyzkoušejte to…
Řada lidí vás má spojeného s Králem vín…
Kdepak. Králem vín nejsem já, ale každý rok
ten nejlepší z vinařů, který se účastní největšího vinařského projektu v ČR – KRÁL VÍN České
republiky. Již čtrnáctým rokem zkoumáme,
hodnotíme, prezentujeme a propagujeme česká
a moravská vína a jejich výrobce. Pravidelně
se ho účastní téměř 200 českých a moravských
vinařů, kteří do soutěže hlásí více než
1 200 vzorků. V loňském roce se v rámci jarní
sezony růžových vín a sektů a podzimní sezony
vín uskutečnilo celkem 15 koštů, čtyři venkovní
vinařské slavnosti, 25 řízených degustací. Celkem se osobně těchto akcí zúčastnilo více než
8 000 lidí. Další milovníci vína projekt sledují
na nových médiích – webová stránka kralvin.cz
zaznamenala za rok téměř 50 000 uživatelů,

Facebook hlásí neuvěřitelných 451 300 oslovených lidí.
Můžete nám ještě trochu přiblížit zákulisí?
Dnes je to produkt celoroční práce mé a mých
dvou společníků. Jednoduše by se dalo říci,
že vína nejdříve posbíráme, pak ohodnotíme,
vydáme knihu a s víny projedeme celou republiku, ale to bych vás o hodně ochudil. Spoustu
věcí děláme jinak než jiní. Začněme u knihy –
každý rok prezentuje všechny zúčastněné vinaře a jejich pozitivně hodnocená vína. V těchto
dnech jezdím po Moravě a české vinařské oblasti, fotím vinaře a připravuji jejich prezentace
v knize. Následuje hodnocení vín, na které klademe ty největší nároky. Vybíráme si jen skvělé
a zkušené hodnotitele a ve velmi úzkém kruhu
po dobu jednoho týdne vína hodnotíme. Všechny vzorky jdou před dekantační karafy a vinař
si může sám určit, jak dlouho se vína dekantují.
Díky tomu a také díky speciálním kategoriím,
jako jsou extrasuchá vína, naturální vína či velká vína, se do hodnocení dostávají vzorky, které
běžně na soutěžích ne igurují.
Hezká práce…
To je jen začátek. Pak se rozjede další z našich
zvláštností – degustace, se kterými projedeme
doslova celou ČR. Královské košty prezentují
formou pultové degustace 300 nejlepších vín
a Turné KRÁLE VÍN formou řízené degustace
nejlepší patnáctku. K tomu nesmíme zapomenout na Vinobraní v Edenu, tradičně první pražské vinobraní pořádané ve Vršovicích. A na každé akci jsem osobně přítomen. Každý rok najedu
za vinaři a konzumenty vín okolo 50 000 kilometrů a moji společníci jsou na tom velmi podobně.
Máte při tom všem ještě vůbec chuť na víno?
Nebo se z vás stal abstinent?
To víte, že mám. Víno miluji a považuji ho
za součást životního stylu. Při hodnocení samozřejmě člověk víno plive, ale už večer po degustaci se k němu moc rád vrátí. Na většině degustací napříč republikou víno musím odplivávat
také – bohužel žijeme v zemi, kde není tolerance
mírného množství alkoholu za volantem. Oč svobodněji se cítíte v řadě „rozumných“ zemí, kde
není problém vypít sklenku vína při obědě či večeři a pak odjet domů či do kanceláře. Nicméně
se celou cestu domů na víno těším, a pokud nepřijedu úplně pozdě, jednu skleničku si před
spaním, pro uklidnění hlavy a těla, dám. Navíc
se doma žádná večeře a žádný víkendový oběd
neobejde bez vína nasnoubeného k pokrmu.
Má manželka vystudovala vinařství na fakultě
v Lednici, v oboru stále pracuje, takže jsme taková vinařská rodina. S vínem je život lepší, krásnější, veselejší a jsem přesvědčen, že i zdravější.
Rozhodně veselejší. Vyzkoušejte to…
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SVĚTOVÝ

UNIKÁT

Erik Bártek
archiv Léčebné lázně Mariánské Lázně

Mariánské Lázně byly
obdařeny léčivou silou oxidu
uhličitého, který zde pomáhá
hned v několika podobách.
Nejvíce viditelné jsou
minerální prameny, které
jsou tímto plynem výrazně
nasyceny a za správných
okolností jej dokáží uvolnit.
Toho se využívá u tradičních
minerálních koupelí nebo
při pitné kúře. U pitné kúry
hrají roli i další minerály,
které jsou v minerálních
pramenech přítomny
a rozhodují o úspěšnosti
léčby.

S

polečnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. navazuje na bohatou tradici lázeňské
péče v Mariánských Lázních. Všechny hotely
společnosti jako Nové Lázně, Centrální Lázně, Maria Spa, Hvězda, Imperial, Paci ik, Butter ly, Vltava
a Svoboda mají vlastní tým lékařů a zdravotníků
a k léčbě využívají především přírodní léčivé zdroje – minerální prameny, unikátní Mariin plyn s vysokým obsahem oxidu uhličitého a také slatinu.
Mariánskolázeňské minerální vody mají prokazatelný léčivý účinek. Prameny se využívají ke koupelím a k pitné léčbě. V samotném městě a v nejbližším okolí se nachází přes čtyřicet pramenů
minerálních vod. Všechny obsahují okolo dvou
a půl gramu rozpuštěného oxidu uhličitého v litru
a daly by se tudíž používat k minerálním koupelím.
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Dvě stě let lázeňského města
K pitné léčbě se používá především šest pramenů –
Křížový, Ferdinandův, Rudolfův, Ambrožův, Karolinin a Lesní. Léčí se jimi ledviny a močové cesty,
dýchací cesty, žlučník, žaludek, játra a slinivka.
V loňském roce slavily Mariánské Lázně dvě stě let
od prohlášení Mariánských Lázní lázeňským místem. Při této příležitosti byla vydána kniha Minerální vody v Mariánských Lázních, jejímiž autory
jsou MUDr. Pavel Knára, MUDr. Drahomíra Nečasová a Ing. Jiří Bartoš. Je to první komplexní informace o místních minerálních vodách po roce 1945.
Mariánskolázeňské prameny jsou chemickým
složením velice různorodé, vedle velmi slaných
takzvaných salinických glauberských minerálních

vod, nacházíme prosté kyselky s vysokým obsahem železa. Právě tato různorodost je světovým
unikátem.

Léčivé účinky
Křížový pramen se využívá u onemocnění žlučníku, jater, slinivky a především proti zácpě. Karolinin pramen se využívá u urologických onemocnění, u ledvinových kamenů, zejména když neznáme
jejich složení. Ambrožův pramen je prostá kyselka
s vysokým obsahem železa. V dřívějších dobách se
využíval především u anemií, které vznikají z nedostatku železa. Rudolfův pramen obsahuje velké
množství vápníku a hořčíku a jen velmi málo sodíku. Je vhodný především pro léčbu starších klien-
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tů, protože vysoký obsah vápníku působí příznivě
proti osteoporóze, hořčík je vynikající pro práci
nervových buněk, srdečních buněk, svalových
buněk a je přirozeným antioxidantem.
Nízké množství sodíku je prospěšné tím, že nezadržuje vodu v těle. Rudolfův pramen se v minulosti předepisoval především u onemocnění ledvin.
Ferdinandův pramen je velmi silně mineralizován,
má více než deset gramů minerální soli v litru. Je
tak slaný, že se v minulosti využíval pro výrobu
zažívací tzv. Tepelské či Mariánskolázeňské soli.
K pitné léčbě se tento pramen může využívat pouze se souhlasem lékaře. Lesní pramen se používá
k inhalacím, uvolňuje hlen z dýchacích cest.

Výjimečný plyn

www.marienbad.cz

K lázeňské léčbě se v Mariánských Lázních
využívá také pramen Mariin, který ale není
pramenem minerální vody, nýbrž vývěrem
přírodního oxidu uhličitého, tzv. Mariina plynu. Ten se využívá ve formě suchých uhličitých
koupelí a k plynovým injekcím. V Mariánských
Lázních se nachází dokonce i jedinečné Mariino jezírko, kde hosté sedí přímo v plynu, který
dosahuje do výšky zhruba padesáti centimetrů. Všechny uhličité procedury zlepšují prokrvení celého těla, a jsou výborné pro regeneraci. Plynové injekce jsou nejznámější
procedurou v Léčebných lázních Mariánské
Lázně.
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OMLAZUJÍCÍ PROCEDURY
Přestože nejčastějšími zákroky estetických a plastických chirurgů jsou
zákroky invazivní, existuje v současné době široká škála metod a postupů,
které je možno spíše nazvat procedurami než zákroky.
Valerie Saara

archiv

P

okud jde o estetickou chirurgii, nejčastější jsou odstraňování esteticky vadících projevů kůže, estetické operace
obličeje, krku, víček, nosu, odstávajících boltců
a zarostlých nehtů, veškeré operace prsů –
zvětšení, zmenšení i modelace – a převis břicha
(abdominoplastika, miniabdominoplastika,
liposukce s excisí), operace křečových žil progresivní metodou, liposukce velkých i malých
partií nejmodernějším oscilačně vibračním
přístrojem, operace ženských i mužských intimních partií, gynekomastie, plastická operace
stehen nebo modelace zadečku.
Stále větší oblibě se těší také nechirurgická
léčba vrásek a projevů stárnutí výplňovými
materiály pod vrásky a injekční vyhlazování
vrásek mimických preparátem botulotoxin.
Dále pak plazmaterapie, mezoterapie, nefertiti
lifting a niťový lifting.

V hlavní roli lasery
Lasery jsou dnes v estetické medicíně považovány za skutečně top zákroky, dokáží odstranit
žilky, pigmenty, veškeré esteticky vadící projevy
v obličeji a na těle, plíseň nehtů, tetování, jizvy
a samozřejmě i vrásky.
Laser centrum kliniky má k dispozici dnes
nejmodernější a nejšetrnější lasery k řešení
problematiky pigmentací, nadměrného ochlupení, žilek, bradavic, akné, angiomů, haemangiomů u dětí i dospělých, jizev a také v neposlední řadě i omlazení pleti. Na klinice je tak
k dispozici biostimulační laser poslední generace se skenerem k regeneraci, myorelaxaci
a imunomodulaci, využíván je především k vyhlazování povrchových vrásek pomocí laser
gel masky, léčení akné, k podpoře hojení a další kosmetické problematiky. Gentle peel je
další přístroj k mikrodermabrazi pleti obličeje, dekoltu krku a rukou, zlepšující kvalitu
a eliminaci drobných vrásek a jizev. BlueBeam
je přístroj k léčbě akné, Vbeam laser zase velmi účinně řeší problematiku žilek a všech cévních projevů, CO2 frakční laser odstraňuje
vrásky, povadlou pleť i pigmentové skvrny,
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jizvičky po akné nebo rozšířené póry a lze
s ním provést rejuvenaci pleti.

Bez skalpelu
Existuje však mnoho procedur, které vás omladí
a ke kterým žádný chirurgický skalpel nepotřebujete. Vpravdě zázračnou látkou je botox, který
se aplikuje mikroinjekčně a dokáže do týdne
zbavit obličej mimických vrásek, vypnout jej,
odstranit pocení a zbavit úporných bolestí hlavy
a migrén. Velmi účinná je kyselina hyaluronová,
látka tělu vlastní, a tedy naprosto bezpečná. Pomocí ní lze odstranit vrásky, jizvy po akné, kruhy pod očima, ale i provést takzvaný tekutý lifting, tedy omlazení a pozdvihnutí povadlých
kontur obličeje. Kromě obličeje se kyselina hyaluronová hodí k ošetření stárnoucích rukou, kdy
se aplikuje do hřbetu rukou. V dnešní pokročilé
době kyselinou hyaluronovou na klinice primářky Blanky Vraspírové ošetřují rty, zadečky i další
intimní partie žen i mužů. „Zázračný umí být
niťový lifting, který pomůže odstranit povadlé
kontury obličeje, krku či těla. Jde o aplikaci speciálních vláken, doslova nití, na bázi polydioxanu

nebo kyseliny polymléčné do podkoží. Tato vlákna
se vstřebávají v průběhu 180 až 240 dnů, což je
doba, během níž se již začíná tvořit nový kolagen.
Kolagenová síť tak celkově zpevní strukturu ošetřené partie,“ představuje jednu z moderních
metod sama primářka kliniky.
Omlazovací procedury jsou dnes žádány stále
častěji, dokáží rychle a účinně skutečně omladit
vzhled a pomoci tak k tomu, že se cítíme lépe.
„Zmíním ještě tři metody, které především ženy,
ale i muži, žádají stále častěji. Expres krásou občas
nazýváme lékařský chemický peeling, což je metoda, kdy na obličej, krk a dekolt, ale třeba i na záda
či jiné partie aplikujeme speciální kyseliny, které
posléze neutralizujeme – výsledkem je rozzářená,
vypnutá pleť, zúžení pórů, eliminace pigmentů
a akné a celkové rozjasnění a omlazení pleti. Jinou
metodu představuje biorevitalizace. Tato metoda
představuje mikroinjekční aplikaci účinných koktejlů do určitých vrstev kůže, díky které je pleť
zdravější a pevnější a působí omlazeně. Třetí procedurou je injekční lipolýza, která malé tukové
polštáře dokáže rozpustit téměř bezbolestně
do dvou týdnů. Celý zákrok probíhá ambulantně,
když do požadované partie vstříkneme účinnou
látku, která tuk rozpustí a následně vyloučí z organismu,“ přibližuje moderní metody oboru
Blanka Vraspírová.

ESTETICUSTI s. r. o. je největším zařízením
svého druhu na severu Čech s největším
rozsahem operační péče v oblasti plastické a estetické chirurgie s největšími zkušenostmi. Klinika je vybavena nejmodernějšími přístroji a nejlépe vybaveným laserovým centrem se širokou škálou nejkvalitnějších laserů. Kliniku založila a vede primářka Blanka Vraspírová, respektovaná
odbornice v oboru plastické a estetické
chirurgie, která do Česka často přináší
nové, průkopnické metody v duchu nejnovějších světových trendů.

ESTETICUSTI

Firemní plavby
na lodích Olympia

3,4 a 7denní
plavby

3x Olympia

pro 12 osob
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www.skipperskaskola.cz

www.lodexplorer.cz
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ZA ODPOČINKEM
za hranice

Každý z nás potřebuje načerpat energii,
odpočinout si a hlavně se postarat o svoje zdraví.
Lázně či wellness jsou tím pravým místem.
Linda Pacourková

archiv VAMED

Udělejte si výlet do Rakouska, protože se vám zde nabízí lázeňská zařízení a resorty AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, Therme Geinberg Spa Resort,
Therme Laa – Hotel & Silent Spa, St. Martins Spa & Lodge, Therme Wien, Health
Spa Sauerbrunn, Tauern SPA Zell am See Kaprun, La Pura, Spa Resort Styria.
A Aquaworld Resort můžete navštívit zase v Budapešti. Všechny patří pod mezinárodní zdravotnickou skupinu VAMED Vitality World, která se zabývá lázněmi
a wellness od roku 1995.

Therme Wien
Zajeďte si do jedněch z nejmódnějších městských lázní v Evropě. Na 75 000 m2
najde příležitost pro své vyžití opravdu každý. Zábavná část se skluzavkami pro rodiny s dětmi, relaxační část pro páry nebo odpočinková zóna pro každého. Dvacet
šest bazénů, jednadvacet saun a parních lázní, které nabízejí i rozdělené prostory
pro ženy a muže. A nevynechejte ani venkovní prostředí, kde si můžete vychutnat
drink přímo na baru v bazénu. K dispozici jsou samozřejmě také masáže, fitness
centrum, kurz jógy, kino pro děti, kosmetika a jiné služby.
www.thermewien.at

94

BE YOURSELF

St. Martins
Spa & Lodge
Tohle doslova snové místo najdete přímo v rakouském národním parku Neusiedler See – Seewinkel,
který byl připsán na Seznam světového dědictví
UNESCO. Takže pokud chcete relaxovat v přírodě,
už víte, kam zajet. Užijte si termálních bazénů,
vyberte si z několika druhů masáží, nebo se nahřívejte v saunách s výhledem na osmihektarové jezero, ve kterém se pak můžete i vykoupat. A když
vám zbyde čas, zkuste safari jízdu. Zdejší faunu
a flóru si zamilujete.
www.stmartins.at
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Spa Resort Styria
Milujete golf? A rádi byste si odpočinuli tělem i myslí? Zajeďte do štýrského města Bad Waltersdorf
a nechejte o sebe pečovat. Spa Resort Styria je
ideálním místem, kde se snoubí luxus se zábavou
a odpočinkem. A hlavně vás zde nebudou rušit
rodiny s dětmi – resort je totiž pouze pro starší
šestnácti let. Nechte se hýčkat v prostorách wellness a vodního světa. A po správné relaxaci nezapomeňte navštívit osmnáctijamkové golfové hřiště
přímo u resortu.
www.sparesortstyria.com
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unique multifunctional event space

www.cernalabut.cz

www.prague-catering.cz

100% catering services

BE CLEVER
100 MODERNÍ TRENDY
LÉKAŘSKÉ PÉČE
Oldřich Šubrt, klinika Program
Health Plus
102 V PIT STOPU FORMULE 1
Aleš Tomek, FN Motol
104 NEJSEM KLASICKÝ VZOR
UŽIVATELE VOZU
Libor Přerost, Přerost a Švorc Auto
106 NEJVĚTŠÍ KOMERČNÍ
DOHLEDOVÉ CENTRUM
VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Matěj Bárta, Mark2 Corporation
108 BYZNYS VYBUDOVANÝ
NA OSOBNÍM PŘÍSTUPU
Karel Řikovský, KAR Limousine
Service
110 NE METODA,
ALE MOTIVOVANÍ LIDÉ
Erik Štefanovič, Delta
112 PŮLMINUTA TMY
Vendula Klabusay, Brave
Media Mind

TAPETA OD OSBORNE & LITTLE
Folium – Animal Glade
Fantastická zahrada s oblohou
v monochromatickém režimu přidává
scenérii na dramatičnosti.

www.alamaison.cz

BE CLEVER

Valerie Saara

archiv

MODERNÍ TRENDY
LÉKAŘSKÉ PÉČE

21. století přineslo do medicíny nové technologie, jež mohou vyvolat přelom
v možnostech lékařské péče. Českému veřejnému zdravotnictví bude zřejmě trvat
celá desetiletí, než je dokáže aplikovat. Pražská poliklinika Program Health Plus
je chce uvést do praxe již letos.
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J

edním z nových trendů je využití kompletního rozboru DNA.
Genetická analýza umožňuje zjistit náchylnost člověka k různým
onemocněním a nastavit cílenou
prevenci, aby ke vzniku nemoci
nedošlo, či se co nejvíce oddálil.
Také lze navrhnout účinnější léčbu, protože reakce na léčivé látky
je ovlivněna geneticky. Například
velká izraelská pojišťovna Clalit
provádí tzv. prediktivní prevenci.
Díky eHealth a analýzám DNA
izraelští lékaři dokážou přímo
vyhledávat osoby, které by měly
projít specifickým preventivním
vyšetřením. Díky umělé inteligenci je najdou v databázích a pozvou je na preventivní prohlídky,
což má výborné výsledky. Program Health Plus již mnoho let
nabízí klientům možnost rozšířené genetické analýzy zaměřené
na predikci rizika geneticky podmíněných chorob. Na jejím základě je poté navrženo spektrum
preventivních vyšetření, které je
individualizované dle genetických
rizik. Jako novinku klinika od druhé poloviny roku 2019 plánuje,
že klientům nabídne i kompletní
analýzu kódu DNA.

Možnosti
genetické
prevence

Z

ákladním trendem, který započal novodobou lékařskou evoluci, je digitalizace, respektive elektronizace zdravotnictví. Je
označována anglickým termínem eHealth a přináší výhody pro pacienty i lékaře. „Podstatou je, že
místo papírové lékařské dokumentace jsou veškeré
údaje o pacientech v digitalizované podobě. Díky
tomu lze rychle zpracovávat a sdílet informace
o nemocných a výrazně zkvalitnit lékařskou péči,“
vysvětlil zakladatel Programu Health Plus,
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA. Ve veřejném zdravotnictví v ČR se eHealth prosazuje velmi pomalu.
Zdravotní systém se navíc potýká s tím, že informace o pacientech jsou rozděleny mezi různé lékaře, mezi nimiž nejsou sdíleny. To vede ke komplikacím, jako jsou provádění nadbytečných

vyšetření, křížení léčby od různých lékařů, lékové
interakce nebo zanedbání příznaků. „Díky digitalizaci a sdílení dat lze většinu problémů odstranit
a individualizovat péči o zdraví každého jedince.
Program Health Plus proto rozvíjí systém eHealth
již deset let,“ dodal. Každý z klientů má osobní
elektronickou zdravotní dokumentaci se zabezpečeným online přístupem. Jejich data mohou sdílet
osobní lékaři i specialisté, kteří tak mohou koordinovat péči, nastavit cílenou prevenci, přesně diagnostikovat onemocnění a také zajistit optimální
léčbu. Protože různé zdravotní oblasti spolu úzce
souvisejí a je třeba vše vnímat v kontextu.

Telemetrie a telemedicína
S eHealth souvisí také další nové trendy. V Londýně
proběhl každoroční mezinárodní kongres Healthcare Business International 2019, kde zástupci
zdravotnických zařízení, univerzit i dalších subjektů diskutují o novinkách v organizaci zdravotnictví.
„Kromě digitalizace se mluví hlavně o využití telemedicíny a telemetrie, což umožňuje, aby některé procesy v medicíně byly řešeny na dálku,“ sdělil
MUDr. Šubrt. Když má lékař k dispozici kompletní
elektronickou zdravotní dokumentaci pacienta,
může se s ním daný člověk v případě menších zdravotních obtíží spojit pomocí videohovoru přes počítač či chytrý telefon, popsat příznaky a lékař mu
doporučí další postup. Díky tomu, že v Česku existuje eRecept, může lékař rovnou předepsat pacientovi recept, aniž by musel přijít do ordinace. „To
zrychluje a zefektivňuje proces léčení i zdravotních
kontrol. Dnes existují také přístroje na domácí monitoring fungující na bázi tzv. telemetrie, která umožňuje na dálku měřit a přenášet zdravotní údaje,
například hodnoty krevního tlaku, srdečního rytmu
a podobně. To je užitečné třeba při sledování chronických chorob,“ popsal. Pokud má lékař k dispozici
telemetrická data pacienta, může hned reagovat
na změny jeho stavu. Podle zkušeností ze zahraničí
se díky telemetrii a telemedicíně počet návštěv
ordinace může snížit až o 75 %, kvalita péče přitom
zůstává zachována. „Pro pacienty je telemedicína
pohodlnější a časově méně náročná. I lékařům šetří
čas, který pak mohou věnovat klientům s vážnějšími
obtížemi. Možnosti, které nové technologie přinášejí,
mohou medicínu radikálně proměnit,“ poukázal
zakladatel Programu Health Plus.

Využití umělé inteligence
Třetí zásadní technologií, která se začíná v medicíně prosazovat, je tzv. umělá inteligence (AI – Artiicial Intelligence). Tu lze využít třeba na vyhodnocování informací, které lze analyzovat automaticky.
Například výstupy ze zobrazovacích vyšetření jsou
datově extrémně objemné a lékaře stojí mnoho
času údaje analyzovat. „AI umožňuje rychlou analýzu dat, což se uplatní v diagnostice, porovnávání

zdravotních faktorů či při aplikování nových vědeckých poznatků z klinických studií,“ popsal
MUDr. Šubrt. V budoucnu bude možné i to, že umělá inteligence bude komplexně pracovat s informacemi v pacientově elektronické zdravotní dokumentaci, sledovat údaje z telemetrie a člověka
v případě potřeby upozorní: Je velká pravděpodobnost, že se vám bude zhoršovat kornatění cév nebo
diabetes… AI spočítá, jak se pravděpodobnost zvýšila, a zároveň pacientovi doporučí, jak stav zlepšit.
Lékař se může zapojit až ve chvíli, kdy je skutečně
třeba. „Mnoho věcí může řešit AI a lékař bude jen
rozhodovat, jaké z navržených řešení použít. Protože
lidský faktor bude vždy zásadní. Díky umělé inteligenci však budou mít lékaři více prostoru věnovat
plnou pozornost a osobní péči pacientům,“ dodal.

Tým lékařů v mobilu
V rámci londýnské konference proběhl také odborný panel o vývoji zdravotnictví ve střední a východní Evropě, kde přednášel i MUDr. Oldřich
Šubrt. „V rámci naší kliniky řešíme všechny nové
trendy, o nichž mluvili odborníci z Finska, Estonska,
USA či Brazílie. Je to možné jen díky tomu, že nejsme závislí na zdravotní politice českého státu

Díky digitalizaci a sdílení
dat lze většinu problémů
odstranit a individualizovat
péči o zdraví každého
jedince.
či na tom, co chtějí pojišťovny. Ve veřejném zdravotnictví jsou nové technologie ještě daleko,“ konstatoval. Program Health Plus může zavádět moderní
trendy pouze díky tomu, že jde o privátní zařízení,
které je plně interesováno na tom, aby klienti byli
zdraví, spokojení a v dobré zdravotní kondici.
Poliklinika proto stále sleduje novinky v medicíně
a ty fungující zavádí do praxe. Nyní se chystá aplikovat některé principy telemetrie a telemedicíny
v nové mobilní aplikaci. „Umožní přímou online
komunikaci mezi klienty a lékaři. Rovněž bude možné u pacientů na dálku sledovat některé zdravotní
parametry. Zkoumáme i možnosti využití AI při
analýzách,“ informoval. V blízké budoucnosti budou mít klienti vše k dispozici ve svém telefonu.
Aplikace jim umožní řídit lékařskou péči o jejich
zdraví přes chytrý mobil. Již nyní mohou využívat
zabezpečený přístup do osobní zdravotní dokumentace a mít stále přehled o svém zdravotním
stavu, termínech i výsledcích vyšetření, medikaci
či doporučení od lékařů. Do budoucna se bude
aplikace stále rozvíjet a klienti tak budou mít celý
tým lékařů Programu Health Plus na dosah přímo
ve svém mobilu.
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V PIT STOPU FORMULE 1
Aleš Tomek je předsedou Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti, která
v České republice zaštiťuje takzvaná iktová centra. V nich se specialisté starají o lidi
postižené mozkovou příhodou. Tuzemská centra přitom patří mezi naprostou světovou
špičku. Když člověka postihne mrtvice, nejdůležitější roli hraje čas. A čeští doktoři
se v tomto ohledu vyrovnají skutečně těm nejlepším.
Adam Mašek

Jakub Hněvkovský

P

řirovnání k mechanikům formule 1 je tak
příznačné. „Čas jako takový je naprosto
klíčový. U mozkové mrtvice rozhodují doslova minuty. I proto jsme u nás zavedli systém,
kdy si měříme reálný čas, za jak dlouho dokážeme
pacienta přijmout, vyšetřit a léčit rozpuštěním
nebo odstraněním krevní sraženiny z mozku. Čas
se počítá od příjezdu sanitky až po zahájení léčby
a měříme ho u všech pacientů ve všech centrech
v ČR. Tyto údaje se pak zadávají každý měsíc
do podrobné databáze,“ popisuje Aleš Tomek,
jenž je zároveň primářem neurologické kliniky
Fakultní nemocnice Motol.
Těchto center je v České republice celkem čtyřicet
pět, třináct jich je vyšší úrovně – tzv. komplexní
centra, z toho čtyři jsou v Praze. Rozmístěné musí
být ale rovnoměrně po celé zemi, tak, aby se pacient dostal vždy včas do péče odborných lékařů.
„Specializace našich center spočívá v tom, že dokážeme člověka s těžkou mozkovou mrtvicí pomocí
všech moderních dostupných medikamentů a technologií ošetřit tak, že je během necelé půlhodiny
léčen. Mezi tyto standardní léčebné postupy patří
nejprve podání infuze s lékem na rozpouštění sraženin, takzvaná trombolýza, která je následovaná
mechanickým odstraněním takové sraženiny
z mozkové cévy. Té se říká trombektomie.“
Aleš Tomek stojí v čele neurologů, kteří sice neoperují, ale zato zastávají veledůležitou roli diagnostiků. A především jakýchsi krizových manažerů,
kteří organizují celý proces od doby, kdy pacient
dorazí sanitkou do centra nejvyšší úrovně. „Rozhodujeme, co se bude dít s pacientem postiženým mrtvicí během klíčových několika minut poté, co dorazí
k nám na kliniku. Naší prací je poskytnout pacientům co možná nejefektivnější, intenzivní péči.“

Nejrychlejší na světě
Takto rekanalizačně léčených pacientů je v České
republice každý rok pět tisíc. Z těchto čísel se posléze udělají grafy, na jejichž základě se jednotlivá
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centra porovnávají. „Vyhodnocujeme, jaký mají
medián času všech pozorovaných ošetření. Tedy,
jaký je jejich průměrný výkon. Poté vyhodnocení
pošleme do center nazpátek. Podobnou analýzu
už děláme přes dva roky a je nutno říct, že výsledky
se dostavily okamžitě. Díky tomuto systému jsme
dokázali onen kritický čas snížit takřka o polovinu.
Podle všech dostupných dat jsme jako celá Česká
republika v podání této léčby nejrychlejší na světě.“

Čas jako takový je naprosto
klíčový. U mozkové
mrtvice rozhodují doslova
minuty.
Každou minutu trvání mrtvice, pokud se jedná
o příhodu v oblasti střední mozkové tepny, odumřou člověku dva miliony neuronů a dvanáct
kilometrů vláken mezi těmito neurony. „Člověk
v takovou chvíli ztrácí mozek nesmírně rychle.
Všichni víme, že pokud někoho neresuscitujeme
pět minut poté, co upadne do kómatu, mozek nenávratně odumírá. V případě mozkových příhod
pracujeme s tím, že je nedokrvená jen část mozku,
přičemž ta zbylá se jí snaží posílat potřebný kyslík.
Času je tak o něco víc.“
Čas na vyléčení pacienta trombolýzou je čtyři
a půl hodiny od příhody, u trombektomie je to
šest hodin pro většinu pacientů – ve výjimečných
případech jde o interval mezi šestou a čtyřiadvacátou hodinou. „Pak už je pozdě a dochází ke smrti postižené části mozku a nenávratně vám tak
zůstane nějaký dlouhodobý následek. Nemůžete
například chodit, mluvit, myslet nebo následuje
smrt,“ říká Aleš Tomek a dodává: „Když se k nám
dostane pacient s mozkovou ischemií do hodiny
a půl, jsme schopni ho vrátit do plnohodnotného
života, kdy je soběstačný s více než šedesátiprocentní pravděpodobností. Když se k nám dostane

za čtyři a půl hodiny, je tato šance návratu už jen
dvacetiprocentní i nižší. Takto v čase klesá. Takřka
polovina pacientů, které se podaří vyléčit včas,
nemá v podstatě žádné příznaky. Zbytek má menší
de icit – zhoršená pohyblivost, částečný výpadek
zraku nebo zhoršená schopnost se vyjádřit. Je ale
schopen samostatného života.“
Práce neurologů je složitá i v tom, že lék, který
se při trombolýze podává, je velmi nebezpečný.
Při pozdním podání totiž může pacientovi způsobit vážné krvácení a ve inále mu ještě více uškodí.
„Musíme mít jistotu, že vše děláme správně. Když
k nám pacient přijede, převezmeme ho od záchranářů, poté ho musíme neurologicky a interně vyšetřit – tedy, jak se příhoda stala a hlavně kdy a jak
začala. Následně mu musíme nabrat krev a udělat
CT mozku, pak se podává účinný lék. V tuto chvíli
se nám v celé České republice daří tento proces
dělat v mediánu času všech pacientů a všech center
za dvacet čtyři minut od příjezdu sanitky.“
Jedná se zkrátka o naučený algoritmus, který
se neustále opakuje. Podobně jako mechanici
formule 1 mění v pit stopu pneumatiky – všichni
přesně vědí, co a jak mají dělat pro to, aby došlo
k co nejmenší časové ztrátě. „Je to v podstatě
stejný typ časového managementu. Rekordní časy
se pak pohybují okolo šesti, sedmi minut. Pravidelně se dokážeme dostat pod dvacet minut.“

Je nutné přijít včas
Aby člověk dostal požadovanou léčbu, musí
se do nemocnice dostat včas, to znamená
do oněch kritických čtyř a půl hodin. Právě polovina lidí ale včas nepřijde. „Hlavním důvodem je,
že se někde zhroutí a nemůžou mluvit nebo se hýbat. Typicky jsou nejčastějšími oběťmi mozkových
příhod ženy nad osmdesát let. Ty totiž většinou
jako vdovy žijí samy. Že to zasáhne takového člověka, poznáme zpravidla tak, že nezvedá telefon.
Následně se za ním vypravíme domů a zjistíme,
co se stalo. To už ale většinou bývá pozdě.“
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Druhou největší příčinou je obyčejné podcenění. „Lidé mají tendenci věci zlehčovat. Řeknou si, že jim není dobře, že to není tak vážné.
Jdou si lehnout s tím, že ráno uvidí. Druhý den
se vzbudí s ještě horším nálezem. Hlavně starší
lidé jsou v tomto hodně rezistentní. Mrtvice
se může stát i dětem, ale drtivá většina jsou
lidé nad padesát let.“
Občas se dokonce stává, že lidé s mrtvicí jezdí
do nemocnice sami autem. „Dvacet procent lidí
si řekne – mně nějak nefunguje ruka, tak půjdu
k doktorovi. Přitom netuší, že mají mrtvici. To je

Lidé mají tendenci věci zlehčovat. Řeknou
si, že jim není dobře, že to není tak vážné.
Jdou si lehnout s tím, že ráno uvidí.
Druhý den se vzbudí
s ještě horším
nálezem.

PŘÍZNAKY
Mrtvice je celosvětově třetí nejčastější příčinou
úmrtí. Existují tři nejčastější a hlavní příznaky
mrtvice – pokles koutku, porucha řeči (komolení
slov) a ochrnutí končetin (člověk typicky
nedokáže souvisle předpažit a jedna ruka mu
vždy klesá). V takovou chvíli je nutné ihned volat
číslo 155. Nikdy pacienta nevozte vlastním
autem, záchranná služba zná nejbližší
specializované centrum nejvyšší úrovně, kam
pacienta automaticky odveze. Příznaky nikdy
nepodceňujte, i když ustoupí. Mrtvice může
udeřit znovu a silněji. Jednoznačně platí,
že o záchraně života rozhoduje čas.
Pro více informací navštivte webové stránky
www.casjemozek.cz.

chyba, protože jdou k tomu nejbližšímu, což je
většinou obvodní lékař nebo nějaká malá interní nemocnice. Když však máte příznaky mozkové příhody, je třeba volat okamžitě záchrannou
službu. Ta vás odveze rovnou do nejbližšího
specializovaného centra, kde vám poskytnou
špičkovou péči.“

Prevence
Obecně platí, že čím je člověk starší, tím větší
riziko mozkové příhody mu hrozí. Jako prevence platí to známé slovní spojení, které se snadno říká, hůř se ale dodržuje. „Je to zkrátka zdravý životní styl. Lidem doporučujeme dostatek
pohybu, vyváženou stravu, nejlépe středomořského typu, a pak samozřejmě nekouřit a alkoholické nápoje požívat ve snesitelné míře. S přibývajícím věkem je zásadní správně léčit vysoký
tlak, cholesterol nebo cukrovku. Je také nutné
pravidelně chodit na preventivní prohlídky. Stále však platí, že tomu nelze nikdy zcela zabránit.
Mrtvici může dostat i člověk, který žije celý život
velmi zdravě. Ovšem šance, že takový jedinec
mozkovou příhodu prodělá, se výrazně snižuje,“
uzavírá Aleš Tomek.
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NEJSEM KLASICKÝ VZOR
UŽIVATELE VOZU
Ročně ujede přes čtyřicet tisíc kilometrů. A to mluvíme jen o jeho soukromém voze.
Mimo jiné také zkouší všechny modely značky ŠKODA, aby mohl zákazníkům
dát osobní feedback a to nejen z jízdních vlastností, ale z celkového dojmu vozu.
Takový je Libor Přerost, jednatel společnosti PŘEROST A ŠVORC AUTO.
Linda Pacourková

Z

áliba v autech v něm dřímala už odjakživa. Za bývalého režimu se vyučil automechanikem a začal pracovat ve státním
podniku ČSAO. A to ještě netušil, že zde potká
člověka, s kterým jednou vybuduje celou společnost. „Poznal jsem se v ČSAO s Honzou Švorcem a začali jsme spolu hned po roce 1989 opravovat auta v garáži pod mým rodinným domem.
Poté jsme pokračovali v pronajatých prostorách
v JZD Rudé záře v Nebušicích. No a pak jsem se
dostal k informaci a společně jsme koupili pozemek na Veleslavíně, kde jsme doposud,“ řekl s naprostou lehkostí Libor. Z jeho vyprávění o budování irmy máte pocit, jako kdyby vše na tomhle
světě bylo možné a jednoduché, sám ale uznává,
že úskalí neminula ani je. „Samozřejmě, že byly
i těžší časy, ale vše jsme zvládli a dnes se těšíme
z pozitivních záležitostí.“ A čeho si na sobě
a svém kolegovi nejvíce váží? „Jsem rád, že mám
za kolegu právě Honzu. Cením si jeho pracovitosti, přirozené inteligence a férového jednání. Dodnes ho můžete vidět na dílně, jak pomáhá klukům s opravami aut. A čeho si vážím na sobě?
To se těžko říká… asi, že jsem po svém otci zdědil
organizační schopnosti.“

Budoucnost v rukou
elektromobility
Globální oteplování, ekologie, plasty, soukromá
i veřejná doprava na ekologická paliva… v dnešní
době velmi populární témata, o která se začínáme více zajímat. A to je dobře. Jak se promítne
současný eko trend do automobilové dopravy?
Dnes je elektromobilita velkým tématem. V Paříži byla přijata v prosinci 2015 smlouva o změně
klimatu. Od roku 2021 začnou platit velmi vysoké pokuty za nedodržení pravidel. A nejen proto
se irmy připravují na elektromobilitu. Samozřejmě se k tomu musí vybudovat i infrastruktura
a to se bude týkat zejména měst a městského
provozu. Stojany s nabíječkami, úložiště ener-
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utosalon a autoservis, zaměřený
na tuzemskou značku ŠKODA, kde
je vždy přání zákazníka prioritou, jak
potvrzuje spolumajitel Libor Přerost.
„Jak se vyvíjejí auta, vyvíjejí se obchod
i servis a služby s tím spojené. Velmi
oblíbená je prodloužená záruka, kterou
zákazníkům nabízíme, dále předplacený
servis, ŠKODA pojištění, financování
vozu, ŠKODA bez starostí, vyřešení pojistných událostí a vše od mechanických, klempířských a lakýrnických prací
přes odtahovou nonstop službu, autopůjčovnu až po přezouvání a uskladnění
pneumatik.“ A nezapomeňte na pravidlo šťastného návratu!

PŘEROST
A ŠVORC
AUTO

gií… vytvořit pro elektromobilitu takové prostředí, aby dobíjení bylo dostupné a rychlé. A to si
myslím, že nás všechny čeká hodně práce. Značka ŠKODA už je i na tento trend připravena. Příští rok představí nový model čistě na elektropohon. „Já už ho viděl, máme se na co těšit.“
Vzrůstajícím, ale přesto zatím tématem s velkým otazníkem, jsou pro nás zcela autonomní
vozy. Lidé si před třiceti lety mysleli, že dnes
budeme do práce létat… my ale víme, že větší
pravděpodobností se stanou vozy, které se budou řídit samy. Možná. „Nejsem vizionář, nevím,
jestli za několik let nastane doba, kdy budou automobily zcela autonomní. Pokusy můžeme vídat už
v dnešní době, ale je nutno říct, že jsou s tím spojené i problémy.“ A legislativa zatím taky není moc
připravená. Kdo bude za co odpovídat? Jak se
budou řešit souhry náhod? Budou auta schopna
číst za každého počasí, za každé situace? A takových otázek můžeme klást několik…

Pohodlnost a bezpečnost
Jak sám Libor říká, tuzemští zákazníci nejsou
extrémně nároční, ale rádi se přikloní k takovému vozu, který jim dodá bezpečnost a pohodlí.
Proto se není čemu divit, že se trendem stávají
SUV vozy. Zejména pak ženy a starší generace
populace ocení pohodlnost vozu i bezpečný pocit, který z vyššího automobilu mají. „ŠKODA
se tomuto trendu hodně přizpůsobila a uvítala
nové modely, jako jsou KODIAQ, KAROQ nebo
KAMIQ, který bude uveden na trh v letošním roce.
Samozřejmě jsou také velmi žádané a oblíbené
bezpečnostní prvky v autech, které řidičům pomáhají.“ Automobil vám dnes pohlídá, zda jedete
správně mezi pruhy, máte správnou bezpečnou
vzdálenost od auta před vámi nebo vám – když
z vašeho stylu jízdy pozná, že jste unaven – napíše „Zastavte si na kávu“… Ano, i takové technologie nám dnešní vozy nabízejí. A není těžké si
na ně zvyknout!
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Na světové konferenci
ve Valencii nám byl
představen nový
model ŠKODA SCALA
a já se už moc těším,
až si jí dokonale
vyzkouším.

Získala na síle. Má velkou tradici i historii.
Ale co je nejhlavnější – je naše, je česká.
Tak by se dala stručně popsat ŠKODA
AUTO, která vloni prodala pouze v České
republice přes sto tisíc aut! Ale i v zahraničí si získává své fanoušky. „Prodává dobře
po celém světě. Ať už se bavíme o Číně, Indii,
Rusku… každé trhy mají své výkyvy, ale
znova se značka probudila třeba na anglických trzích, ve Francii za ohromné podpory
Tour de France nebo i v Chorvatsku, kde
jezdí policie s vozy značky ŠKODA. Ta za loňský rok prodala více než milion aut po celém
světě, což určitě stojí za zveřejnění. Jsem rád,
že naše společnost má právě značku ŠKODA
za svého klíčového obchodního partnera.“

ŠKODA jako

česká značka
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NEJVĚTŠÍ KOMERČNÍ DOHLEDOVÉ
CENTRUM VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Společnost M2C působí na českém trhu 27 let. Mezinárodní irma se zabývá primárně
bezpečností, správou, údržbou nemovitostí a za poslední léta i chytrými technologiemi,
které mají dlouhodobě ulehčit práci zákazníkům i zaměstnancům a posunout lidi blíže
k automatizaci. O tom všem s ředitelem a zakladatelem společnosti Matějem Bártou.

Petr Simon
archiv

Jaké informace z kamer se dají získat?
Kromě toho, že někam přijde zloděj…
My to rozdělujeme na základní informace, to je
řekněme pohyb osob, které by se měly třeba v tom
objektu nebo místech nacházet. Potom je to řada
informací, které mohou být prospěšné a užitečné
pro naše zákazníky, a to i z marketingového a obchodního hlediska. Například statistiky počtu návštěvníků na konkrétním místě, sledování odběru
položek v regálech, monitoring pokladních operací, vzdálený monitoring technických zařízení budov, jako jsou klimatizace, IoT čidla a jiné nebo
kontrola dodržování BOZP či odhalování interní
kriminality. Velmi populární je mimo jiné i využívání nejenom on-line služeb, ale i off-line služeb.
To znamená, že zákazníci chodí s požadavkem
na to, abychom jim zanalyzovali efektivitu jejich
procesů i zpětně třeba za měsíc, za půl roku.

Jak jste se dostali až k technologiím? Přece
jen od hlídání objektů k chytrým technologiím
není asi úplně blízko…
V dobách, kdy začala ekonomická krize v celé
Evropě a docházelo k redukci nákladů na tento
typ servisu, jsme se rozhodli, že uděláme dva zásadní kroky. Jedním byl postupný přechod
ke komplexní správě a údržbě budov a druhým
bylo rozšíření našich služeb za hranice do Evropy.
Pořád nevidím technologie…
Technologie jsou samozřejmě velkým fenoménem doby. Zvláště řekněme posledních pěti let,
kdy je extrémní nedostatek pracovní síly nejen
v České republice, ale i jiných zemích. Ten přirozeným způsobem donutil nejenom nás, ale i celou
řadu irem přemýšlet o tom, jak zefektivnit činnost, ke které běžně používáte fyzickou sílu. Naším řešením je M2C Space. Dálkové středisko pro
monitorování kamerových systémů, které díky
analytickým softwarům pracuje jako lidský mozek a umí zpracovávat a reagovat na mnoho obrazových informací najednou a zákazníkovi tak
dodáváme informace týkající se nejen bezpečnosti, ale rovněž informace týkající se správy nemovitostí a informace marketingové, o které je teď
velký zájem. Posouváme se čím dál více k centrálnímu facility managementu, který dokáže ohlídat
servisní intervaly, monitoruje energie i stav technologií a ostraha je toho součástí.
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Na tuto službu určitě potřebujete mít
spoustu zaměstnanců. Proto stěhování?
Ano, z kapacitních důvodů jsme se museli přemístit a rozšířit, protože poptávka po této službě
je velmi extrémní a stoupající. Ano, máme pracoviště, které je opravdu veliké, dovolím si to srovnat s NASA centrem ve Spojených státech, kde
sedí desítky operátorů a desítky analytiků, kteří
tuto službu provádějí, resp. kteří získávají podněty z kamerových systémů a z jiných zařízení,
které používáme.

Máte ještě nějaké novinky v oblasti technologií?
Naší další technologickou novinkou je elektronická recepční, kterou jsme představili vloni v září.
Pomáhá řešit problém s nedostatkem kvali ikované lidské síly a plně nahrazuje recepční na administrativních, komerčních objektech, případně
v hotelech a průmyslových areálech. Dlouhodobě
používáme také službu M2C Support, což je ojedinělý software, který umožňuje našim zákazníkům
mít formou mobilní aplikace okamžitý online
přehled o událostech na jejich objektu.

BE CLEVER

BYZNYS

VYBUDOVANÝ
NA OSOBNÍM
PŘÍSTUPU

Adam Mašek
Jakub Hněvkovský a archiv KAR Limousine Service

Kvalita, nikoliv kvantita. Osobní přístup, jednání a profesionalita. To jsou hodnoty,
na nichž už deset let úspěšně staví Karel Řikovský svůj brand KAR Limousine Service.
Jak se k provozování luxusní služby dostal a kdo všechno už se v jeho autech
pohodlně usadil?
Vše začalo před pětadvaceti lety, kdy se současný
majitel společnosti vrátil ze zahraničí. „Tři roky
jsem se v Německu živil svojí původní profesí, jsem
totiž vyučený kuchař. Když jsem se vrátil do České
republiky, nebyla tu gastronomie ještě na takové
úrovni, jako je dnes a protože jsem uměl jazyky,
hledal jsem si nějakou perspektivnější práci. Začal
jsem tedy jezdit pro hotely jako řidič. Tím to celé
začalo,“ popisuje Karel Řikovský situaci v polovině devadesátých let.
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„Pro mě bylo obrovskou výhodou, že jsem uměl
mluvit se zákazníky ze zahraničí. Okamžitě jsem
si tak získal poměrně stálou a lukrativní klientelu.
Postupně se síť těchto známých rozrůstala a já
jsem si z ní začal budovat vlastní byznys.“
Prvním zlomovým okamžikem byl podpis smlouvy s tehdy velmi známým pražským hotelem.
„Hotel Praha mi otevřel dveře k opravdu luxusním
klientům v České republice i mimo ni. Kromě vrcholových sportovců jsem vozil české i zahraniční
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je založeno na důvěře a diskrétnosti, kterou stoprocentně respektujeme,“ dodává majitel irmy.
Jako řidič se Karel Řikovský živil dlouho, takřka
osm let. Postupem času, jak klientela rostla, však
přestal stíhat. „Proto jsem začal uvažovat o vybudování vlastní irmy. Klienti nám neubývali, ba
právě naopak. V té době jsme zajišťovali dopravu
i pro fotbalový klub Schalke 04, který tehdy hrál
v České republice dva roky po sobě evropské poháry. Dodnes jsme s nimi přátelé – přesně na této
bázi je celý náš byznys vybudovaný, je to o osobním
kontaktu, přístupu i jednání.“

Stálí klienti, stálá služba

…to, že řidič
umí řídit, je
samozřejmost. Nás
ale zajímá, jestli
je slušně oblečený,
upravený, jak
se chová, jak před
lidmi vystupuje
a jak s nimi jedná.

umělce, byznysmeny nebo vrcholné politiky.“
Společnost Kar Limousine Service se dnes však
nestará jen o ně, ale i o jejich partnery a děti.
„Naše profese je hodně o vztazích, které si dlouhodobě budujeme a udržujeme,“ vysvětluje zakladatel irmy. Konkrétně jmenovat však nechce: „Vše

I v dnešních dnech, kdy světu vládnou moderní
technologie a o aplikace poskytující taxislužby je
stále větší zájem, má luxusní přeprava s osobitým
přístupem na trhu své neodmyslitelné místo.
„Obecně si myslím, že taxislužba udělala velký skok
kupředu a posunula se na vyšší úroveň. Její zákazníci
ovšem nejsou naše cílová skupina, nekonkurujeme si.
Jejich rozvoj nás nijak nezasáhl. Já si myslím, že naše
služba, poskytující limuzíny, nezmizí a to z jednoho
prostého důvodu. Technologie jako carsharing, elektromobilita nebo autonomní řízení se přirozeně vyvíjejí, ale ona chemie mezi lidmi, osobní přístup a profesionalita, kterou nabízíme my, nezmizí nikdy.“
Klíčovou součástí byznysu jsou pak samotní řidiči. Ti musejí být naprostí profesionálové, žádným
speci ickým školením ale neprocházejí. „Výběrové
řízení si děláme sami. Často už ve dveřích poznám,
zda se daný člověk pro naši práci hodí. Je to o vystupování, asertivitě a přístupu.“
Pro spoustu lidí je tento komfort, kterému se jim
v limuzínách dostává, rozhodující. „Naši řidiči

se o ně starají skutečně se vším všudy. Naše služba
totiž absolutně není jen o řízení. Naopak, je to komplexní balíček – to, že řidič umí řídit, je samozřejmost. Nás ale zajímá, jestli je slušně oblečený, upravený, jak se chová, jak před lidmi vystupuje a jak
s nimi jedná. Protože můžete přijet klidně

v Maybachu, ale pokud se chováte nevhodně nebo
arogantně, tak to samotný automobil rozhodně
nezachrání. Snažíme se si naše kvalitní řidiče držet,
někteří z nich u nás pracují už devět let a v současnosti se opíráme o zhruba čtrnáct stálých
zaměstnanců.“
Pátým rokem je KAR Limousine Service o iciálním
dopravcem hotelu InterContinental a devátým
rokem spolupracuje i s hotelovým řetězcem CPI,
do kterého patří například Clarion nebo Buddha.
Mezi další nejznámější partnery patří také hotely
Savoy či Chateau Mcely. „Jim jsme připraveni poskytnout službu každý den. Co já vyžaduji od svých
zaměstnanců, je jednoduché – profesionalitu a disciplínu. V letošním roce nás navíc čeká velké jubileum. Společnost slaví deset let.“

Vozový park
Pro drtivou většinu lidí je, co se týče limuzín,
špičkou Mercedes. KAR Limousine Service však
začínal s jinou značkou. „Já jsem se chtěl odlišit,
a proto jsme měli jako první Audi. Chtěli jsme být
jiní. Postupem času jsme však vozový park samozřejmě rozšířili. Dnes máme především Mercedes
a BMW. Podle mého názoru jsou tyto značky
na stejné úrovni. Je to jen o tom, na co máme zrovna chuť. Někdo preferuje to, druhý zase ono. My
chceme našim zákazníkům vyjít vstříc,“ říká Karel
Řikovský s tím, že v portfoliu značek nechybí ani
Škoda se svými Superby. Celkově má KAR
Limousine Service v současné době dvacet prémiových vozů. „Jdeme spíše cestou kvality než
kvantity,“ dodává majitel společnosti.
Když přijíždějí ty největší hvězdy showbyznysu,
jako jsou například Johnny Depp nebo Marilyn
Manson, probíhá kontaktování prostřednictvím
agentur, které je zastupují. V minulém roce tak
limuzíny Karla Řikovského vozily například členy
kapely Prodigy, jejichž frontman Keith Flint letos
na začátku března tragicky zemřel. „Tato zpráva
nás velmi zasáhla, vozit Prodigy v rámci letního
festivalu pro nás byla čest.“
Do budoucna plánuje irma další prohloubení
spolupráce s luxusními hotely, jelikož hotelový
segment se obecně neustále rozšiřuje. Klíčová je
ale koncentrace na kvalitu. „Musí se to líbit také
nám. Nechceme dělat všechno. Je důležité, aby potenciální klient opravdu chtěl naši službu, aby o ni
skutečně stál. Nesoustředíme se pochopitelně jen
na hotelnictví, naším denním chlebem jsou například i světové konference, které se pořádají v Praze.
Pro tyto příležitosti pracujeme vůbec nejčastěji.“
Už čtvrtým rokem je pak společnost o iciálním
dopravcem sky boxů na pražské fotbalové Spartě.
„Na to jsem obzvlášť hrdý, protože patřím mezi
velké fotbalové fanoušky. Uvidíme, jaké projekty
přinese budoucnost, ale každopádně platí, že bychom si rádi zachovali statut rodinné irmy,“ uzavírá Karel Řikovský.

109

BE CLEVER

Ne metoda, ale MOTIVOVANÍ LIDÉ
Stavění je týmová práce. Otázka zní, jak ji efektivně řídit. Na to, jak stavební projekty účinně
řídit a dokázat efektivně zapojit celý projektový tým, jsme se zeptali Erika Štefanoviče,
jednatele české společnosti DELTA, jež je součástí úspěšné mezinárodní skupiny irem
DELTA se službami v oblasti architektury, projektové přípravy staveb a projektového
managementu. Skupina působí v rámci Evropy více než 40 let, zaměstnává 200 pracovníků,
plánuje a řídí projekty ve 4 zemích Evropy a každoročně spravuje stavební projekty
v celkově hodnotě cca 4,5 miliardy eur.
S řízením projektů a týmů máte bohaté zkušenosti. Je nějaká efektivní metoda projektového řízení, kterou preferujete?
Historicky se vedení projektů řídilo způsobem
pyramidy. Šéf shora rozděloval úkoly jednotlivým členům týmu a buď sám, nebo za pomoci
kontrolních orgánů kontroloval, zda se úkol plní.
Pokud byl úkol komplexnější, začali další kontroloři kontrolovat nižší kontrolory. Úspěšně se
tak rozjel začarovaný kruh neefektivních procesů. Tato minulost bohužel často přetrvává dodnes. My jsme dospěli k rozhodnutí, že na svých
stavebních projektech uplatňujeme již ve fázi
projekce takzvaný LEAN management, což je
metoda řízení projektu, která zajišťuje svou interakcí všech členů týmu objasnění jednotlivých
dílčích kroků a jejich návaznosti a zpětné vazby

Valerie Saara

archiv

LEAN metoda je postavena na principu jít stále dopředu.
V době plánování a projektové přípravy stavebního
projektu je to velmi mocný nástroj.
na ostatní. Pravidelným ověřováním stavu plnění lze pak včas odhalit rizika postupu.
Co vnímáte jako hlavní přednost této
metody?
Jsem toho názoru, že výzvy komplexních úkolů
lze nejlépe řešit formou smysluplného rozdělení
na menší, ucelené celky s jasně de inovaným
správcem každého částečného úkolu. Zdánlivě
komplikovaný proces se totiž při rozdělení
do více částí, s přidělením zodpovědností různých členů týmu na základě jejich odbornosti
a zkušeností, stává snáze splnitelný. Vedoucí
projektu potom řídí jednotlivé členy týmu, kteří
ve své funkci správce částečného úkolu přebírají
odpovědnost za úspěch. Při rozdělování částečných úkolů rozhodně doporučuji svobodnou
volbu převzetí správcovství jednotlivými členy
týmu. A nebojte se, síla týmu zajistí, že žádný
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úkol a žádný člen týmu nezůstanou pozadu.
Tímto přirozeným způsobem motivace všech
členů týmu lze zajistit skutečně nejlepší výsledky. Ukazuje se také, že všechny metody řízení
fungují skutečně dobře až tehdy, když v popředí
nestojí metoda, ale motivovaní lidé. V takovém
případě lze nejlépe propojit výhody LEAN metody se zodpovědným týmem. Ta metoda je postavena na principu jít stále dopředu. V době plánování a projektové přípravy stavebního
projektu je to velmi mocný nástroj.
Není problém řešit touto metodou komplikované části či jakýkoliv nesoulad?
Není, protože zajišťuje pravidelné ověřování
dodržování sjednaného postupu a vzhledem
k interakci, která u tohoto ověřování vzniká, lze
ve většině případů včas zjistit riziko odchýlení
se od plánu. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,

že pokud riziko odhalíme včas, lze v drtivé většině případů najít řešení. Ohrožení vzniká až tehdy, když se riziko odhalí pozdě.
Máte zkušenost, jak přijímají tuto formu řízení projektu a projektového týmu investoři?
Momentálně v Čechách zpracováváme právě formou LEAN metody jeden velmi rozsáhlý projekt
s mezinárodním projektovým týmem pro německého klienta z oblasti automotive. Hned v počátku, při nastavení LEAN metody, se nám podařilo
odhalit bolestivá místa, kterým se bylo nutné
věnovat. Také investor se stal platným a aktivním
členem LEAN metody, i on bere své úkoly svědomitě. Tím se stává přirozeným členem týmu a cítím, že všichni prostě táhneme za jeden provaz.
Zatím se nám navzdory velikosti a komplexnosti
projektu vždy podařilo nalézt řešení a dodržujeme stanovený plán. I pro investory je totiž důležité přesně vědět, co od nich jejich projekt vyžaduje. Mimochodem k těmto úkolům investora jsme
zpracovali speciální příručku, takzvaný Slabikář
investora, a osvědčuje se nám. Stavění je prostě
týmová práce, všichni musí vzít projekt za svůj,
není tu žádné my a oni.

S respektem se vracíme ke kořenům sklářství
a zároveň se vydáváme na novou vzrušující cestu.
Rony Plesl, umělecký ředitel

wwww.ruckl.com
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PŮLMINUTA

TMY
Brave Media Mind je česká
společnost, zabývající se téměř
třináct let videoprodukcí
zejména pro komerční účely.
Obraz je totiž v komunikačním
mixu stále nepostradatelnější.
To potvrzuje i ředitelka
společnosti Vendula
Klabusay.

Petr Karban
Jakub Hněvkovský
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V posledním desetiletí jsme svědky výrazné
proměny komunikace, klasická statická informace na webových stránkách ustupuje dynamické komunikaci na online sítích. A ta se
neobejde bez obrazu. Vnímáš to podobně?
Vnímám, a to nejen na obratech, ale především
na chování irem. Jednak skutečně znatelně přibývá těch, které chtějí komunikovat obrazem a jednak se už na nás obracejí irmy spíše přímo, zatímco ještě před pěti lety to bylo často většinou
prostřednictvím PR agentur. A v posledních letech je změna chování vidět i na vzrůstajících
rozpočtech, které dovolují dělat věci kvalitnější,
náročnější. I průzkumy prokazují, že marketing
bez videa v podstatě neexistuje. A přitom ještě
před třemi lety to byla téměř naprosto zbytná
kategorie, třešnička na dortu. Dnes si irmy uvědomují, že video má v komunikaci sílu, kterou
jiný formát a kanál nemůže nabídnout.
Takže hlavní výhody videa jsou…
Obraz, který je sám o sobě mnohem výmluvnější
než text. Pokud si chci online koupit batoh, tak mi
dnes už fotka nestačí. Chci vidět názornou ukázku
toho, zda do něj uložím notebook a oblečení na víkend. Chci vidět, co se vejde do kapes a podobně.
Jen to by bylo ale málo. Video má navíc velmi dobrou schopnost probouzet emoce, a díky tomu i tedy
komunikaci, která je v navazování vztahu s potenciálním klientem klíčová. Video zkrátka přitahuje
pozornost. Pokud do newsletteru vložíš video a informaci o něm zadáš do headlinu, tak velmi významně zvýšíš open rate. Video je navíc snadno
a velmi dobře měřitelné, a to mají marketéři rádi.
To jsou atributy, které z něj dělají těžiště současné
komunikace. Budoucnost marketingu je ve videu.
V dnešní době si neumím představit postavit silný
brand bez videa. Další velmi významnou výhodou
videa je, že Google ve svém vyhledávači odkazy
s videem hodnotí jako relevantnější. Prodejce grilů,
který má na stránkách videa, bude vždy před tím,
který prodává sice tytéž grily, ale videa nemá.
Lze nějak odlišit jednotlivé kanály
a de inovat jejich speci ika?
Jejich speci ika jsou dána tím, jak se lidé na jednotlivých sítích chovají. YouTube, to je knihovna, snese
i dlouhá videa, protože uživatelé na YouTube jsou
připraveni strávit nad jedním videem více času než
na jiných sítích. Je to kanál, který nemůžeš vynechat, druhý největší vyhledávač na světě, měsíčně
ho využívá miliarda lidí, která zhlédne dohromady
půl miliardy videí. To je nezanedbatelné číslo.
Facebook je také masový nástroj, ale snese naopak
pouze krátký spot, který zaujme a třeba přivede
diváka na iremní stránky nebo na YouTube. Je to
konzumní formát, lidé projíždějí, surfují, neustále
hledají, za minutu musí být hotovo, lépe za půl.
Na Instagramu a na LinkedIn se zatím s videem
pracuje méně, ale i na těchto platformách očeká-

vám velký rozmach. Instagram je platforma, na které pokud uživatelé publikují videa, tak jednoduchá
a taková, která si většinou natočí sami na mobil.
LinkedIn snese i delší videa než Facebook, což je
dáno tím, že je byznysovější a s videem rozhodně
počítá, momentálně totiž testuje řešení pro živé
přenosy přímo z LinkedInu.
Které segmenty jsou videu nakloněny?
Dá se říct, že všechny. Ať už jde o korporáty,
malé a střední podniky až po drobné živnostníky. A to napříč různými obory, od služeb přes
retail. Všichni si uvědomují, že potenciálním
klientům je dnes potřeba předat informace
o produktu nebo službě jinak než textem. A že
video zkrátka přitahuje pozornost snadněji. Je
třeba říci, že video je pevně ukotvené nejen v salesu a marketingu, ale také v HR, při náboru
nových zaměstnanců, během onboardingového
procesu, nebo jako nástroj pro vzdělávání zaměstnanců. Videem navíc komunikuje řada velkých irem také dovnitř, v rámci své interní komunikace. Možností, kde použít video, je zkrátka
nekonečné množství.

Nápad je gró. Nepotřebuješ
hollywoodské rozpočty,
dnes se video, aby bylo
efektivní, dá dělat opravdu
za rozumné peníze. Musíš ale
rozlišovat prostředí – video
na mezinárodní konferenci
nebo televizní spot prostě
musí vypadat jinak než video
na Facebook, kde se klidně
zúročí levnější, syrovější,
ale autentická produkce.
Chápu služby i obchod, objevuje
se zájem také u výrobců?
Objevuje, protože si začínají být vědomi toho,
že ukázat je víc, než napsat. A navíc, jak jsem říkala, Google videa zvýhodňuje a nemít video
na svém webu, znamená připravovat se o lepší
místa ve vyhledávání.
Tak ještě jinak. Častější, dynamičtější komunikace na sociálních sítích je určitě fajn, přitáhne lidi. Jak ji může využít ten prodejce grilů?
Co se dá o grilech natočit každý týden nového?
To by ses možná divil. Zaměříš se na jednotlivé
komponenty, pak na příslušenství, pak samozřejmě přijdeš s kouzly a recepty. A takhle můžeš

pokračovat dál a dál. Je to jen o tom, zamyslet
se nad tím, co tvůj klient řeší, z čeho má obavy,
na co se ptá… A na základě takové analýzy pak
vytvoříš obsah, který bude pro tvého potenciálního klienta zajímavý. A pokud mu dáš informace,
které nikde jinde nenajde, tak výrazně zvyšuješ
šanci, že si ten gril koupí od tebe, ne od tvé
konkurence.
Jak se pozná dobré video?
Dobré video se pozná tak, že si divák po jeho
zhlédnutí odnáší přesně tu informaci, kterou
mělo sdělit a chce vědět víc. Pokud se u toho i pobaví, je to příjemný bonus. Dnes je v marketingové komunikaci velmi žádaný příběh. Ne vždy je
ale nutné do spotu příběh za každou cenu vkládat. Čisté produktové video v krásném provedení
má také svou nezpochybnitelnou sílu. Vždy je
proto nutné mít na paměti klientův cíl, co má
video sdělit.
Co je víc, nápad nebo provedení?
Nápad je gró. Nepotřebuješ hollywoodské rozpočty, dnes se video, aby bylo efektivní, dá dělat
opravdu za rozumné peníze. Musíš ale rozlišovat
prostředí – video na mezinárodní konferenci
nebo televizní spot prostě musí vypadat jinak
než video na Facebook, kde se klidně zúročí levnější, syrovější, ale autentická produkce.
Levná produkce televizního spotu ale působí
kontraproduktivně.
Nakolik funguje ve tvé branži morálka?
Reklama je příběh, ikce, snese všechno. A jsou
tu irmy, které praktikují takový ten čínský
model byznysu – díru na trhu zacpeme levným
brakem a za dva roky už zase děláme něco
jiného.
Reklama je klam, vždyť to bezostyšně obsahuje
i ve svém jménu. Ale nemyslím, že má lhát, a nechci proto dělat pro irmy, pokud bych s tím
měla mít morální problém. Potřebuješ vydělávat, irma musí fungovat. Ale pokud budu vědět,
že ten produkt může poškodit zdraví nebo že
vzniká někde v příšerných podmínkách, tak
do toho nepůjdu. Řeknu to jinak. Chtěla bych
dělat pro české irmy. Je jich kolem strašně moc
a já je mám ráda, podporuji je vlastními nákupy.
Když si můžu vybrat, vždycky dám přednost
produktu, který vznikne u nás.
Není náš současný prostor vší tou
komunikací už přehlcený?
Je. Ale to nikdo asi nevyřeší, každý chce být vidět.
Nejlepší rozhlasovou reklamou je půlminuta
ticha, to si poslechne každý…
Možná by půlminuta tmy byla skvělým virálním
videem. Teď už jen najít klienta, který to bude
chápat stejně…
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TAPETA OD COLE & SON
Botanical Botanica – Blue Bell
Symfonie tónu a textury, botanická
freska divokých polí, je uspořádána
v božském secesním stylu.

www.alamaison.cz
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Jednou z hvězd, které se
přidaly, je i Ondřej Gregor
Brzobohatý

O tiskovou konferenci v karlínském divadle
byl mezi novináři zájem
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Ambasadoři Nadace –
Václav Noid Bárta
a Ines Ben Ahmed

Petr Karban
Linda Pacourková, Jakub Hněvkovský a archiv

STOP
ŠIKANĚ!
Společný charitativní projekt
našeho vydavatelství, Hudebního
divadla Karlín a Univerzity Karlovy
žije. Malovali jsme další židle, dali
jsme o sobě vědět na akci
UMPRUM i na festivalu Utubering,
server Aukro.cz prodal v aukci
první ze série více než dvaceti židlí,
které výtvarně pojaly české
především muzikálové hvězdy
a další osobnosti.

V

Svou židli namaloval
i Michal David

ýtěžek z první aukce je tak skutečně prvním vstupním kapitálem nadace, která se o projekt stará.
Další aukce budou následovat ve světě virtuálním
i skutečném a budeme vás o nich informovat. Zájem vzbudil náš stánek a vystoupení ambasadorů projektu Václava
Noida Bárty a Ines Ben Ahmed v rámci festivalu Utubering
v pražských Letňanech, na pozvání HK ČR jsme projekt
a jeho aktivity představili i na půdě UMPRUM, zúčastnili
jsme se konference Bezpečná škola a byli jsme vidět i v rodinné zóně festivalu Mezi ploty. Vedle těchto viditelných
aktivit samozřejmě probíhají i ty méně viditelné – intenzivně se pracuje na webovém portálu projektu, který byl
již počátkem dubna v prozatímní verzi spuštěn na adrese
www.stop-sikane.cz, připravujeme první semináře a konference. A s radostí kvitujeme, že jak si projekt získává
pozornost, přidávají se k němu další partneři. Děkujeme
všem, ať již jste se zapojili jakoukoliv formou. A pokud
můžete, dejte o nás vědět dále.

117

BE CONNECTED

www.stop-sikane.cz
Nadační fond STOP šikaně
stopsikanecz

Batohy s logy nadace už nosí několik set dětí nejen v Praze,
a rozdáme další, aby se o projektu vědělo

Židle s věnováním
Lucie Bílé (na snímku)
a Václava Noida
Bárty byly prodány
na první aukci
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K muzikantům
a zpěvákům se přidali
i sportovci, například
Vladimír Šmicer
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Denny Ratajský
a jeho židle

Vojta Dyk
se svou právě
dokončenou
židlí

Slogan s velkým kusem pravdy zdobil
židli Dominiky Býmové

Anna Fialová
a její židle

Michal David
s Vladimírem
Šmicerem

Těmhle dětem ještě
šikana naštěstí zní cize.
Tak ať to tak zůstane…
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Petr Karban

Aleš Funke

KŘTY SKORO SE LVY
Za Rudolfa II. se na místě, kde jsme spolu s vámi křtili jarní číslo magazínu Be the Best
a březnové číslo měsíčníku Hospodářské komory, nacházel lvinec. Z doby císaře, který
po dlouhé době vrátil Praze slávu i statut sídelního města českých králů, se dnešku
dochoval exkluzivní recept na mléčné selátko, které císaři Rudolfovi věnoval
portugalský král. Celkem logicky se právě ten stal základem signature dish luxusní
restaurace, která z minulosti zdědila i jméno Lví dvůr.
1

J

e pozoruhodné, že o přitažlivosti Prahy
v rudol inské éře rozhodovala kvalita dnes
znovu výrazně akcentovaná, totiž bezpečnost. Zatímco Vídeň byla v 16. století zájmovým teritoriem Turků a celé Osmanské říše,
Praha nabízela skvělé zázemí i bezpečí. To
rozhodlo, že se město tehdy takřka provinční
v roce 1583 stalo sídlem císaře a začalo vzkvétat, protože pozice sídelního města přivedla
do Prahy všechny významné evropské vyslance, ale též umělce a učence. A pozice významné
evropské metropole již Praze vlastně zůstala.
Ostatně, důkazem toho svým způsobem může
být i křest našich vydavatelství, jehož hosty
byly na konci března významné osobnosti českého byznysu, ale také umělci a akademici.
A vedle samotného křtu došlo i na charitativní
projekt STOP šikaně!, který se k naší radosti
i díky vaší spoluúčasti rozrůstá.
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3
4

5

1

Přípitek s osobností jarního vydání magazínu
Be the Best – Gabriela Ben Ahmed (COT media),
Jana Nováková (Trustav), Eva Frindtová (COT media)
a Karel Muzikář (Comenius)

2
3

Tomáš Čáp (Comenius) a Šimon Nosek
Pokřtili jsme i nový měsíčník HK ČR, Gabriele
Ben Ahmed a Evě Frindtové asistují Irena Bartoňová
Pálková a Vladimír Dlouhý, nejvyšší představitelé
HK ČR – obsluhy se ujal zástupce společnosti
KB SmartPay Milan Bouček

4

Křtili jsme v místech někdejšího císařského lvince,
z nějž zbyl (naštěstí) již jen název – restaurant Lví dvůr
ale zaslouží pozornost především kvůli gastronomii

5
6

Vladimír Dlouhý byl ve stejně dobré náladě,
jako ostatní hosté
Miloslava Procházková (Avanti Floors),
Jana Nováková, Eva Kislingerová a Eva Frindtová
6
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7

8

9

10

Manželé
Holcátovi
(FN Motol)
s vydavatelkami
Gabrielou
Ben Ahmed
a Evou
Frindtovou

10
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7

Libor Přerost
(Přerost a Švorc Auto)
a Lucie Řežábková
(COT media)

8

Branko Černý,
sommeliér
a publicista,
spoluorganizátor
projektu Král vín

9

Představili jsme
převážnou část židlí,
výtvarně pojatých
muzikálovými
hvězdami Hudebního
divadla Karlín
a dalšími osobnostmi
ve prospěch
Nadačního fondu
STOP šikaně!
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11

11
12
13

Eva Frindtová s Jozefem Ryšavým
(KB SmartPay)

14

Losování tomboly – Filipu
Křečkovi, majiteli společnosti
Prague Safe Deposit, která
věnovala ceny, asistuje
šéfredaktor měsíčníku Komora
a magazínu Be the Best
Petr Karban

15

Fotka s výherci hlavní ceny,
jimiž se stali Michal Sičák
(Altanea Clinic) s manželkou

14

12

13

Petra Štogrová Jedličková (Crowe)
s kolegyní Helenou Šulcovou
Chvilka s hostitelem – Gabriela
Ben Ahmed a spolumajitel
restaurace Lví dvůr
Michal Pechan

15
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KULATÉ STOLY
COMENIA

Comenius

S Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví

D

iskuzní setkání s ministrem zdravotnictví České republiky, Adamem Vojtěchem
se uskutečnilo 7. března v TOP HOTELU
Praha. Setkání, které bylo dalším z řady debat,
pořádaných panevropskou společností Comenius, bylo mimořádné různorodou tematikou
dotazů i hojnou účastí diskutujících, a to i mezi

podnikateli, jejichž obor nijak se zdravotnictvím nesouvisí. Důvodem byla jistě skutečnost,
že hlavními tématy večera bylo vzdělávání
a platy lékařů i zdravotnického personálu,
a především změny ve zdravotnictví připravované ministerstvem, jakož i vliv zdravotních
pojišťoven na tyto změny.

Setkání podpořily Akeso holding,
Žilní klinika Oty Schütze, Gama Group,
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.

1

1

Milan Rufer (Akeso holding), David Bříza (Gama Group), Sotirios Zavalianis (Akeso holding), ministr Adam Vojtěch a Karel Muzikář (Comenius),
Ota Schütz (Žilní klinika) a Zdeněk Kabátek (VZP)
2

4

3

2
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Vladimír Palička (FN Hradec Králové), Ivana
Holcátová (Ústav veřejného zdravotnictví
a hygieny), Gabriela Ben Ahmed (COT media)
a Martin Holcát (FN Motol)

3

Karel Muzikář jr. (Skills) a Zbyněk Frolík
(Linet)

4

Tomáš Čáp (Comenius) a Jan Zahálka
(re-medical)
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1

1

Ministr Karel Havlíček, Monika
Nebeská (ZD Všestary), Vladimír
Dohnal (TOP HOTELS Group),
Silvana Jirotková (MPO ČR)
a Karel Muzikář

2

Karel Havlíček, Milan Šimonovský
(Sigma Group), Lubomír Kovařík
(Česká zbrojovka) a Benke Aikell
(Czech & Slovak Leaders)

2

S Karlem Havlíčkem, ministrem průmyslu a obchodu

3

V

elmi úspěšné bylo i setkání s nově jmenovaným ministrem průmyslu, na kterém se
v TOP HOTELU Praha 6. května, pouhých
šest dní po jmenování, sešlo více než devadesát
podnikatelských osobností. Ministr Havlíček v průběhu diskuze projevil rozsáhlé znalosti problematiky ministerstva i hluboké pochopení problémů,

3

Miloslava Procházková
(Avanti Floors), Miroslav Jansta
(AK Jansta & Kostka), Karolína
Topolová (Aures Holdings),
Josef Postránecký (MV ČR)
a Bohuslava Šenkýřová (VŠFS)

kterým podnikatelé čelí, a představil i své strategické vize do budoucna. Diskuze byla zahájena úvodním projevem ministra a tradičně ji uzavřel prezident společnosti Comenius Karel Muzikář, který
všem hostům vyjádřil vděčnost za plnou debatu
a ministrovi za jeho čas a ochotu zúčastnit se diskuze na samém začátku jeho jmenování.
INZERCE

S NÁMI MÁTE NEJBLÍŽ K INFORMACÍM
O SVÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
Přihlaste se do aplikace Moje VZP a mějte vše pod kontrolou.
Chcete mít pod kontrolou své platby zdravotního pojištění? Kdykoli si ověřit, zda nemáte nedoplatky na pojistném? A co přehled vykázané péče?
Zaregistrujte do aplikace Moje VZP třeba i celou svoji rodinu a poté z jednoho účtu kontrolujte údaje všech jejích členů.
Komunikujte s námi elektronicky na moje.vzp.cz
Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

125

BE CONNECTED

Petr Karban

Martin Holík
Zbrusu nový hotel Nutrend World
hostil první letošní setkání

Diamanty
českého byznysu

OLOMOUC
V novém hotelu Nutrend World
se odehrála první zastávka
letošní šňůry regionálních
setkání podnikatelů, akademiků
a zástupců expertní a správní
sféry, která navazuje pracovní
částí na slavnostní vyhlášení
ocenění Diamanty českého
byznysu.

Setkání oceněných firem z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje s dalšími tahouny obou
regionů a zástupci Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického, Hospodářské komory ČR
i experty se těšilo značnému zájmu a otevřelo řadu zajímavých témat jak z oblasti akademické, tak expertní.
Problémy a bolesti českých podnikatelů jsou již delší čas
víceméně totožné, především je to trh práce a jeho neschopnost pokrýt potřeby tuzemské ekonomiky a snaha
výrobních podniků o vyšší přidanou hodnotu. Spolupráce s akademiky i experty může v obou oblastech pomoci
najít řešení, a proto zájem o spolupráci je na obou stranách a projevuje se již v konkrétních projektech a zkušenostech. Olomoucké setkání ukázalo, že především snaha
o vyšší přidanou hodnotu se českým podnikům daří,
i vyplácí, což dokumentuje i příklad hostitelské firmy
Nutrend manželů Zedníkových, jejichž výroba potravinových a výživových doplňků všech kategorií je evropským
unikátem a každoročně roste.
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Richard Zedník
(Nutrend)

Oldřich Zlámal a Eva Veselá (LKW Zlámal), Petra Štogrová
Jedličková (Crowe Česká republika), fotograf Jadran Šetlík
a Renata Valerie Nešporek (ČMAPM)

BE CONNECTED

OCENĚNÍ 2018
Olomoucký kraj

Ondřej Plánička (Asociace
rodinných firem) a Zdeněk Semela
(Komerční banka)

1. Autodoprava Břetislav Látal, s. r. o.
2. ČMŽO – elektronika s. r. o.
3. DSL Food s. r. o.
4. Koutný spol. s r. o.
5. GRM Systems s. r. o.
6. SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s. r. o.
7. OBALIA, s. r. o.
8. ARDON SAFETY s. r. o.
9. ZAPE spol. s r. o.
10. Hroší stavby Morava a. s.

Moravskoslezský kraj
Michaela Látalová
(Autodoprava Břetislav
Látal)

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

SmartShop, s. r. o.
B2B Partner s. r. o.
Den Braven production s. r. o.
FEBE SCRAP s. r. o.
RSBP spol. s r. o.
Medplus s. r. o.
M&M investiční s. r. o.
SÍŤ, spol. s r.o.
TISKÁRNA GRAFICO s. r. o.
SEIMEX, a. s.

POŘADATEL

Michael Kretek (Tiskárna GRAFICO),
Petr Szilagyi (SATJAM) a Jaromír
Ambrož (Ambrož Trade)

Dagmar Komendová (COT media)
a Miloš Vránek jr. (Renocar)

TITULÁRNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

ANALYTICKÝ PARTNER

Zbyněk Dostál (Česká pojišťovna), Milan Prášil (Univerzita Karlova),
Gabriela Kostková (Komerční banka), Tomáš Zelený (HK ČR)
ODBORNÍ GARANTI

PARTNEŘI
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Diamanty
českého byznysu

Hostitel setkání
Jan Bürger
(EGE)

LIPNO NAD VLTAVOU
Druhé letošní zastavení seriálu regionálních setkání
podnikatelů, akademiků a zástupců expertní a správní sféry
v rámci ocenění Diamanty českého byznysu se konalo
v Lipně nad Vltavou, jmenovitě v JBX Apartments.
Petr Karban

Vitalij Isajenko

Petra Štogrová
Jedličková
(Crowe Česká
republika)

Eva Frindtová a Petr Karban (COT media)
a Irena Bartoňová Pálková (HK ČR)

S oceněnými irmami z Jihočeského
kraje a Kraje Vysočina a s dalšími tahouny obou regionů se tu setkali zástupci Univerzity Karlovy, Hospodářské komory ČR, českobudějovické Vysoké školy technické
a ekonomické i řada expertů. Diskutovalo se o rizicích vstupu na zahraniční trhy, překážkách přeshraniční spolupráce, problémech tuzemského
trhu práce i možných formách a tématech spolupráce podniků s vysokými školami. Právě Vysoká
škola technická a ekonomická v Českých Budějo-
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vicích je v tomto ohledu velmi aktivní. Lipenské
setkání bylo dalším inspirativním počinem, když
představilo mezi jinými i projekt investičního
fondu HYDROGEN1, který je zaměřen na podporu
výroby vodíku – má za sebou již realizaci prvního
zařízení na výrobu plynného vodíku i investici
do nové továrny na výrobu kapalného vodíku
v americkém Tennessee, další investice do výroby
vodíku, logistiky a budování vodíkových čerpacích stanic. Skvělý příklad toho, že i české high-end projekty mají šanci na úspěch.

Petr Dvořák (Dvořák stavební) a Zbyněk
Ludačka (Ludačka Machine Tools)

BE CONNECTED

Karel Muzikář (Comenius), Jaroslav
Tvrz (Komerční banka) a fotograf
Jadran Šetlík

Libuše Kotilová (Slatinné lázně
Třeboň) a Jaroslav Tvrz

OCENĚNÍ 2018
Jihočeský kraj

Jan Bürger a Zdeněk Pavliš
(Prefa Hubenov)

1. API CZ, s. r. o.
2. Rhea stav, s. r. o.
3. AUTO STRAKONICE, spol. s r. o.
4. ALFA výroba jednoúčelových strojů, s. r. o.
5. Slatinné lázně Třeboň, s. r. o.
6. MINESA, s. r. o.
7. M Computers, s. r. o.
8. ESCO CZ PRODUCTION, s. r. o.
9. AUTOMA CZ, s. r. o.
10. Prefa Hubenov, s. r. o.

Kraj Vysočina
1. IMA-materiál pro nábytkový průmysl, s. r. o.
2. ROTANA, a. s.
3. BH TRANS, s. r. o.
4. JOKA-Mareček, s. r. o.
5. Marták Logistic, s. r. o.
6. XTline, s. r. o.
7. Auto Vysočina, s. r. o.
8. KAMÍR a Co, spol. s r. o.
9. ALFA IN, a. s.
10. Andone, s. r. o.

Gabriela Ben Ahmed (COT media),
malíř Marek Číhal a Martin Klouček
(Hydrogen1)

POŘADATEL

TITULÁRNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

Vladimír
Nadberežný
(INPRESS)

ANALYTICKÝ PARTNER

ODBORNÍ GARANTI

PARTNEŘI

Markéta Marco (Aqua Angels)
a Jan Hrůša (AGRO-partner)
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Adresář

À LA MAISON ............... 4, 6, 32,
............................. 54, 72, 98, 114
New Living Center
Šafránkova 1238/1
150 00 Praha 5
www.alamaison.cz

ALIKA ...................................... 38
Čelčice 164
798 23 Čelčice
www.alika.cz

ALO DIAMONDS ............... 5, 31
Na Maninách 1040/14
170 00 Praha 7
www.alo.cz

CROWE..........................126, 128

HALADA ................................. 31

U garáží 1611/1
170 00 Praha 7
www.crowe.com/cz

Na Maninách 1040/14
170 00 Praha 7
www.halada.cz

Goetheho 17/2
160 00 Praha 6
www.arthousehejtmanek.cz

ASOCIACE RODINNÝCH
FIREM ...............10, 12, 126, 128
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
www.asociacerf.cz

AUTODOPRAVA
BŘETISLAV LÁTAL ................. 40
Mlýnská 310
790 84 Mikulovice
www.audopravalatal.cz

AVANTI FLOORS.................... 66
Na sadech 246
252 25 Zbuzany
www.avanti-koberce.cz

BISNODE ......................126, 128
City West
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 13
www.bisnode.cz

BRAVE MEDIA MIND .......... 112
Římská 526/20
120 00 Praha 2
www.bravemm.com

COMENIUS ........................... 124
nám. Kinských 741/6
150 00 Praha-Smíchov
www.comenius.cz

COT MEDIA .......... 12, 116, 120,
........................................126, 128
Komplex Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3
www.cotmedia.cz
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Masarykova 22/5
353 01 Mariánské Lázně
www.danubiushotels.com/cz

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ ......126, 128

HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA ČR ................126, 128

LOG-IN CZ .............................. 62

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6
www.cvut.cz

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
www.komora.cz

Doubravice 106
533 53 Pardubice
www.login-logistik.cz

ČESKÁ CENTRA ..................... 82

HUDEBNÍ DIVADLO
KARLÍN ................................. 116

Václavské nám. 816/49
110 00 Praha 1
www.czechcentres.cz

Křižíkova 283/10
186 00 Praha 8
www.hdk.cz

ČESKÁ POJIŠŤOVNA ...126, 128
ARTHOUSE HEJTMÁNEK ..... 28

LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ............. 90

Na Pankráci 123
140 00 Praha 4
www.ceskapojistovna.cz

MARK2 CORPORATION ..... 106
Vladislavova 17
110 00 Praha 1
www.m2c.eu

NUTREND WORLD ........12, 126
CHATEAU HERÁLEC ............. 84
582 55 Herálec
www.chateauheralec.cz

Chválkovice 604
779 00 Olomouc
www.nutrendworld.cz

DELTA .................................... 110

INSIGHT HOME ..................... 74

PORSCHE PRAHA ................. 61

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč
www.delta.at/cz

Na Usedlosti 1837/10
147 00 Praha 4
www.insighthome.eu

Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
www.porscheco.cz

SÁBLÍKOVÁ MARTINA ........ 50
www.martina-sablikova.com

SERYN WATCHES................... 42
Anny Letenské 6
120 00 Praha 2
www.serynwatches.com

SIKO ......................................... 70
Skorkovská 1310
198 00 Praha 14
www.siko.cz

STOP ŠIKANĚ! ...................... 116
Komplex Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3
www.stop-sikane.cz

SULKO ..................................... 68
Československé armády 41
789 01 Zábřeh
www.sulko.cz

UNITED AIRLINES ....................2
www.united.com

DELUVIS WEALTH
MANAGEMENT...................... 20
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
www.deluvis.cz

DUTCH MASTERS ................. 93
Golčova 1
148 00 Praha 4
www.dutchmasters.cz

ELTON HODINÁŘSKÁ ........... 60
Náchodská 2105
549 01 Nové Město nad Metují
www.prim.cz

JAN HOSPITALITY................. 26

PRAGUE CATERING .............. 97

Václavské nám. 43
110 00 Praha 1
www.jan-hospitality.com

Prosecká 430/36
190 00 Praha 9
www.prague-catering.cz

JASYKO ............................. 49, 83

PRAGUE SAFE DEPOSIT .... 107

Purkyňova 45
612 00 Brno
www.jasyko.cz

Na Příkopě 1047/17
110 00 Praha 1
www.praguesafedeposit.com

JBX APARTMENTS .............. 128

PRIVATBANKA ....................... 24

Lipno nad Vltavou 493
382 78 Lipno nad Vltavou
www.jbxlipno.cz

Na Florenci 15
110 00 Praha 1
www.privatbanka.cz

ESTETICUSTI .......................... 92

KAR LIMOUSINE
SERVICE ................................ 108

Velká hradební 3385/9
400 01 Ústí nad Labem
www.esteticusti.eu

U staré cihelny 2879/5
130 00 Praha 3
www.karlimousine.cz

FN MOTOL ............................ 102

KLINIKA PROGRAM
HEALTH PLUS ...................... 100

PŘEROST A ŠVORC AUTO....104
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
www.prerost-svorc.cz

RENOCAR ............................... 34
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
www.fnmotol.cz

Kartouzská 3274/10
150 00 Praha 5
www.programhplus.cz

FOSFA ........................................8
Hraniční 268/120
691 41 Břeclav
www.fosfa.cz

KOMERČNÍ BANKA .....126, 128
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
www.kb.cz

GOTT KAREL .......................... 44
www.karelgott.com

KRÁL VÍN ................................ 88
www.kralvin.cz

Řípská 5c
627 00 Brno
www.renocar.cz

ROS ........................................ 132
Poříčí 3
639 00 Brno
www.rosauto.cz

RÜCKL CRYSTAL.................. 111
Lánská 141
267 05 Nižbor
www.ruckl.com

UNIVERZITA
KARLOVA......................126, 128
Opletalova 38
110 00 Praha 1
www.cuni.cz

ÚSTAVNÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY ................ 56
Joštova 625/8
660 83 Brno
www.usoud.cz

VAMED VITALITY WORLD.....94
Richard-Strauss-Straße 12
1230 Wien, Rakousko
www.vitality-world.com

VINAŘSTVÍ VAJBAR .............. 86
U Vily 480
691 05 Zaječí
www.vinarstvivajbar.cz

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA ....................... 125
Orlická 2020/4
130 00 Praha 3
www.vzp.cz

YOUR RESERVAT ION
IN A STAR CHEF
RESTAUR ANT
IS INCLUDED.
O B J E V T E N A Š I N OVO U B U S I N E S S T Ř Í D U N A
DÁ L KOV ÝC H L E T E C H . A U Ž I J T E S I H L A D K É
SPOJENÍ Z PR AHY PŘES BRUSEL.

BRUSSELSAIRLINES.COM/BUSINESS

