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Proč? Chtějí to většinou 
zadarmo, říká kadeřník 
Tomáš Kotlár 

Celebrity 
nestříhám
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VŠE OD JEDNOHO DODAVATELE 
V ČESKÉ REPUBLICE

Kabina

Krytování strojů

Teleskopický kryt

Stěrače

Měch

Kuličkový šroub

Uložení

Výrobní portfolio
•  Teleskopické kryty
•  Krytování strojů
•  Kabiny obráběcích strojů
•  Pohledová opláštění strojů a zařízení
•  Stěrače vodicích ploch strojů
•  Ocelové nosiče kabelů
•  Ochranné krycí měchy
•  Bezpečnostní ochranná skla
•  Informační terminály pro řízení výroby

Služby a servis
•  Práškové lakování
•  Plošné dělení na CNC strojích
•  Designový návrh krytování strojů
•  Vlastní konstrukce a vývoj krytování
•  Montáž krytování u zákazníků
•  Opravy teleskopických krytů
•  Výroba krytů dle odměření či vzorku
 
HESTEGO, a. s. 
Na Nouzce 470/7 
 682 01 Vyškov 
 Česká republika 
 Tel.: +420 517 321 011 
E-mail: hestego@hestego.cz 
www.hestego.cz

Výrobní portfolio
•  Kuličkové šrouby
•  Trapézové šrouby
•  Teleskopické kuličkové šrouby  
•  Bezprofi lové kuličkové šrouby
•  Radiálně-axiální ložiska
•  Ložisková pouzdra pro uložení hřídelí
•  Ozubené hřebeny
•  Lineární aktuátory
•  Lineární vedení

Služby a servis
•  Zakázková strojní výroba
•  Laserové kalení, navařování a svařování
•  Návrh a optimalizace pohybových os
•  Poradenství a technické konzultace
•  Opravy kuličkových a trapézových 

šroubů
•  Výroba kuličkových a trapézových 

šroubů dle odměření a vzorku

KSK Precise Motion, a.s 
Blanenská 1277/37 
664 34 Kuřim 
Česká republika 
Tel.: +420 533 033 710 
E-mail: info@ ksk-pm.cz 
www.ksk-pm.cz
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Zabejčil jsem se! 
Tak charakterizoval nejtěžší chvíle Tomáš Kotlár. Již 25 let podniká jako 
mistr svého řemesla v kadeřnickém oboru. Za tu dobu provozoval salony 
na nejrůznějších místech v Praze, pořádal přehlídky, akce, vychoval 
desítky skvělých následovníků. Ani jemu se však nevyhnula chvíle, kdy 
myslel, že skončí. 

V roce 2002 se na Prahu přivalila povodeň a zaplavila dvě jeho kadeř-
nictví, jedno v hotelu InterContinental a druhé v byznys centru v Kli-
mentské. Pojistku měl, ale ne proti živlům. Účetní ho odepsala. Řekla mu, 
že se z toho nemůže nikdy vyhrabat. 

„Ale já jsem se zabejčil. Řekl jsem si, tohle přece nemůžu zabalit. Půjčil 
jsem si peníze a šel jsem do toho znovu. Celé jsem to tehdy táhnul já. Stří-
hal jsem dvanáct hodin denně,“ vzpomíná v rozhovoru pro Profit. 

Podobné příběhy píší podnikatelé každý den. Ukazují, že to není 
jen o úspěchu. Balancují na hraně. Nemají nic jistého. Přesto se na své 
dobrodružné výpravy vydávají stále znovu a znovu. Bojují nejen se svou 
slabostí, ale i s klacky, které jim házejí pod nohy jiní. Viz smutný příběh 
vystrnadění vozítek Segway z Prahy. 

Ten ilustruje to, co se odehrává často po celém Česku. Když nevím kudy 
kam, tak zakážu. Tak jednají mnozí politici a ještě jsou na to hrdí. Ovšem 
jestli si myslí, že to otužilí podnikatelé „zabalí“, tak se pletou. 

A nerezignujeme ani my. Pokud o podobných příbězích víte, dejte nám 
vědět. Přeji prima čtení a silnou vůli.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Ted Turner,
americký multimiardář, 
podnikatel v oblasti médií 
a filantrop

„Něco dělejte. Buďto 
veďte, nebo někoho 
následujte, anebo 
se kliďte z cesty.“
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6–9  Česko, Svět

10 Očima podnikatele 
Lukáš Sedláček, zakladatel startupu Poetizer

12–17 Téma  
Zlaté české ručičky nezahálejí 

18–22 Rozhovor 
Tomáš Kotlár, majitel kadeřnického salonu Picasso

24–26 Příběh úspěchu 
Michaela Krobová, greenDECOR

28–29 Příběh úspěchu 
Marek Vávra, Zámecký pivovar Frýdlant 

30–31 Portrét 
Jaroslav Novotný, Jízdárna Pazucha

32 Smart Team 
Erik Štefanovič, Delta Projektconsult

34–37 Restart 
Robert Vyšata, sady Tuchoraz

38–41 Kauza 
Segwaye jsou v Praze na odstřel

42–44 Příběh úspěchu  
Petr Jacina, JaP Jacina

46–66 Fokus 
Česko se proměňuje v autobusovou velmoc;  
JP Spedition & Transport mění svět dopravy; Řidiči  
s doktorskými platy?; Brněnský veletrh: v hlavní roli 
stroje; První továrny už řídí samy sebe; Skupina Agel

68–72 Po práci 
Český chlebíček; Návštěva Kuby; Po Evropě jedině 
vlakem 

74–75 Test auta 
Ford Transit Courier 1.5

76–79 BusinessInfo.cz 
Daně z příjmu nově?; Kontrolní hlášení

80–81 Poradna, Daně, Kalendář

82 Jeden den podnikatele 
Petr Bureš, majitel společnosti Veskom Group

18
Rozhovor
Tomáš Kotlár patří 
k nejlepším českým 
kadeřníkům. Jeho nůžky se 
neztupily ani po 25 letech  

30
Portrét
Jaroslav Novotný z Jízdárny 
Pazucha učí koně padat. 
Filmové produkce si u něho 
podávají dveře 

38
Kauza
Zákazy segwaye  
v centru Prahy zbrzdily. 
Podnikatelé se ale 
rozhodli svůj byznys 
bránit 

12
Téma
Roste zájem 
o rukodělnou 
výrobu. Je to jasná 
odpověď na nabídku 
supermarketů  

4 l Profit
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Č E S KO

V íce než polovina firem  
chce do nových technologií 
a nástrojů Průmyslu 4.0 v příštích 

třech letech investovat. Vyplývá to  
z průzkumu poradenské společnosti EY 
„Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“.

Více než třetina tuzemských firem chce do 
tří let na základě vlivu Průmyslu 4.0 výrazně 
změnit svůj aktuální byznys model. Asi tři 
výrobci z deseti mají zkušenosti se zavá-
děním konkrétních technologií a nástrojů 
Průmyslu 4.0, polovina společností již 
implementovala datovou integraci s obchod-
ními partnery, 62 procent dotázaných se 
chystá v nadcházejícím roce zavádět analýzu 
interních dat (Big Data).

Zhruba tři pětiny výrobních společností 
považují za nejužitečnější krok podpory 
čtvrté průmyslové revoluce ze strany státu 
definování plánu investičních pobídek. 
Nedostatek kvalifikovaného personálu je 
pro většinu podniků největší překážkou 
zavedení Průmyslu 4.0 do praxe.

Technologická revoluce představuje podle 
tuzemských firem budoucnost výroby včetně 
nového přístupu k práci s daty. Zvýšení 
efektivity práce, zvýšení produktivity nebo 
dosažení větší flexibility výroby –  to vše nej-
častěji skloňují jako potenciální přínos čtvrté 

průmyslové revoluce respondenti ankety.
Anketu provedla poradenská společnost 

EY mezi 64 významnými českými výrobní-
mi společnostmi. Téměř třetina dotázaných 
výrobních podniků považuje Průmysl 4.0 za 
řešení aktuálního nedostatku pracovní síly 
nebo šanci na snížení celkových nákladů.

Téměř 94 procent respondentů uvedlo, že 
se s pojmem již setkalo. Skoro dvě třetiny  
z dotázaných si čtvrtou průmyslovou revo-

luci spojují s propojováním internetu věcí, 
služeb a lidí a téměř ve stejné míře také se 
současným trendem digitalizace.

Z průzkumu také vyplynulo, že zhruba  
15 procent společností žádná opatření 
usnadňující implementaci prvků Průmyslu 
4.0 nezavedla a ani se je zavést v nejbližší 
době nechystá. 

BUSINESSINFO.CZ

Nástup Průmyslu 4.0 brzdí  
nekvalifikovaní lidé ve firmách
Až 85 procent českých společností vnímá čtvrtou 
průmyslovou revoluci pozitivně

Roboti nastupují

Mezi klíčová opatření, která  
již čeští výrobci zavedli za 
účelem usnadnění zavedení 
nástrojů a technologií  
Průmyslu 4.0 patří:
•   vylepšení informačních 

systémů (60 %) 
•   změna systému  

plánování (37 %)
•   spolupráce s výzkumnými  

či vzdělávacími institucemi  
(31 %)

Zdroj: EY

Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles 
absolvovala Neera Detox kúru před svým fi lmem „The Dreamgirls“. 
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“ 
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů, 
kdy se připravovala na svůj nový fi lm. 

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu čistým, 
přírodním, výživným nápojem ze 
stromového sirupu (vyrobeného ve 
Švýcarsku z čistého kanadského 
javorového sirupu stupně C+ a několika 
druhů palmových sirupů z Jihovýchodní 
Asie), čerstvé citronové šťávy, vody 
a kayenského pepře. Tento nápoj stimuluje 
pročišťující proces našeho těla, uspokojuje 
pocit hladu a dodává tělu energii bez 
toho, aby zatěžoval trávicí trakt, přispívá 
k obnovení biochemické a minerální 
rovnováhy v tkáních a buňkách a urychluje 
jejich regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení 
detoxikačního programu lidé zjišťují, že 
díky odplavení odpadních látek a navrácení 
přirozené rovnováhy se zvýšila jejich výdrž 

a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek, 
krevní oběh, odolnost vůči chorobám, 
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy 
a nehty a působí na své okolí šťastnějším, 
pozitivnějším dojmem.

Tuk se během detoxikace 
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. Většina 
lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní 
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg, 
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou 
snížení tělesné váhy není ztráta vody, 
ale především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy 
(pokud vůbec nějaká) se po skončení 
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®  
pomůže organizmu najít svou přirozenou 
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl 
pro zdravou a vyváženou stravu. 

Očista bez hladovění a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek, 
krevní oběh, odolnost vůči chorobám, krevní oběh, odolnost vůči chorobám, 
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy 
a nehty a působí na své okolí šťastnějším, 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí bát, 
že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak mě 
honila mlsná všeho druhu, ale asi 
po pěti dnech začala změna. Začalo 
mě to bavit, protože jsem přestala 
bojovat. Měla jsem hodně energie 
a spala minimálně, protože se 
tělo nevysilovalo zpracováváním 
potravy. Bylo mi lehce a krásně 
a zažívala jsem euforii. Pak nastal 
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se 
zase k jídlu, protože jemněhmotný 
svět se při půstu otevírá daleko 
snáz a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

INZERCE    A161005968

HYDRAULIKA

PNEUMATIKA

MAZÁNÍ

FILTRACE 
OLEJŮ

CHVALIS s.r.o.
Velešická 54
411 72 Hoštka
tel.: 416 857 711
info@chvalis.cz

737 222 233

Již 25 let společnost CHVALIS s.r.o. poskytuje v rámci své komplexní nabídky dodávek a služeb pro výrobce skupiny 
„AUTOMOTIVE“ nepřetržitý 24 hodinový servis hydraulických, pneumatických a mazacích systémů strojního parku zákazníka,
včetně dodávek potřebných náhradních dílů, technické podpory a doporučení v oblasti Fluid Management-Filtrace a rozbory
olejů – komplexní řešení péče o stroje.

www.chvalis.cz

Sídlo firmy Pobočka LIBEREC
CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII 
– Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz

Pobočka ROKYCANY
CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461

725 118 017
fax: 371 785 620
e-mail: rokycany@chvalis.cz

Pobočka SUŠICE
CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka  151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342

725 393 251
e-mail: susice@chvalis.cz

Pobočka Č. BUDĚJOVICE
CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04 Č. Budějovice
tel.: 387 310 135

725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz    

Pobočka PROSTĚJOV
CHVALIS s.r.o.
Za Olomouckou 5033/3
796 01 Prostějov
tel.: 725 577 097

725 577 095
e-mail: prostejov@chvalis.cz
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.
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Tuk se během detoxikace 
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. Většina 
lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní 
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg, 
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou 
snížení tělesné váhy není ztráta vody, 
ale především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy 
(pokud vůbec nějaká) se po skončení 
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®  
pomůže organizmu najít svou přirozenou 
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl 
pro zdravou a vyváženou stravu. 

Očista bez hladovění a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek, 
krevní oběh, odolnost vůči chorobám, krevní oběh, odolnost vůči chorobám, 
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy 
a nehty a působí na své okolí šťastnějším, 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí bát, 
že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak mě 
honila mlsná všeho druhu, ale asi 
po pěti dnech začala změna. Začalo 
mě to bavit, protože jsem přestala 
bojovat. Měla jsem hodně energie 
a spala minimálně, protože se 
tělo nevysilovalo zpracováváním 
potravy. Bylo mi lehce a krásně 
a zažívala jsem euforii. Pak nastal 
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se 
zase k jídlu, protože jemněhmotný 
svět se při půstu otevírá daleko 
snáz a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!
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Č E S KO

Rozdíl v kvalitě mezi dobře a špatně 
načepovaným pivem je markantní 
a pozná ho i laik, a to bez ohledu 

na značku, již má v oblibě. Změnit přístup 
personálu českých hospod chce právě 
plzeňský pivovar.

Pivo v půllitru nemá říz, je zoctovatělé 
s nakyslou příchutí. Připadá vám zvětralé 
nebo je bez pěny či je jeho pěna zvadlá, 
a nikoli smetanová, konzistentní a plná, ale 
s velkými bublinami. A příliš nahořklá. Za 
vším bývá nevhodný způsob čepování. 

Mezi největší hříchy hostinských patří 
natáčení piva do suchého a teplého či špat-
ně umytého půllitru, čepování piva z výšky 
nebo odkapávání nápoje do sklenice. 

Pivaři tyto nešvary neodpouštějí a do 
hospody už se nevrátí. Takový podnik 
přichází podle odhadů až o čtvrtinu tržeb 
z výtoče. 

Nadpoloviční většina dotázaných v prů-
zkumu uvedla, že se za poslední rok setkala 
se špatně načepovaným pivem. A drtivou 
většinu z nich tato nepříjemná zkušenost 
přivedla k rozhodnutí najít si jiný podnik. 

Nevalná práce výčepních se promítá i do výše 
spropitného. Více než dvě třetiny zklamaných 
nenechaly hospodskému žádné dýško. 

„Kvůli špatně načepovanému pivu 
ztrácejí čeští pivaři důvěru v hospodské 
a ti na tom jen tratí. Proto jsme se rozhodli 
naši dosavadní péči o hospody prohloubit. 
Přicházíme s reálnou pomocí pro hospod-
ské. Naším cílem je podpořit zlepšování 
kvality čepování a celkové péče o pivo,“ říká 
marketingový manažer značky Gambrinus 
Marek Dvořák.  

V rámci projektu „Strážci výčepu“ navštíví 
speciálně proškolení zástupci pivovaru zhru-
ba dva tisíce tuzemských restaurací a hospod. 

„Naši odborníci přijdou do hospody 
s konkrétním řešením problému. Někde 
pomohou se správnou sanitací pivních 
trubek, jinde s používáním správného 
tlačného plynu nebo v našich školicích cent-
rech pomůžeme s proškolením obsluhy,“ 
prozrazuje sládek pivovaru Gambrinus 
Pavel Zítek. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Dříve se v práci vykalo, 
dnes je běžnější tykání
Dříve bylo naprosto běžné, že 
si téměř všichni v práci vykali. 
Platilo to pro podřízené a nadří-
zené i pro stejně postavené ko-
legy. „Doba se mění a stále více 
firem zavádí tykání napříč celou 
společností. Jedinou výjimkou 
může být top management. 
Manažeři si s pomocí vykání 
udržují odstup od podřízených,“ 
říká Adam Salamon z perso-
nálně-poradenské společnosti 
McROY Czech. 

I ve firmách, kde není tykání 
přímo zakotveno ve firemní 
kultuře, si pracovníci obvykle 

s kolegy tykají. Je však vhodné 
nezapomínat na dodržování 
pravidel společenské etikety. 
Podle ní tykání vždy navrhuje 
nadřízený podřízenému. Pokud 
se jedná o kolegy a neplatí zde 
vztah nadřízený a podřízený, 
tykání navrhuje vždy žena 
muži. Pokud se jedná o kolegy 
stejného pohlaví, navrhuje 
tykání výrazně starší kolega. 
Když se jedná o přibližně stejně 
staré kolegy stejného pohlaví, 
je jedno, kdo tykání nabídne. 

Tykání vychází i z firemní 
kultury, národnosti anebo 
oboru, ve kterém daná firma 
působí. V britské nebo americké 

společnosti, kde je zvykem 
oslovovat se křestním jménem 
a mluví se anglicky, se tento 
zvyk přenáší i na české poboč-
ky. Opačným příkladem může 
být francouzská nebo německá 
firma, kde je společnost hodně 
zaměřená na vykání. 

Na českých úřadech si větši-
nou pracovníci potrpí na vykání 
a také oslovování tituly. Na dru-
hé straně spousta tuzemských 
firem postupně zavádí tykání. 

Podnikání přitahuje 
hlavně mladé 
V prvním pololetí zahájilo 
podnikání 29 089 fyzických 

osob, naopak 23 401 podni-
katelům registrace zanikla. 
Čistý přírůstek tak dosáhl 
5688, což je dvakrát více 
než v prvním pololetí loni. 
Vyplývá to z analýzy, kterou 
uskutečnila společnost CRIF 
na základě dat portálu 
www.informaceofirmach.cz.

Mezi lidmi, kteří nově 
založili své podnikání, pře-
važovaly mladší osoby. Více 
než polovinu (52 procent) 
tvořili lidé do 30 let, dalších 
28 procent potom lidé od 
31 do 40 let. Pouze každý 
pátý nový podnikatel byl 
starší než 40 let.  

Špatné čepování připravuje hostinské o tržby
I když mají v sudech kvalitní pivo, špatně 
načepovaný pěnivý mok připravuje české hostinské 
o hosty, a tedy o tržby

Čísla z průzkumu 
ppm factum

43 % konzumentů dostalo 
v hospodě zvětralé pivo

38 % zákazníků dostalo pivo bez 
pěny či pěnu plnou bublin

66 % pivařů bylo ošizeno 
„podmírákem“
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Zničí Airbnb nejkrásnější města?
Úspěšný americký startup způsobil 
zemětřesení, jeho vliv stále roste 

S VĚ T

Pod tímhle titulkem vyšel v Guardianu 
článek o vlivu ubytovacího webu na 
život v evropských velkoměstech. 

Airbnb umožňuje vlastníkům domů a bytů 
nabízet k pronájmu nadbytečné pokoje 
a dnes podle mnohých ruinuje hotelové 
i turistické podnikání na celém starém 
kontinentu. 

Jeho kouzelná formulka „nabízíme 
cestovatelům žít jako místní“, neuvěřitelně 
funguje. V současnosti má ve svém portfoliu 
kolem dvou milionů pokojů ve 191 zemích 
a 34 tisících městech. Odhaduje se, že 
v roce 2020 dosáhne 500 milionů objedná-
vek, o pět let později se to zvýší na jednu 
miliardu. 

Toho se děsí nejen představitelé hotelového 
průmyslu, ale i radní měst. Obávají se, že „ne-
řízená“ záplava zničí přitažlivost nejnavště-
vovanějších měst. „Přecpaná města nikoho 
nezajímají. Turistika bez kontroly turistiku 
zcela jistě zabije,“ řekl Mark Tanzer, výkonný 
šéf Asociace britských cestovních agentur. 

Na ostrovech použily služby webu více než 
tři miliony lidí, svoje domovy jim otevřelo 
52 500 Britů. V průměru každý vydělal dva 
tisíce liber, když pronajal jednu místnost na 
46 nocí v roce.

V Barceloně loni využilo služeb Airbnb 
téměř 900 tisíc návštěvníků, utratili za to 

740 milionů eur – téměř šestkrát více než 
v roce 2013.

Původní dobrá myšlenka, že lidé spolu 
budou sdílet nevyužité prostory, poznávat 
se, se podle mnohých zvrhla. Dnes není 
výjimkou, když si lidé pořizují jako investici 

tři čtyři byty ve městě, 
které následně turistům 
přes web pronajímají. „Ti 
lidé se nestarají o město, 
jen o turisty,“ řekl deníku 
Luca Florio, který začal 
pronajímat volný pokoj 
ve svém bytě ve Florencii 
před třemi roky.   

Podle studie, kte-
rou vydala Penn State 
University, se zvyšuje 
i v Americe počet lidí 
a společností, které 
využívají Airbnb. Téměř 
třicet procent příjmů 
Airbnb pochází od 
hostitelů, kteří se věnují 
jenom tomuto byznysu, 
nedělají nic jiného. Jsou 
stále větší a silnější.   

Julian Ledger, výkonný 
představitel YHA Austra-
lia, poukázal při slyšení 

v parlamentu na to, proč přibývá tolik 
hostitelů: „Airbnb umožňuje obejít vládní 
regulaci, ti lidé vlastně provozují ilegální 
levné ubytovny.“ 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) FO
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Básně jdou do světa
Lukáš Sedláček si vysnil sociální síť pro básníky. 
Nazval ji Poetizer a aktuálně s ní expanduje 
do Spojených států

OČ IMA PODNIK ATELE

  Poezie pronikla na sociální sítě
Je to již pár let, co realizujeme Týden podnikání, soutěž 
o nejnadějnější české startupy, a nově také Týden inovací 
pod hlavičkou European Leadership & Academic Insti-
tute (ELAI). Připadalo mi důležité podpořit snahu těch, 
kteří vyjdou ze své komfortní zóny a mají velké sny, ale 
nikdy mě nenapadlo, že bych se někdy octl doslova v je-
jich kůži. Před zhruba rokem a půl jsem přišel při psaní 
básní do svého mobilu ve Stromovce s nápadem vytvořit 
první sociální síť pro básníky a pustil se do toho. Nazval 
jsem ji Poetizer. V tu chvíli jsem si neuvědomoval, jakým 
novým výzvám budu muset čelit. Věděl jsem, že vedení 
startupu se od vedení firmy zase tolik neliší (byznys je 
byznys, hierarchii a řádu se žádný větší subjekt nevy-
hne), ale překvapilo mě, jak je od jeho založení nutné 
přemýšlet velmi strategicky a v globálním měřítku. Je 
sice rozšířeným klišé, že startupisté by měli naslouchat 
pouze „tlukotu srdce neustále proměnlivých zákazníků“ 
a neplánovat příliš, ale pravda je, že bez promyšlené 
dlouhodobé strategie by byl historicky málokterý startup 
úspěšný. 

  Nechceme otálet, jdeme do Ameriky
Poetizer se v České republice uchytil. Rozšiřovat jej pouze 
v rámci našich hranic by sice nebylo bez práce, ale nespl-
nil by svůj účel, kterým je vytvoření skutečně mezinárod-
ní komunity umožňující globální sdílení vlastních emocí 
a postřehů prostřednictvím básní. Rozhodli jsme se proto 
expandovat za hranice, a to rovnou do USA, jelikož se 
jedná o velký anglicky mluvící trh široce užívající mobilní 
telefony. Otázkou bylo, jestli expandovat již teď, nebo 
počkat ještě několik let, až by byl náš produkt dokonalý 
a my bychom získali větší finanční částky od investorů. Ve 
stále rychlejším světě je však otálení a snaha o dokonalost 
málokdy výhodu. Navíc vás nic nedonutí zlepšovat svůj 
produkt více než přímý feedback od uživatelů – a pokud 
míříme na mezinárodní pole, budeme potřebovat feed-
back od rozmanitých mezinárodních uživatelů. Rozhodli 
jsme se tedy nečekat a expandovat ještě předtím, než 
začneme oslovovat investory. Dynamika růstu nesouvisí 
zase tolik s financemi, jak by se mohlo zdát, jde spíše 
o přístup a vůli k přežití. Už téměř šest let vedu ELAI 
a udržuji ho finančně zdravým bez jakýchkoli dotací či 
příspěvků mecenášů – je to mnohem obtížnější cesta, ale 
naučí vás plavat.  

  Sázka na profesionály
Marketing a propagace v mezinárod-
ním měřítku jsou skutečnou výzvou, 
a to obzvlášť tehdy, když na ně nemů-
žete alokovat větší finance. Sociální síť 
poskytujeme zdarma pro snazší šíření. Je 
to taková ta situace, když po vás šéf chce 
zázraky, aniž by vám na to dal nějaký 
budget. To pak zbývá jen se co nejvíce 
zamyslet a dřít ještě na vyšší obrátky. De-
finovali jsme si tedy velmi úzkou cílovou 
skupinu pro první vlnu expanze do USA. 
Byť bychom rádi oživili zájem o psaní 
poezie postupně mezi širší americkou 
veřejností, zaměřujeme se pouze na 
cílovou skupinu profesionálních básníků, 
básnických festivalů a novinářů kultur-
ních médií.  

  Surfujeme na poetické vlně
Kontaktovali jsme České centrum v New 
Yorku a zjistili si, jestli pořádají něja-
kou událost, při které by šlo Poetizer 
propagovat. České centrum bylo velmi 
nápomocno a umožnilo nám jej propa-
govat v rámci Czech Center New York 
Literary Festival. Vyhledali jsme si kon-
takty na tamní novináře a pozvali jsme je 
k účasti na dané události. Zkontaktovali 
jsme také Velvyslanectví České repub-
liky ve Washingtonu s prosbou o šíření 
povědomí o Poetizeru a jeho uvedení 
v New Yorku přes jejich kanály. Dále jsme 
požádali o setkání s představiteli The 
Poetry Society of New York, Americas 
Poetry Festival a ředitelem New York 
Book Festival k navázání spolupráce při 
propagaci Poetizeru v USA a všechny 
tyto schůzky vyšly. Čeká nás ještě hodně 
práce při expanzi do světa, ale představa, 
že by se nám podařilo celosvětově oživit 
zájem o psaní poezie a vytvořit komunitu 
lidí naladěných na poetické vlně, nás 
nesmírně motivuje.  

Týdně přibývá 
okolo 
400 básní 
od uživatelů, 
téměř samo-
volně, bez 
velkého 
marketin-
gového úsilí.

Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. 
Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.

www.lightway.cz

Napište nebo volejte na
235 300 694

Víte o tmavé místnosti, ze 
které by přivedené slunce 
udělalo hezčí místo? 

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK 
VYBRAT SPRÁVNÝ 
SVĚTLOVOD4

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, 
JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými 
zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway – Blue Performance patent 
zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě 
se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, 
přivedené světlo rovnoměrné rozprostře 
po místnosti v jeho přirozených barvách.

Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – světelné 
potrubí s výkonnými 
zrcadly, díky kterým 
teče světlo dovnitř.

Lightway – Blue 
Performance patent 
zabraňuje úniku 
tepla v zimě, v létě 
se místnost sluncem 
nepřehřívá.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo 
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.
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Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.
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Performance patent 
zabraňuje úniku 
tepla v zimě, v létě 
se místnost sluncem 
nepřehřívá.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo 
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.
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Lightway – křišťálová skleněná kopule 
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.
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Zlaté české ručičky nezahálejí
Kdysi se říkávalo, co Čech, to muzikant. 

To už dnes neplatí. Handmade portály, 
jimž v tuzemsku vévodí Fler.cz, ukazují, 

že Češi propadli kouzlu tvořivosti
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J iří Kubeš, původním povoláním 
grafik, žije s manželkou Klárou 
v Kuřimi. Klára je výtvarnice, 

a tak Jiří přemýšlel, že by jí s prodejem 
výrobků pomohl handmade internetový 
portál. Aniž by tušil, že v zahraničí už 
podobné projekty existují, roku 2008 na 
malém stolku v ložnici rodinného domku 
vytvořil internetové tržiště pro milovníky 
rukodělných prací. 

„Na Fleru si každý může během chvilky 
s minimem restrikcí a maximem volnosti 
založit profil s vlastním rukodělným zbožím 
a zabojovat o zájem zákazníků,“ říká. 

Jiří Kubeš se musel hodně věcí naučit, 
především o potřebách tvůrců a zákazníků, 
od nichž stále přichází nejvíce podnětů. 
Internetovému tržišti vdechl přátelskou 
atmosféru i rozměr sociální sítě. Fler.cz totiž 
není ani tak e-shop, je to spíše komunitní 
server s prodejními funkcemi. Nechybí ani 
vnitřní pošta, online časopis Fler MAG či 
profesionální videa. 

„Spousta tvůrců i nakupujících na Fleru 
pravidelně sdílí novinky, radí se o nových 
technikách nebo si přijde jen popovídat se 
stejně naladěnými lidmi. Uživatelé tu stráví 
mnohem více času, než kdybychom byli ‚jen‘ 

handmade tržiště. Právě tato komunitní část 
Fleru mě asi nejvíce baví a myslím, že i uži-
vatelé jsou na tom podobně,“ dodává Kubeš. 

Šperky vedou
Lawrence Ferlinghetti napsal, že „svět 
je báječné místo k narození, jestli vám 
nevadí, že...“. A Fler.cz je vlastně takový 
svět v malém. I tady se pochopitelně najdou 
„nezbední“ prodejci a nakupující, ale systém 
si s nimi mimo jiné díky hodnocení nákupů 
snadno poradí. Jinak na báječném místě 
k objevení cizích i vlastních dovedností 
převládají šikovní lidé dobré vůle. ›

09/2016 l 13

12_23_PT_09.indd   13 7.9.2016   17:29:41



Vybrat dva z více než 91 tisíc prodejců 
je těžké, protože zdejší repertoár obsahu-
je – řečeno hudební terminologií – vše od 
Bacha po Vlacha, v cenovém rozpětí od pár 
drobných po desetitisíce korun. 

K prodejně nejúspěšnějším skupinám patří 
šperky a kabelky. Mezi šperkaři se těší oblibě 
poměrně mladá technika cínování (známá 
také jako měkké pájení či tiffany), jíž lze vyro-
bit efektní a cenově dostupné kousky. K nej-
úspěšnějším tvůrcům patří VeverkaI blížící se 
k devíti tisícům prodaných výrobků. Přezdív-
ka prodejkyně ze Slap nad Vltavou odkazuje 
na záchrannou stanici veverky obecné, kterou 
financuje i pomocí prodeje na Fleru. Pražská 
Ululé nabízí mimo jiné originální talismany, 
takzvané smůložery, dodávané i s vtipnou 
„vědeckou“ studií o jejich účinnosti. 

Téměř u každého tvůrce se dá najít 
zajímavý příběh a i to láká k nákupům. 
Přidanou hodnotou věci totiž mnohdy bývá 
zážitek a komunikace s člověkem, který 
předmět vlastnoručně vyrobil. 

Místo k setkávání a spolupráci
Propojování hraje významnou roli. Například 
Lenka Blažková alias Lenka Blaza dokonale 
využila komunitní rozměr portálu. Brzy 
se seznámila s dalšími tvůrci a v suterénu 
pražského panelového domu vytvořila ateliér, 
kde společně s nimi pořádá kurzy výtvarných 
technik pro veřejnost. Ostatně jako vystudo-
vaná učitelka má k podobné činnosti blízko. 
Zručnost a lásku ke kamenům propojila 
právě v cínování, po několika letech prodeje 
na internetu opustila stresující zaměstnání 
v kanceláři a vrhla se naplno do výtvarné 
práce, o níž snila od dětství. „Sice jsem 
vyzkoušela další techniky, ale cín pro mě 
zůstává nepřekonatelným  materiálem i pro 
široké možnosti, které nabízí,“ říká.  Minerály 
je obklopená, hodně o nich ví a dává přednost 
jejich přírodní podobě před broušením. „Mi-
nerály jsou pro mě velmi inspirující materiál 
a v kombinaci s cínem pak vzniká dokonalé 

propojení ve špercích, které mi umožňují 
zhmotnit vlastní pocity a vidění světa,“ 
vysvětluje sama.

Lenka se zaregistrovala v roce 2010 pod 
jménem Modrý květ. „Nečekala jsem, že 
se značka tak prosadí,“ říká. „Po čase jsem 
ovšem cítila, že Modrý květ nevystihuje moji 
práci ani osobnost, že se v tom prostě necítím 

být já. Ovšem změna zavedené značky, kterou 
znali moji zákazníci na Fleru, na webových 
stránkách, Dyzajn marketu i trzích, kam 
pravidelně jezdím, je velmi riskantní. Věno-
vala jsem jí spoustu času, radila se s přáteli 
i odborníky a jsem ráda, že si zákazníci tak 
rychle zvykli na název, za nímž si stojím,“ 
vysvětluje Lenka náročný, ale úspěšný pře-
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Nápad není 
to hlavní

Jiří Kubeš se na chodu Fleru 
podílí mimo jiné jako Ad-
min, poskytující prodejcům 
pravidelné „rady a porady“.

 Realita zhruba 
čtvrtmiliardového obratu 
s meziročním růstem 
o zhruba deset procent se 
od vašeho očekávání nejspíš 
značně lišila...
Násobně! První měsíce byly 
trochu nervózní, zda si Fler 
najde dostatek zákazníků, 
ale po půl roce už bylo jasné, 
že jsem vsadil na správnou 
kartu. Fler rostl doslova 
raketově!

 Fler.cz je velkou inspirací, 
a tak v Česku brzy vznikla 
řada dalších, někdy až moc 
podobných projektů. Jak to 
vnímáte?
Konkurenci beru jako při-
rozenou součást podnikání, 
která mě stále motivuje 
k tomu, abych Fler vylep-
šoval a posouval dál. Svůj 
čas místo právních sporů 
budu raději investovat do 
lidí, naslouchání jejich 

potřebám a dalšímu vývoji. 
Tvůrcům i nakupujícím se 
snažíme poskytnout nejlepší 
možné zázemí, aby je Fler 
bavil, snadno se ovládal a co 
nejefektivněji je vtáhl do 
úžasného světa handmade.

 Co dalšího chystáte?
Nevydržím dlouho v kli-
du, stále něco vymýšlím. 
Nedávno jsme spustili 
mobilní verzi Fleru, platby 
kartou, rychlý prodej a další 
skvělé vychytávky. Aktuál-
ně, mimo jiné, pracujeme 
na mobilní aplikaci pro 
prodávající. Jsem nadšenec 
do moderních technologií, 
takže prodávajícím aplikace 
brzy řekne, třeba i jemným 
zavibrováním na chytrých 
hodinkách, že u nich právě 
někdo nakoupil. Fler je pros-
tě tradiční rukodělná tvorba 
21. století!

 Máte nějakou radu 
pro lidi podnikající na 
internetu?
Lidé si bohužel myslí, že 
úspěch je možné získat lusk-
nutím prstu, ale je za ním 
vždy spousta práce a odří-
kání. Nápad není to hlavní, 

ty leží takřka všude na zemi. 
Chcete-li uspět, musíte ná-
pad zvednout, být pohotoví, 
pracovití, kreativní, trpěliví 
a zcela neúnavní. Měl jsem 
štěstí, že moje finanční 
investice do Fleru byla mi-
nimální, protože na začátku 
jsem základní programování 
i grafiku zvládal sám. Ani 
to ještě neznamená úspěch! 
Pak nezbývá než se ohnout 
pro nový nápad. A v tom 
je celé tajemství, které mě 
pořád baví. 

›
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rod, „nováčkům proto radím neregistrovat se 
bezhlavě, ale značku pečlivě promyslet.“

Nováčci na startu
Na portálu v současnosti denně přibývá 
v průměru 22 nováčků, ale ne všichni obchod 
uvedou do pohybu. Nestačí totiž jen založit 
profil a čekat. Fler.cz má řadu funkcí, jimiž se 
prodejce zviditelní, třeba pravidelné topování 
zboží, které se díky tomu ukazuje na před-
ních místech nabídky, návštěvy a komentáře 
jiných profilů, účast v diskusích, psaní blogu 
a podobně. Oblíbenou disciplínou i mezi 
mnoha nakupujícími je skládání top nomina-
cí s šancí objevit se na titulní straně. Čím je 
uživatel aktivnější, tím větší šanci má uspět.

Řada zdánlivých nováčků už zkušenost 
s portálem má, mnozí zakládají nový profil 
na jiný sortiment. To je případ Jana Nováka 
z Brandýsa nad Labem prodávajícího pod 
značkou Pera Novák od loňského července. 
Fler objevil už v jeho začátcích a brzy založil 
profily s náušnicemi z pryskyřice a kryty na 
mobily vyrobenými z dýhy. Luxusní pera 
nabízí také ve vlastním e-shopu. 

„E-shop se rozjíždí dlouho a nikdo o něm 
neví. Proto je Fler v začátcích nezastupitelný, 
nemusíte se o nic starat a rychle si vybuduje-
te komunitu. I když zrovna v tom mám jako 
introvert rezervy,“ přiznává šest advacetiletý 
podnikatel, „psaní do diskusí není můj šálek 
čaje, přesto si tu o mně lidé rychle řekli.“

Dřevěné části per vyrábí sám, sám i foto-
grafuje, a jak přibývají finance, investuje do 
vylepšování. „Nedávno jsem si třeba koupil 
nový soustruh. Chci růst pomalu a budovat 
živnost tak, aby byla soběstačná a nemu-
sely se do ní pumpovat peníze. Pera nejsou 
módní výstřelek a za deset let bude stejná 
poptávka,“ věří Jan Novák, který od šestnác-
ti let pracuje v malém rodinném vydavatel-
ství. Výrobě per se chce brzy věnovat na plný 
úvazek a proniknout i do zahraničí. 

JANA ŠULISTOVÁ.

Hrozně nás těší ohlas jak od 
řemeslníků, tak od spotřebitelů. 
Zákazníci nemají problém 

připlatit si za originální výrobek. A co nás 
těší ještě více, jsou připraveni podporovat 
regionální podnikatele a cítí to jako 
zodpovědnost vůči svému okolí, dodává 
Karel Havlíček.

Jeho zkušenosti potvrzují i zástupci Aso-
ciace regionálních značek (ARZ). „Obecně 
se pozvolna zvyšuje zájem o výrobky z lo-
kální produkce, ačkoli v tomto ohledu spíše 
zaostáváme za okolními zeměmi. U řeme-
slných výrobků se spotřebitelská poptávka 
zvyšuje v souladu s tímto trendem, ale 
o poznání pomaleji, než je 
tomu u potravin a nápojů,“ 
navazuje předsedkyně ARZ 
Kateřina Čadilová.

Originální dárky
Podle ní se klasické ře-
meslné výrobky z lokální 
produkce nejčastěji naku-
pují spíše jako pěkné dárky 
a suvenýry. „Protože často 
nabízejí nějaký příběh 
spojený s jejich tvůrcem. 
Ten budete v supermarketu 
hledat těžko,“ zdůrazňuje 
Kateřina Čadilová.

Domnívá se, že poptávka by mohla ještě 
vzrůst, pokud by se podařilo potenciálním 
zákazníkům vysvětlit, že se často jedná 
také o výrobky velmi kvalitní a v originál-
ním provedení. Pro udržení pozitivního 
trendu je podle odborníků také potřeba 
udržet co nejširší nabídku rukodělných 
výrobků. „Třeba kovářů, tkalců či řezbářů 
je opravdu málo,“ popisuje nedostatková 
řemesla Jaroslava Lhocká, předsedkyně 
klubu rukodělných prací a technik RUPRT.  

Stejně tak považuje za nutné zabránit 
zneužívání zájmu o tento druh produkce 
nepoctivými prodejci. „Setkala jsem se na 

trhu, který jsem navštívila v centru Plzně, 
s výrobky vydávanými jako řemeslné 
a jednalo se pouze o kompletaci dvou ku-
povaných již hotových výrobků nebo pouze 
o prodej hotových výrobků, které prodejce 
nakoupil,“ upozorňuje Lhocká.

O tom, kolik lidí se ruční výrobou živí, 
nejsou oficiální data. Karel Havlíček odha-
duje, že jde o tisíce drobných řemeslníků, 
při započítání potravinářských a zeměděl-
ských oborů více než deset tisíc. Klíčové je, 
že zájem o tuto oblast roste mezi mladými 
lidmi. 

„Na našich akcích, jako je třeba Novo-
městský krajáč v Praze, můžete například 

vidět velmi vitální kováře, 
výrobce svíček a mýdel, vlast-
níky papírny nebo mastičká-
ře. Stejný zájem mladých lidí 
můžete zaznamenat i u lokální 
produkce potravin a nápojů,“ 
pochvaluje si Čadilová. Mladí 
zájemci se ještě naštěstí mají 
od koho učit. 

„Ke stárnutí sektoru oprav-
du docházelo, a to vlivem 
potlačení podnikatelského 
ducha za socialismu a násled-
né divoké fáze raného kapita-
lismu provázeného vzestupem 

supermarketů. V dnešní době však lokální 
řemeslná produkce zažívá určitý revival,“ 
zmiňuje.

Digitální renesance
Návrat tradičních řemesel paradoxně 
usnadňují moderní technologie, jako je 
internet nebo sociální sítě. „Prostřed-
nictvím internetu se mohou prezentovat 
u nás i v zahraničí, mají šanci získávat 
mladé zákazníky a je to relativně levný 
způsob, jak o sobě dát vědět, nemluvě 
o variantách objednávek na míru a podob-
ně. V neposlední řadě u rukodělné práce 
díky novým technologiím udržíme i na-
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V hlavní roli je příběh 
Rostoucí zájem o ruční výrobky není 
českým specifikem. Je to jednoznačný 
trend, ve světě probíhá delší dobu

›

Na začínající 
řemeslníky 
zaměřené 
na rukoděl-
nou výrobu 
čeká řada 
nástrah.
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stupující generaci řemeslníků,“ zdůrazňuje 
Karel Havlíček. 

Právě proto se asociace v rámci Roku 
řemesel snaží o velké propojení tradičních 
profesí s novými technologiemi. Připra-
vila například portál Mistriremesel.cz, 
který dnes zahrnuje skoro dvacet tisíc 
řemeslníků. „Odlišujeme tam skutečné 
mistry, nedáváme tam nekvalifikované 
řemeslníky. Umožňujeme jim zdarma 
si postavit vlastní internetovou aplika-
ci, propagaci, reference, vyzdvihujeme 
příslušnost k cechu a podobně,“ popisuje 
Karel Havlíček. 

Probudit zájem mezi mladými lidmi, 
kteří se rozhodují o budoucím povolání, 
bylo rovněž jedním z cílů seriálu Toulky za 
cechy a řemesly, která AMSP připravila pro 
Českou televizi.

Na začínající řemeslníky zaměřené na ru-
kodělnou výrobu přitom čeká řada nástrah. 
S těmi se snaží nováčkům radit Hana Ko-
nečná, konzultantka pro drobné a rukodělné 
výrobce. Jedním z nejčastějších kamenů 
úrazu podle ní bývá například stanovení 
ceny výrobky. Začínající výrobci totiž často 
chtějí, aby se jim „alespoň zaplatil mate-
riál“. I v tomto případě přitom zapomínají 
započítat nespotřebované zbytky materiálu, 
jeho vadné části, dopravu, nákup nástrojů 
na jeho opracování, energie, skladovací 
prostory a podobně. 

Podle Hany Konečné je potřebné, aby 
si prodejci započítávali také čas strávený 
s výrobou. A neměli by ani zapomenout 
rozpočítat hodiny, týdny či měsíce, které jim 
zabrala příprava, případně „prozkoumávání 
slepých uliček“, než se jim začalo dařit vyrá-
bět prodejné zboží. 

Lepší učit než vyrábět
„Zlaté pravidlo zní: Počítejte si za hodinu 
práce takovou cenu, za kterou byste si mohli 
zaplatit někoho jiného, kdo by ji dělal za 
vás. A ještě k tomu trochu přidejte, protože 
nějaký čas by vám zabralo takového člověka 
najít a zaučit si ho,“ zdůrazňuje Hana Ko-
nečná. Začínající řemeslníci si podle ní také 
často zapomínají odkládat peníze do rezervy 
pro případ, že by se jim porouchal klíčový 
výrobní nástroj, jako šicí stroj, pec na vypa-
lování, vrtačka a podobně. 

Ze svých zkušeností ví, že začínající 
řemeslníci většinou ceny svých výrobků 
podceňují. „Jsem důrazně proti tomu, aby se 
cena výrobků určovala porovnáváním s kon-
kurencí nebo běžnými obchody, věštěním 
z kávové sedliny, ptaním se kamarádů a ma-
minky či podle pocitu, za jakou cenu bych 
si takovou věc asi koupil já. Uvědomte si, že 
vám ani vašim blízkým nejsou vaše výrobky 
vzácné. Nejspíš na ně narážejí na každém 
kroku. Váš zákazník naopak bude člověk, 
který něco takového ještě neviděl. Kterému 
váš výrobek přijde nápaditý a nezvyklý. 
Jinak by ho přece nezaujal,“ radí Konečná.

U některých typů rukodělné výroby je 
přitom nereálné, že by se jí mohli autoři 
a autorky živit. „Háčkování, pletení, vyšívá-
ní, výroba krajek a šití z korálků – to jsou 
jen některé z rukodělných technik, které 
jsou tak náročné na čas, že rozsáhlejší díla 
vůbec nejde za odpovídající cenu nabíd-
nout do prodeje nebo si to může dovolit jen 
několik renomovaných tvůrců,“ upozorňuje 
Konečná.

Ale ani mistři těchto oborů podle ní 
nemusejí věšet hlavu – namísto prodejem 
svých výrobků si mohou lépe vydělat tím, že 
budou školit zájemce o tyto rukodělné práce, 
případně prodávat papírové či elektronické 
návody a předlohy. 

DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)
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Devět z deseti 
podnikatelských 
záměrů i při nejlepší 
péči nikdy příliš 
nevyroste, nebo 
rovnou zahyne.
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Za pět minut dvanáct

Renesance ruční výroby přišla na poslední 
chvíli. V mnoha oborech odcházejí do dů-
chodu řemeslníci, kteří jsou poslední v obci, 
čtvrti či městě. Spolu s digitálními technolo-
giemi, které dokážou kvalitu ocenit sdílením, 
„lajkováním“ či jinou formou doporučení, 
se mohou zruční autoři prosadit u nás 
a s dávkou šikovnosti a obchodního talentu 
i za hranicemi. Namísto skanzenů a muzeí 
tak řemeslo bude stále častěji spojováno 
s moderními pojmy, jako jsou e-shop nebo 
sociální sítě.

PERA NOVÁK.  
Na Fleru je nabízí jejich  
šestadvacetiletý tvůrce  
Jan Novák.

INZERCE    A161005856
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Jsem svým pánem. To mě baví
Tomáš Kotlár založil kadeřnický 
salon v roce 1991. Dodnes toho 
kroku nelituje, i když občas, 
jak přiznává, trpí 

 V Česku je odhadem 50 tisíc 
kadeřnictví. Velkých, jako  
je to vaše, je ale minimum, například 
v Praze jen kolem deseti. Proč tomu  
tak je? 
Je to drsný byznys. Na city se nehraje. Ně-
koho zaměstnáte, naučíte řemeslo, a když 
vyroste a cítí se, že už něco umí, tak se 
osamostatní. Tihle kadeřníci a kadeřnice 
pak pracují povětšinou v malých provo-
zovnách, kde si takzvaně „pronajímají“ 
od majitele židli, na živnostenský list. 
Vždycky jsem byl proti tomu. Dokonce 
jsem o tom několikrát mluvil v televizi. 
Po nás podnikatelích, když zaměstnáváte 
lidi, se chce kdeco. Máme často kontroly, 
i finanční. Pokud ale „jedete“ jen na živno-
stenský list, tak si každý může v uvozov-
kách dělat, co chce. 

 Jak to myslíte? 
V podstatě jim všechny peníze, které 
vydělají, zůstanou. Nikoho to nezajímá. 
Stát ten švarcsystém s pronajímáním židlí 
vlastně podporuje.

 Ve vašem kadeřnictví na Malé Straně 
vedle toho, že stříháte, zaměstnáváte 
deset kadeřníků. Dá se to stihnout? 
Tak v takovém rozměru ano, ale víc ne. 
Více se uhlídat nedá, jde o kvalitu. 

 Proč jim také „nepronajímáte židle“?
Prostě tenhle způsob podnikání odmítám. 

 Jak pohlížíte na registrační pokladny? 
Změní v tomto něco? 
Mám pochybnosti. Pokud je v kadeřnic-
tví třeba pět lidí na IČO, jak se to bude 
řešit? To bude mít každý svoji pokladnu? 
Nebo můžou mít jednu pro všechny? Je to 
hlavně bič na lidi se živnostenským opráv-
něním. Protože my, co lidi zaměstnáváme, 
tak pokladny už máme dávno a účtenky 
dáváme všem.

 Kolik kadeřníků a kadeřnic za ty roky 
vaším kadeřnictvím prošlo? 
Určitě jich bylo více než sto. Všem jsem 
snad něco dal, něco je naučil jako kdysi 
mne pan Valášek, můj mentor. Byl úžasný. 

Měl mistrovské zkoušky ještě z první 
republiky. On mne naučil milovat tohle 
řemeslo. Dokázal hrozně hezky vyprávět 
o tom, jak byl v Paříži, jak tam česal, jak 
vydělávali peníze. Uměl foukat hřebenem 
vlny, což dnes umí málokdo. A připravil 
mě na moji první soutěž, kterou jsem vy-
hrál. To mi bylo osmnáct let. Od něj jsem 
také pochytil krédo, kterého se držím 
dodnes: Když je práce, tak makej, a když 
není, tak se flákej. Je to vlastně neustálý 
koloběh a pořád to pokračuje. Ale já bez 
toho nemohu být. Na podnikání mě dnes 
přitahuje hlavně to, že jsem svým pánem.    

 A na stříhání? 
Často se při něm cítím jako člověk, který 
tak trochu rozhoduje i o osudu jiných. 
Když třeba přijde zákaznice a chce drama-
tickou změnu. Pak se vrátí a řekne mi, jak 
moc jí stouplo sebevědomí. To mě vždycky 
nakopne.

 Proč jste se vlastně rozhodl pro  
tuto profesi? 
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Přišlo mi to zajímavé, kreativní. Vše se 
pak změnilo po revoluci, v roce 1991. 
Tehdy jsem založil s kamarádem Davidem 
Zelinkou kadeřnický Ateliér Picasso. Od 
počátku jsme se snažili odlišovat – pořá-
dali jsme jako první přehlídky, zhotovovali 
fotokolekce, inzerovali, vystupovali v mé- 
diích. Dobře jsme se doplňovali, o zákaz-
nice neměli nouzi. Do roku 2000 jsme 
otevřeli čtyři salony, měli padesát zaměst-
nanců. O rok později se však naše cesty 
rozdělily. Rozešli jsme se ale v dobrém, 

dodnes spolu kamarádíme, spolupracuje-
me na různých akcích.

 Kdy vám bylo během uplynulých let 
nejhůř?  
V roce 2002. Ponechal jsem si tehdy dvě 
kadeřnictví, jedno v hotelu InterContinental 
a druhé v byznys centru v Klimentské. Jenže 
v tom roce se na Prahu přivalila povodeň 
a voda obě provozovny zaplavila. Moje účetní 
mi řekla, že z toho se stoprocentně nevyhrabu. 
Sice jsem pojistku proti živlům měl, ovšem 

›
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Kadeřníkem se vyučil v roce 1986. Svoji 
první soutěž vyhrál v roce 1987. V roce 
1991 založil společně s Davidem Zelinkou 
kadeřnický salon Ateliér Picasso. Jejich 
cesty se rozešly v roce 2001. Dnes provo-
zuje jen jeden salon v Praze na Malé Stra-
ně. Od roku 1992 pořádal akci Picasso Hair 
Show, největší přehlídku účesové tvorby 
u nás. Vystupoval na ní jako hlavní hvězda. 
Odehrávala se každoročně v kongresovém 
sálu pražského hotelu Hilton za účasti více 
než tisíce kadeřníků a kadeřnic. Skončila 
v roce 2014 po dvacátém ročníku.  
Letos na ni navázal Hair maratonem, 
dvoudenní akcí, kterou uspořádal společně  
s Ĺ Oréal Professionnel a kadeřníky ze 
salonu Expert a záštítíla ji Praha 1. Výtě-
žek z ní poputuje na konto Nadace Terezy 
Maxové dětem.

Tomáš Kotlár (49)
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neplatila na povodně. Ale já jsem se zabejčil. 
Řekl jsem si, tohle přece nemůžu zabalit. 
Půjčil jsem si peníze a šel jsem do toho znovu. 
Celé jsem to tehdy táhnul já. Stříhal jsem dva-
náct hodin denně. Noví kadeřníci, které jsem 
najal za ty, kteří ode mne v nejhorším čase 
odešli, zpočátku neměli vůbec co dělat.

 Na jakou klientelu cílíte? 
Na tu nejvyšší, tomu odpovídá i vybavení 
salonu. Neúčtujeme si ale úplně ty nejvyšší 
ceny na trhu. 

 Kolik stojí pořízení takového 
kadeřnictví? 
Tak milion, ale i třeba desetkrát více. Při 
té nižší částce, pokud je kadeřnictví dobře 
vedené, může za dva roky začít vydělávat. 
Při vyšší částce ne, protože za pět let se 
v podstatě všechno musí kupovat znovu, 
musí se do něj neustále investovat. 

 Co je ještě důležité? 
Vztahy s firmami, které dodávají vlasovou 
kosmetiku a mnohé další. Kadeřník si musí 

umět vyjednat ceny. Já od počátku své ka-
riéry s malými přestávkami spolupracuji se 
značkou Ĺ Oréal. Vše je o byznysu. Pokud 
budete pracovat jen s produktem, který 
vám vyhovuje, a nebudete z toho nic mít, no 
tak samozřejmě nemůžete vydělat peníze. 
Ideální je, když se vám to spojí. Pak si mů-
žete zajet podívat se třeba do Paříže na ně-
jakou přehlídku, na poslední trendy, nebo 
vytvořit svoji novou kolekci pro focení. To 
dneska vyjde minimálně na 50 tisíc korun. 
Potřebujete alespoň tři modelky, fotograf-
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ku, vizážistu, do toho musíte započítat svůj 
čas, který tomu věnujete místo stříhání.

 Mění se ceny za kadeřnické služby?  
Nijak dramaticky, ustálily se. Kadeřníci se 
bojí o své zákaznice. A nezdražují ani firmy, 
které kadeřnictvím dodávají svoje produk-
ty. Doléhá na ně tlak konkurence nabízející 
zboží na internetu. Ale jsou kadeřnictví, 
která mají ceny někde úplně jinde. Cena 
vždycky určuje klientelu. Záleží na tom, kde 
člověk stříhá, kolik platí nájem. Pokud jste 
na dobré adrese a platíte nájem sto tisíc, tak 
je to něco jiného, než když jste na Jižním 
Městě v paneláku za osm tisíc.

 A co ceny vybavení? 
Já mám například čtvery nůžky z japonské 
oceli, každé stojí 25 tisíc korun. Nedám na 
ně dopustit. Vždycky jsem chtěl to nejlepší. 
Jsou samozřejmě i dražší, třeba takové, kde 

je místo šroubku diamant. Ale lze dobře 
stříhat i s nůžkami za tři tisíce, jen v nůž-
kách to není.  

 O vašem kadeřnictví se v bulvárních 
a lifestylových časopisech moc nepíše. 
Hvězdičky šoubyznysu a celebrity u vás 
fronty nestojí. Jak to?  
Celebrity? Pokud někdo má v kadeřnictví 
hodně známé tváře, nemyslím ty takzva-

né celebrity ze SuperStar nebo Vyvole-
ných, tak to většinou funguje tak, že je 
buď stříhají zadarmo, nebo jim dokonce 
kadeřnictví platí za to, že tam chodí. 
Zkoušeli to i na mne, když jim k tomu 
budu ročně dávat ještě nějakou částku, 
tak se ode mne nechají ostříhat. Ale já 
jsem jim na to nekývl. Svůj byznys nesta-
vím na hvězdičkách českého šoubyznysu, 
ale na tom, co umím, na kvalitě, na svém 
jméně, které je tady na trhu v podstatě 
dvacet dva let. Já je nepotřebuji. Nikoho 
zadarmo stříhat nebudu, protože mě 
tohle řemeslo živí, chci vydělávat peníze. 
Takže pokud ke mně nějaké celebrity 
chodí, tak za to musejí zaplatit. S jedinou 
výjimkou, to přiznám. Je jí Mahulena 
Bočanová, která je moje kamarádka od 
patnácti let.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Ale já jsem se zabejčil. 
Řekl jsem si, tohle 
přece nemůžu 
zabalit. Půjčil jsem 
si peníze a šel jsem 
do toho znovu. Stříhal 
jsem dvanáct hodin 
denně.
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Portál obchodu v rušné ulici na 
pražském Žižkově láká vystavenými 
květinami i úhlednými křídovými 

nápisy na dřevěných okenicích. Uvnitř se 
skrývá tak trochu jiné květinářství. Žádné 
exotické hýření tvary, barvami a vůněmi, 
ale kus poctivé české přírody měnící se 
podle sezony. Vítejte ve světě greenDECOR 
vyznávajícím férový a ekologický přístup 
a seznamte se s jeho osmadvacetiletou 
stvořitelkou Michaelou Krobovou.

Vlastní záhonek obhospodařovala už jako 
předškolačka a první květinovou vazbu 
vytvořila asi o čtyři roky později. Cestu za 
titulem inženýrky zahradní tvorby vzdala po 
bakalářském studiu kvůli obchodu. 

„Byla jsem zvyklá pracovat při studiu 
už od šestnácti a do založení firmy jsem 
znala jen rytmus škola, práce, škola... Když 

jsem už měla greenDECOR a viděla, kolik 
příležitostí mi uniká, zatímco dělám úkoly 
do školy, nechala jsem toho a bylo to to nej-
lepší rozhodnutí. Už mě vše trochu zmáhalo 
a chtěla jsem se podnikání věnovat na sto 
procent,“ vysvětluje Michaela.

Oni si nás najdou!
Úvahy, zda založit vlastní obchod s květina-
mi od českých zahradníků, jejichž pěstování 
nezatěžuje životní prostředí, rozhodla pro-
hlídka zanedbané bývalé večerky. Michaela 
okamžitě věděla, že je to ono. Žižkov sice 
nenabízel vhodnou klientelu, výhodou však 
byl nízký nájem a Míša věřila, že si ji zájemci 
časem najdou. „Bez podpory rodiny, která si 
myslela, že jsem se zbláznila, a bez pomoci 
přítele Ondry a také jeho rodičů by to nešlo. 
I když mi říká, že jsem mašina na totálně 

pošahaný nápady, nakonec mě vždycky 
podpoří,“ směje se Michaela.

Úzký krámek s vysokými stropy vedoucí 
do cihlového dvorku pod Vítkovem sami 
přes zimu zrekonstruovali, řemeslníkům 
svěřili jen rozvody vody, elektřiny a štuky. 
Prodávat se začalo 4. 4. 2013. Michaela brzy 
přišla na to, že opatrnický přístup s mi-
nimem investic do zboží a poloprázdným 
prostorem zákazníky odrazuje. 

„Amatéři si zkrátka bez jakékoli přípravy 
otevřeli obchod! Museli jsme se smířit s tím, 
že budeme nějakou dobu hodně neproda-
ného zboží vyhazovat, ale úsporná nabídka 
prostě nefunguje,“ přiznává. „Naštěstí jsem 
vždycky vystačila s půjčkami od rodiny 
nebo kontokorentem v řádu desítek tisíc na 
účtu. Po pracných začátcích provázených 
občasnými krizemi a úvahami, že jsem to 

Mašina na bláznivé nápady
Michaela Krobová se pustila 
do plnění dětského snu o ekologickém 
květinářství a zatím se 
z něj neprobudila
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úplně zvorala, firma vykazuje nulu s vi-
dinou, že po pěti letech bychom už mohli 
mít komfortní příjem. Zatím si necháváme 
minimum a všechny vydělané peníze rein-
vestujeme. Lidé si nás opravdu našli, řekli si 
o nás a vracejí se, dokonce už dodáváme do 
několika restaurací, i když kromě webových 
a facebookových stránek žádnou propagaci 
nemáme. Vše začínáme rozjíždět až teď. 
Pracuji dvanáct čtrnáct hodin denně, ale 
neskutečně mě to baví,“ dodává Michaela.

Přísný výběr
Za značkou greenDECOR a greenGARDEN 
kromě Michaely stojí další dva spolumajite-
lé. Její přítel Ondrej Bálint zatím stále pra-
cuje v IT službách, ale časem nejspíš nastou-
pí na plný úvazek. Kolegyně z vysoké školy 
Ivana Kopřivová se věnuje především tvorbě 

a údržbě zahrad. Zaměstnávají i brigádnice, 
které pečlivě vybírají. „Doma se mi smějí, 
že dělám výběrová řízení jako do korporátu, 
a přitom je to je ‚jen blbý květinářství‘,“ smě-
je se Michaela, „jenže já chci zákazníkům 
nabízet kvalitu ve zboží i ve službách. Pro-
davačky musejí být nejen milé a vstřícné, ale 
také znát rostliny, jejich potřeby i ekologické 
postupy, aby dokázaly zájemcům fundo-
vaně poradit. Tuhle se zákaznice v jednom 
květinářství, kde jsem byla okukovat, ptala, 
zda je gerbera v květináči trvalka, a dostala 
odpověď, že když ji vysadí ven, tak ano. Že 
pak v zimě zmrzne, prodávající nezmínila. 
To se u nás stát nesmí.“

Michaela navíc v zahraniční firmě, kde 
pracovala při škole, poznala jiné postupy, 
než jsou v Česku běžné. Přeje si, aby se 
u ní lidé cítili dobře, byli osobně zainte-

resováni, považovali firmu za svou a nad 
prací přemýšleli, ne aby ji vykonávali jako 
roboti. A také aby pochopili, že úderem šesté 
nemohou odejít a nechat vše ležet tak, jak 
jim to odpadlo od ruky. Tohoto přístupu 
se nehodlá vzdát, i když se v tuzemských 
podmínkách obtížně prosazuje. 

Nabídku píše sezona
Představa nákupů květin od českých za-
hradníků se zcela nenaplnila, spoustu z nich 
po revoluci smetla vlna levného dovozu 
z Nizozemska a ti, kteří holandské tsunami 
ustáli, jsou dnes většinou příliš staří a ne-
mají pokračovatele. 

„Od jednoho takového pána jsme si pro-
najali zahradnictví v Dolních Měcholupech. 
Zatím ho dáváme do pořádku a vlastních 
květin nemáme pořád dost, ale příští rok už 

Mašina na bláznivé nápady
Michaela Krobová se pustila 
do plnění dětského snu o ekologickém 
květinářství a zatím se 
z něj neprobudila

09/2016 l 25

FO
TO

: 
M

ar
ti
n 

Pi
nk

as

›

24_41_PT_09.indd   25 7.9.2016   17:29:54



bychom je tam chtěli pěstovat v dostatečném 
množství. Ekologicky, bez přitápění, bez 
používání chemických hnojiv a pesticidů. 
Od dubna do října sklízíme přímo z pole 
a díky fóliovníku vyhřívanému sluncem lze 
v současných mírných zimách protáhnout 
sezonu od konce února do konce listopadu. 
Důležité je znát potřeby květin, mít dobrý 
výsevní a výsadbový plán a zvládnout ho 
v sezonním náporu dodržet. Zákazníci u nás 
sice v březnu nekoupí chryzantémy, leda ty 
vypěstované na některé z fair trade farem, 
odkud také odebíráme. Zato mají proměn-
livou sezonní nabídku, která vyrostla bez 
zatěžování životního prostředí,“ vysvětluje 
zapálená ekoložka, pro kterou je samo-
zřejmostí třídění odpadu, šetření vodou 
a energiemi i pečlivé plánování zakázek tak, 
aby jízd autem bylo co nejméně. V obchodě 
dokonce zpátky odebírají plastové obaly od 
sazenic a recyklovaná je i řada vkusných 
dekorací. 

Pokusní králíci s kolem
Protože v tuzemsku chybějí vzory, Michaela 
pečlivě sleduje vývoj férového a ekologic-

kého zahradnictví v cizině. „Ovšem prodej 
řezaných květin z nákladního kola mě 
nejdřív napadl a teprve pak jsem zjistila, že 
v New Yorku už funguje,“ líčí s nadšením 
brzkou novinku. 

„Chtěli jsme něco ekologického, netradič-
ního, co by mělo náš rukopis. Správný podni-
katel musí předvídat a vida, přišla jsem na to, 
že EU má program na podporu zásobování 
obchodů nákladními koly. Máme už vybraný 
speciální model, ovšem vyhovět požadavkům 
zdejší obrovské byrokracie nám dalo zabrat, 
řešíme to téměř nepřetržitě už rok. Prosadit 
v našich podmínkách nápad, který se nevejde 
do žádné tabulky, je problém. Ale jsme takoví 
pokusní králíci a máme už povolení pro 
dvě místa, během léta a na podzim budeme 
prodávat v Dejvicích a Riegrových sadech. 
Vychází to levněji než prodejna, jedinými ná-
klady bude plat rozvozce, poplatek Technické 
správě komunikací a za zábor místa,“ říká 
Michaela.

Lavina změn
Do konce roku čeká greenDECOR další 
rekonstrukce zahrnující kompletní pro-

sklení portálu, aby uvnitř bylo víc světla, 
francouzské okno vedoucí na dvůr a změnu 
dispozice pro pohodlnější pohyb většího 
počtu zákazníků. Změny se dotknou také 
názvu a loga. „Stejně jako spousta jiných 
podnikatelů jsme si uvědomili, že se v pů-
vodním názvu už necítíme dobře,“ vysvět-
luje majitelka. 

„Zákazníci si naše názvy pletou, takže 
zůstane jen původní greenDECOR,“ dodává. 
Majitelé také plánují rozšíření sortimentu 
o zboží podobně orientovaných košíkářů či 
keramiků. 

„A v půlce listopadu se nám narodí nový 
kolega nebo kolegyně, necháme se překva-
pit,“ tasí Michaela poslední eso. „Nebylo to 
plánované a pro lidi ve firmě to byl docela 
šok, ale jsme s přítelem už deset let, takže 
proč ne... Snažím se nepanikařit a brát to 
tak, že když všechno dobře půjde, po dvou 
třech měsících zase naskočím do procesu 
i s dítětem. Stejně jsme chystali spoustu 
změn, tak zkrátka máme jednu navíc,“ říká 
Michaela neohroženě. 

JANA ŠULISTOVÁ.
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Zajímá vás  
původ květin?
Většina řezaných květin v českých 
obchodech pochází z Keni, Kolumbie, 
Ekvádoru či Zimbabwe, ale dovážejí se 
i ze Zambie, Thajska, Indie a Jižní Afriky. 
Po častém mezipřistání na květinových 
burzách v Nizozemsku cestují dál do 
Evropy. Růže z nizozemských vyhřívaných 
skleníků vyprodukuje při růstu dvojnásobek 
CO2 (670 g) než ta dovezená z Keni. 
Dalším hříchem konvenčního pěstování 
květin je intenzivní používání pesticidů 
a jiných agrochemikálií s různým stupněm 
toxicity a nadměrná spotřeba vody. Na 
vypěstování jednoho hektaru růží v Keni jí 
padne až 30 tisíc litrů, za rok odtud do EU 
přicestuje 85 tisíc tun květin. V Evropě už 
problematiku řeší a podporují ekologičtější 
rostliny s certifikátem „Fair Flowers Fair 
Plants“ či „Fairtrade“. Budou-li se po nich 
zákazníci ptát, mohou se objevit i v českých 
obchodech.
ZDROJ: WWW.VERONICA.CZ
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 Kudy vedla vaše cesta k pivu? 
Já nejsem z oboru, původně jsem dělal 
v IT a věnoval jsem se vzdělávání lidí. Na 
začátku jsem hledal, jak se o vaření piva co 
nejvíc dozvědět. Bohužel jsem zjistil, že tu 
není zrovna mnoho možností. Na trhu bylo 
několik kurzů pro domácí vařiče, případně 
bylo možné několik let studovat speciálně 
zaměřenou střední školu. Hodně nás to 
limitovalo v začátcích, kdy jsme jezdili po pi-
vovarech a prosili, abychom si mohli uvařit 
svou várku a být u toho. 

 Vzdělávání se, byť nepřímo, věnujete dál. 
V pivovaru působí školicí středisko, které 
vychovává nové sládky. Jaký je o studium 
zde zájem?
Zájem je velký. Nyní máme přes šest desítek 
absolventů, tento rok mimochodem připra-
vujeme jejich setkání. Mnozí z nich již mají 
své vlastní malé pivovary a také získávají 
vysoká hodnocení svých piv. Přispěli jsme 
tak rádi k rozvoji českého trhu s pivem 
a konkurence se nebojíme.

 Co je pro vaše pivo typické?
Naše pivo, které nese po významném majite-
li panství Albrechtovi z Valdštejna jméno 
Albrecht, je hořké, výrazně chmelené pivo. 
Naše piva však nejsou pouze hořká, ale mají 
i mnoho jemných chutí. Nepoužíváme žádné 
čistě hořké chmely, ale všechna naše piva 
jsou z kvalitních aromatických odrůd. Navíc 
veškerá piva, i ta extrémně silná, jež mají 
22 nebo 24 stupňů, jsou čistě sladová bez 
přidávání cukru nebo náhražek. 

 Získalo vaše pivo nějaká ocenění? 
Ano, z odborných pivovarských soutěží jsme 
si odvezli již šestnáct cen. Piva Albrecht, 
Kateřina, Morion a další se zařadila mezi 
nejzajímavější piva z českých minipivovarů. 

Ceny jsme získali i na prestižních soutěžích 
Pivní pečeť, Pivo České republiky a dalších. 

 Zaměřujete se na konkrétní  
zahraniční trh? 
Zatím se vývozu spíše vyhýbáme, protože 
v tuto chvíli kapacitně nepokrýváme ani 
domácí poptávku po našem pivu. Obecně 
ale vidím v exportu českého piva, a to 
nejen pro nás, velkou budoucnost. Jestli 
něco u nás umíme, tak je to sklo a pivo. 
V tom jsme byli a budeme na světě nejlepší 
i v budoucnu.

 Vraťme se zpátky k počátkům. Jaké to 
bylo, když jste se v roce 2010 stal majitelem 
pivovaru, který prakticky ležel v troskách? 
Když jsem dosáhl Kristových let, chtěl jsem 
dělat práci, která mne bude naplňovat. Chtěl 
jsem vytvořit něco, co po mně zůstane dalším 
generacím. Z toho vzešel obnovený pivovar 
Frýdlant, nádherná technická památka, která 
svou historií sahá až do středověku. Nebylo 
to tehdy snadné. Vzpomínám na okamžiky, 
kdy jsem vlastně sám stál v koupené ruině 
pouze se svou vizí a lopatou. Vzdát jsem to 
však nechtěl nikdy. Pro mne je totiž motivací 
samotná práce. Práce na krásné barokně-in-
dustriální budově pivovaru, kdy jako krásný 
objekt jsem jej v zašlých budovách komuni-
stických provozů zprvu viděl pouze já a pár 
památkářů. Ve chvíli, kdy vidíte, jak se vám 
ze šedivé budovy pomalu klube chrám piva, 
tak vás to ohromně nabíjí.

 Jaká je vlastně historie pivovaru? 
Zámecký pivovar Frýdlant je poprvé zmi-
ňován již jako existující v roce 1381. V té 
době byl ve vlastnictví šlechtického rodu 
Biberštejnů, kteří o něj v roce 1551 přišli 
vymřením po meči. Do roku 1557 vlastnila 
pivovar Koruna česká, král Ferdinand I. 

Následně od království koupil frýdlantský 
pivovar rod Redernů. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o protestanty, přišli o panství 
po bitvě na Bílé hoře a pivovar i s panstvím 
koupil Albrecht z Valdštejna, který jej 
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Pivo a sklo umíme nejlíp na světě
Marek Vávra začal před šesti lety zachraňovat 
zdevastovaný Zámecký pivovar Frýdlant. 
Dnes se zde opět vaří oblíbený pěnivý mok

ROZHOVOR

Učí koně padat
Samouk Jaroslav Novotný 
z Jízdárny Pazucha trénuje 
koně pro filmové natáčení
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v letech 1627 až 1629 mohutně rozšířil. 
Po jeho zavraždění přešel do majetku jeho 
generála Gallase. Rod Gallasů a posléze 
Clam-Gallasů vlastnil pivovar až do konce 
druhé světové války, kdy jej Českosloven-

ská republika převzala v rámci Benešo-
vých dekretů. Pivovar uvařil poslední 
várku piva v roce 1949 a poté byl zrušen. 
Nějaký čas poté se tu skladovalo ovoce 
a zelenina a zrály sýry, což ukončila  

90. léta, a pak vše pouze chátralo. Když 
jsem tam přišel já, zbývaly areálu tak 
dva roky, než by kvůli ukradené střešní 
krytině spadl.

 V letošních volbách jste se rozhodl 
kandidovat do Senátu. Půjde spojit 
rekonstrukci pivovaru s prací senátora, 
pokud byste byl zvolen?
Mou hlavní náplní práce je nyní rozvoj pi-
vovaru a jeho trhů, což dohromady s prací 
senátora půjde. Jen pro úplnost: poslední 
etapou rekonstrukce pivovaru je oprava 
původní sladovny, kde bude hotel a pro-
stor pro automatickou lahvovací linku. To 
už nespěchá, tato poslední etapa rekon-
strukce je v nejstarší části budov a práce 
již budou probíhat průběžně; například 
obnovu barokních omítek z roku 1751, 
které se na této budově zčásti zachovaly, 
nechci uspěchat.

 S jakými vizemi do voleb jdete? 
Náš region je turistická perla, je potřeba 
udělat vše pro to, aby ji někdo vyzvedl. 
Věřím, že svou prací senátora mohu 
pomoci celé oblasti, v níž žijeme. Region 
je velice zajímavý a má co nabídnout, jen 
je potřeba dokázat nasměrovat pozor-
nost lidí i peníze správným směrem. Je 
to krásně vidět na pivovaru, který se za 
pouhé dva roky stal z ruiny významným 
turistickým bodem v regionu. Roli sená-
tora chápu jako takového malého lokál-
ního „prezidenta“. Jeho role je v otevírání 
důležitých témat nebo v pomoci hledání 
kompromisu mezi jednotlivými centry 
moci, ať už to jsou vláda, kraj nebo města. 
Rozhodně nechci být tradičním „ležákem“ 
v českém Senátu. 

RED
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Marek Vávra (41)

Liberecký podnikatel, který po 
64 letech obnovil výrobu piva 
ve Frýdlantu. Absolvoval Střední 
průmyslovou školu stavební  
v Liberci, za sebou má 
nedokončené inženýrské studium 
na ČVUT v Praze. Původně 
podnikal v oboru IT. 

Areálu zbývaly tak 
dva roky, než by kvůli
ukradené střešní 
krytině spadl.  
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Dříve byly preferovány elektrošoky, 
klouzavé podlahy nebo se kopaly 
díry do země. Vše proto, aby kůň 

spadl ve správnou chvíli. Jaroslav Novotný, 
živící se jako takzvaný „horse master“, však 
ví, že stačí pobídka a kůň si s jezdcem lehne 
sám.

To využívají filmaři, kteří si přejí mít 
ve filmu pořádný koňský pád i s jezdcem. 
Naučit koně tento úkon bylo podle českého 
cvičitele doménou Angličanů a Španělů.

„Padací koně v Čechách prostě nebyli. 
Proto jsme se do toho pustili. Věděli jsme, 

že musíme umět něco víc, abychom se na 
natáčení vůbec dostali,“ říká Novotný.

Padací kůň jako záchrana
Jaroslav Novotný měl s poskytováním 
koňského servisu zkušenosti již od svých 
školních let, cesta k filmařům však snad-
ná nebyla. Poté, co vystudoval Jezdeckou 
a chovatelskou školu v Kladrubech, vstoupil 
do jezdeckého oddílu v Osíku. Jeho členové 
si přivydělávali asistencí během natáčení. Při 
tom se seznámil s Františkem Michálkem, 
jenž pracoval jako koordinátor koňského 

servisu pro filmaře. Po revoluci pak začal Ja-
roslav Novotný v tomto oboru sám podnikat. 
„Samozřejmě tu byla početná konkurence 
a my měli velkou nevýhodu. Sídlíme totiž 
v Litomyšli, 180 kilometrů od Prahy. Každý 
radši hrábl po lidech v Praze a v okolí. Museli 
jsme se proto něčím odlišovat,“ říká Novotný. 

Příležitost se dostavila, když kontaktoval 
Františka Michálka. Ten mu řekl, že koně 
od něho jsou drahé kvůli dopravě a ustá-
jení. Slyšeli by však na ně, kdyby Jaroslav 
Novotný dodal koně „padacího“. A tak se 
svou dcerou Petrou Novotnou, tehdy dva-
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Učí koně padat
Samouk Jaroslav Novotný 
z Jízdárny Pazucha trénuje 
koně pro filmové natáčení
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náctiletou, naučili během pouhých tří dnů 
koně padat. 

„Tím jsme se dobře zapsali u filmařů. Měli 
jsme ve stáji potom třeba šest až osm koní 
a všichni lehali a padali. Tehdy jsme věděli, že 
je to záruka toho, že budeme mít práci, pro-
tože tohle tu nikdo jiný nedělá,“ pochvaluje si 
Novotný. „A tak jsme se postupně dostali do 
povědomí i zahraničních produkcí,“ dodává.

Cesta do zahraničí
Dalším impulzem bylo seznámení s anglic-
kým koňařem Stevem Dentem. „Dceru práce 

s koňmi bavila a chtěla se zlepšit v anglič-
tině. Tenkrát jsme točili Červený bedrník 
v Žatci a Denta jsem požádal, zda by u něho 
mohla moje dcera pracovat. Jenže neměl 
místo, tak šla k jeho bratrovi na farmu. Pro-
pracovala se až na šéfovou celé farmy a na 
natáčení začala pracovat nejen jako podko-
ní, ale i jako kaskadérka,“ vypráví Novotný. 
„Potom jí jednou volali, aby dublovala Nicole 
Kidmanovou. Od té doby zastupuje herečky 
po celém světě,“ dodává.

Když bylo potřeba naučit koně padat, ale 
i správně zapřáhnout trojspřeží, čtyřspřeží 

nebo se celkově postarat o koně a instruovat 
kaskadéry, věděla Petra, komu zavolat. „To, 
co jsem dceru naučil, ona mi takhle vrací,“ 
vysvětluje s úsměvem Novotný.

O tom, že nabízí kvalitní služby, svědčí 
i výčet filmů, na jejichž vzniku se podílel. 
V Německu pracoval například s koňmi při 
natáčení seriálu Doktor z hor. Se Stevem 
Dentem spolupracoval na filmu Král Artuš, 
poskytoval koňský servis při natáčení Krá-
lovství nebeského ve Španělsku. K dalším 
jeho úspěchům patřila například Poslední 
legie na Slovensku. 

Ani v Čechách není o zahraniční produkce 
nouze. U Ústí nad Labem se odehrálo natá-
čení válečných scén s koňmi ve filmu Leto-
pisy Narnie, na němž se podílel. Posledním 
projektem byl seriál Tři mušketýři, během 
něhož Jízdárna Pazucha hostila seriálové 
herce; učili se zde jízdě na koňském hřbetě.

Je třeba přemýšlet
„Vydělat si pořádné peníze jde, ale musíte být 
chytří. Podle scénáře si detailně spočítáte 
a vyčíslíte, kolik bude koňský servis stát,“ 
dělí se o své poznatky Novotný. A dodává: 
„Ale jenom české produkce nás neuživí. Když 
producent zjistí celkovou sumu vyplývající 
z natáčecího plánu s koňmi, často se rozhod-
ne, že to tam ani tolik nepotřebuje. Pokud 
produkce zvolí levnější variantu, utrpí kvalita 
toho servisu, navíc když nemají vycvičené 
koně k tomu, k čemu je ve filmu potřebují.“

Zárukou dobrého výdělku jsou tak podle 
něho jen velké zahraniční projekty. A na 
nich se český „horse master“ podílí. V sou-
časné době připravuje koně pro americkou 
produkci na Barrandově a příští rok se 
chystá do Chorvatska na natáčení nového 
filmu Trója. 

ILONA PODIVÍNSKÁ.

09/2016 l 31

Během své kariéry se Jaroslav Novotný podíval do Německa, Rakouska, Irska, Velké 
Británie, Maroka, na Slovensko. V Číně pro velkofilm The Great Wall připravoval 
sedmispřeží koní. Celá souprava včetně kočáru měřila jedenadvacet metrů.

21 metrů
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POD TLAKEM. „Je to neustálý boj o práci,  
prestiž. Pořád musíte být dobří, aby vás brali,“  
říká Jaroslav Novotný.
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Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně

Architektonicky vyjímečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní péči nejen
o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní a profesionální

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi

Nově otevřené Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí léčbu onemocnění páteře pomocí špičkové technologie. MTT-
Medicínská tréninková terapie je zaměřená na posilování hloubkového svalstva páteře, jehož oslabení je nejčastější příčinou 

onemocnění a vadného držené páteře, jako je např. výhřez ploténky či špatné zakřivení.

Bezbolestná terapie Vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný.

Program je vhodný také jako prevence při sedavém zaměstnání nebo zaměstnání s nutností častého cestování. 
Bolesti hlavy, bolesti zad – vrátíme Vaše záda opět do pohody!

Lázeňský hotel Pyramida, a.s., Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně
e-mail: reserve@hotelpyramida.com www.hotel-pyramida.cz tel: 00420- 354 401 500
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Chceme změnit kulturu stavebních projektů
O tom, jakou budovu postavíte, rozhoduje kvalita  
a odbornost projektového týmu, který projekt řídí a spolu  
s investorem stavby stojí u klíčových rozhodnutí

ADVERTOR I AL

Sehraný projektový tým, který má 
společný záměr a cíl, dokáže realizovat 
celý stavební projekt od zrodu až po 

finální kolaudaci bez zádrhelů, říká jednatel 
společnosti DELTA Projektconsult Erik 
Štefanovič. 

Pokud si investor zvolí pro svůj záměr 
správného partnera, celý proces může být 
ve výsledku ekonomičtější a kvalita stavby 
vyšší. 

Podle Erika Štefanoviče je důležité 
investovat do projektu – ať už jde o obytnou 
budovu, či průmyslový objekt – maximální 
energii hned na startu, ve fázi plánování 
a přípravy stavby. Cílem by mělo být vytvo-
řit jeden funkční „smart team“, založený na 
skutečné spolupráci specialistů z jednotli-
vých oborů.

Skupina prý musí mít stejné zájmy a po-
třeby a vyvarovat se kontraproduktivního 
soupeření jednotlivých členů, jež často vede 
k nesmyslnému hledání viníků, ztrátě ener-
gie a řadě nedorozumění. 

Investor spoléhá  
na sehrané odborníky
Investor většinou spoléhá na to, že jeho pro-
jekt zajišťují sehraní odborníci. Ve skuteč-
nosti bývají jednotlivé týmy sladěné pouze 
na interní úrovni. 

Projekty často realizuje větší množství 
part, jež spolu soupeří. Každá má totiž své 
vlastní cíle, potřeby a pravidla. Proto je 
potřeba nastavit na startu ideální způsob 
komunikace a určit, jaké budou mít jednotli-
ví lidé kompetence. 

„Bez schopného moderátora není možné 
týmové spolupráce dosáhnout. Praxe nám 
jasně ukazuje, že tato forma řízení staveb-
ních projektů, jež jako architekti a stavební 
manažeři připravujeme, přináší v důsledku 

efektivní a nekomplikovaný průběh projektu. 
Pro investora je to skutečně smysluplné a je 
to také důvod, proč se k nám investoři opako-
vaně vracejí,“ poznamenává Erik Štefanovič. 

Podle společnost DELTA přináší ideální se-
stavení projektového týmu, který se řídí správ-
ně nastavenými pravidly, investorovi jistotu 
v oblasti kvality stavby, dodržování termínů 
a znamená i ušetření nákladů za projekt. 

Odpovídající energii je třeba zmíněnému 
problému věnovat jednoduše proto, že jedině 
zkušení a sehraní manažeři, projektanti 
a realizační firmy jsou ochotni převzít abso-
lutní zodpovědnost za splnění cílů a potřeb 
investora. 

„Stavění v takovém týmu přináší do 
stavebnictví zcela novou kulturu oriento-
vanou na férovost, vzájemnou úctu a dů-
věru. Kulturu, která v důsledku produkuje 
výrazně ekonomičtější stavební proces 
a také jednoznačně vyšší kvalitu postavené 
budovy,“ doplňuje Štefanovič.

Zásadně jiná cesta
Zkušenosti ukazují, že konvenčně realizo-
vané stavební projekty nikdy neběží bez 
problémů. 

„Osobně věřím, že s předvídavým projek-
tovým managementem jde stavění v týmu 
zásadně jinou cestou. Cestou orientovanou 
na úctu a shodu mezi jednotlivci, která v dů-
sledku přináší úsporu nákladů při dosažení 
nejvyšší možné kvality,“ uzavírá téma jed-
natel české a slovenské společnosti DELTA 
Projektconsult Erik Štefanovič. 

Firma, která se specializuje na projekty 
pozemních staveb, byla založena před  
40 lety ve Walesu. Aktuálně působí v Čes-
ku, Rakousku, na Slovensku a Ukrajině. 
Nejčastěji bývá architektem či generálním 
projektantem stavby. V portfoliu jejích slu-
žeb je i stavební management, management 
zadávání zakázek či IT služby.  

RED
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Zkušenosti ukazují, 
že konvenčně 
realizované stavební 
projekty nikdy 
neběží bez problémů.
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Lázeňský hotel PYRAMIDA, Františkovy Lázně

Architektonicky vyjímečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní péči nejen
o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní a profesionální

péče Vám z všedního dne udělají jedinečný zážitek.

Střešní kavárna s panoramatickou vyhlídkou bazén prostorné komfortní pokoje s WiFi

Nově otevřené Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí léčbu onemocnění páteře pomocí špičkové technologie. MTT-
Medicínská tréninková terapie je zaměřená na posilování hloubkového svalstva páteře, jehož oslabení je nejčastější příčinou 

onemocnění a vadného držené páteře, jako je např. výhřez ploténky či špatné zakřivení.

Bezbolestná terapie Vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný.

Program je vhodný také jako prevence při sedavém zaměstnání nebo zaměstnání s nutností častého cestování. 
Bolesti hlavy, bolesti zad – vrátíme Vaše záda opět do pohody!

Lázeňský hotel Pyramida, a.s., Slatina 91, 351 01 – Františkovy Lázně
e-mail: reserve@hotelpyramida.com www.hotel-pyramida.cz tel: 00420- 354 401 500

HOTEL
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Otec, který získal sady u Tuchorazi na počátku 
devadesátých let v restituci, a jeho osm starších 
společníků manažersky situaci absolutně nezvládli. 

Neměli především vizi dalšího rozvoje, připouští Vyšata. 
Teprve dvacetiletý mládenec ji měl. Přestože o pěstování 

jablek nic nevěděl, neváhal a před dvaceti lety odjel z rušné 
Prahy na středočeský venkov. Záchranu rodinného stříbra 
vzal jako výzvu. „Chtěl jsem se podnikatelsky posunout 
dál, připadalo mi, že zemědělství je zajímavější obor než 
hostely,“ doplňuje.

Nadšení i kopec štěstí
V čem spočívala resuscitace umírajícího byznysu? Majitel 
firmy měl podle vlastních slov potřebnou dávku entuziasmu, 
ale před sebou horu překážek, které musel zdolat.

„Byl jsem plný ideálů a chtěl něco dokázat. Se ženou jsme 
se přestěhovali z pražského bytu a první roky žili v podstatě 
jen v kanceláři v Tuchorazi. Nekoukal jsem na to, zda se sa-
daření vyplatí. Dnes bych již udělal některé věci jinak. Tehdy 
jsem do toho ale šel po hlavě a rovnou si nakreslil a předsta-
vil, jak bude vypadat budoucí firma.“ 

Jablečný král 
zachránil rodinný byznys
Původní byznys jeho otce, 
majitele sadů, dospěl ke krachu. 
Robert Vyšata, který jako teenager 
provozoval hostely pro studenty, 
se ale rozhodl postavit osudu

›
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Jablečný král 
zachránil rodinný byznys
Původní byznys jeho otce, 
majitele sadů, dospěl ke krachu. 
Robert Vyšata, který jako teenager 
provozoval hostely pro studenty, 
se ale rozhodl postavit osudu

   Obrat družstva 
Bohemia Apple, jehož 
největší součástí firma 
Sady Tuchoraz je, byl 
loni 250 milionů korun. 
Za poslední tři roky se 
zdvojnásobil.

    Sady Tuchoraz ročně 
vypěstují přibližně 
deset tisíc tun jablek, 
Bohemia Apple ročně 
uskladní, zabalí, 
přepraví a zmoštuje 
ještě jablka od dalších 
dodavatelů. Celkový 
objem je přibližně  
15 tisíc tun.

Prudký 
růst
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Řada smolných věcí ho nicméně stále 
srážela na kolena a mnohokrát byl krůček 
od úplného konce. Sadaři a ovocnáři jsou víc 
než kdokoli jiní závislí na rozmarech počasí. 
Právě ty málem tuchorazský podnik opět 
odsoudily ke krachu. 

„Nejhorší byly kroupy v roce 2002. Bylo to 
týden před sklizní, kdy mi krupobití zničilo 
95 procent úrody. Za pár minut jsme přišli  
o desítky milionů,“ vzpomíná.

Proplouvat mezi Skyllou a Charybdou 
znamenalo podle Roberta Vyšaty překo-
návat časté jarní mrazy, které se objevily 
několik let za sebou i v místech, kde podle 
starousedlíků nikdy předtím nemrzlo. 

„Rozhodli jsme se téměř všechny sady vyká-
cet a v rámci obnovy je vysadit do lokalit výše 
položených, kde bylo riziko mrazů podstatně 
nižší. To se také po více než deseti letech poda-
řilo a dnes jsme tam, kde jsme. Cesta k tomu 
ale byla velmi strastiplná,“ vzpomíná.

Inspirace ve světě 
Pomohlo mu i to, že hodně cestoval a nebál 
se inspirovat tam, kde věci dělají nebo dělali 
lépe. „Cestování a sondování situace v zá-
padní a jižní Evropě mi pomohlo asi nejvíc. 
Stanovil jsem velikost firmy po stránce obje-
mu pěstovaného ovoce, atraktivních odrůd, 
moderních technologií v oblasti pěstování 
a skladování,“ popisuje Vyšata. 

Jeho úsilí přineslo ovoce, konkrétně 
miliony jablek ročně ze stovek hektarů sadů. 
Společnost Sady Tuchoraz se stala největším 

pěstitelem v Česku. Ovoce dodává do men-
ších i větších prodejen po celé zemi. Nedávno 
navíc investovala do zařízení na výrobu sto-
procentního jablečného moštu, který se stal 
hitem. Česká republika je rájem biofarem. 
Ani Robert Vyšata se kdysi neubránil „bio 
módě“ a tři roky pěstoval část jabloní v eko-
logickém režimu. Nakonec se ale vrátil ke 
klasickému zemědělství. „Té chemie dáváme 
velmi malé množství. Jablko je pak opticky 
i chuťově daleko lepší v porovnání s tím, co se 
nám dařilo v režimu bio,“ prozrazuje.

Jablečné impérium
Češi jablka milují, ročně jich snědí až  
200 tisíc tun. Na jednoho člověka včetně 
nemluvňat tedy připadá 20 kilogramů. 
Málokde ve světě najdete tak obrovské 
sady jako v Česku, jež je jablečnou velmocí. 

To připouští i Robert Vyšata. „Když jsme 
začali cestovat, uvědomil jsem si naši velikost. 
Běžná velikost jednotlivých jablečných sadů 
v západní Evropě je dva až pět hektarů. Sadař 
je považován za velikého, když má patnáct 
a více hektarů plochy. My pěstujeme jablka na 
mnohonásobně větší ploše. Máme závlahové 
systémy a systémy proti kroupám. O sady 
a jablka se nám stará celý rok více než sto lidí 
a najímáme nárazově brigádníky na různé ak-
tuální práce, například v období sklizně,“ říká.

I proto bylo účelné zmenšit hektarovou 
plochu, na které se ovoce pěstuje. V posled-
ní době se snížila rozloha jablečných sadů 
u Českého Brodu z 340 na 215 hektarů. 

36 l Profit
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Polská jablečná invaze
„Řetězce od nás berou velké objemy ovoce, 
ale na českém trhu je také velký tlak na cenu 
hlavně kvůli dovozům z Polska. Máme méně 
druhů jablek, ale prodáváme je ve velkém 
množství. Pro řetězce je důležité, abychom 
byli schopni dodávat jablka stabilně a spoleh-
livě. Když mohou, tak věřím, že řetězce koupí 
raději česká jablka od nás. Konkrétně u Kauf- 
landu to cítím zcela stoprocentně. Problém 
je, že polská jablka velmi srážejí cenu dolů,“ 
říká majitel firmy s tím, že je čím dál těžší se 
na trhu udržet a produkci prodat. 

„Zkoušíme jablka i zpracovávat, začali 
jsme například i vyrábět jablečný mošt, 
který je stále oblíbenější. Na mošt kupujeme 
jablka i od ostatních dodavatelů, protože 
naše pěstujeme hlavně k přímé spotřebě. Na 
mošt se zpracovávají jablka, která jsou moc 
malá nebo moc velká. Ta spotřebitel nepre-
feruje. Je to opravdu náročné podnikání, kde 
nás trh a zákazníci stále nutí vymýšlet nové 
a efektivní cesty,“ doplňuje Vyšata. 

›
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„Přestože jsme snížili plochu sadů, pro-
dukci jsme zachovali. Jabloň vydrží plodit 
asi dvacet let a naše stromy byly už dlouho 
přes tuto hranici, takže měly nízký hekta-
rový výnos. I proto tady máme odborníka, 
který se jablkům věnuje třicet let,“ usmívá se 
Robert Vyšata.

Sázka na vlastní půdu
Kdo prostuduje dobové anály a pozemkové 
knihy, zjistí, že statkáři a sadaři v Tuchora-
zi a okolí mají staletou tradici. Ve Vyšatově 
rodině se vztah k půdě dědí z generace na 
generaci už přes tři sta let. Robert Vyšata 
hospodaří na vlastním a neumí si předsta-
vit, že by si pozemky pouze pronajímal.

„Z větší části jsou pozemky naše. Je tady 
o půdu poměrně veliký zájem a bez jejího 
vlastnictví dnes není možné provozovat fir-
mu našeho rozsahu. Když jsem do Tuchorazi 
přišel, byla všechna půda jen v nájmu. Dal 
jsem si tu práci a deset let jsem obcházel 
sousedy a prosil je, aby mi část pozemků 
prodali,“ prozrazuje další peripetie.  

Přestože dnes patří k tuzemské sadařské 
elitě, peníze na rozvoj firmy si stále půjčuje. 
Všechny investice do podniku jsou nadále 
financovány úvěry. Vzhledem k finanční ná-
ročnosti byznysu boj o finanční nezávislost 
zřejmě nikdy neskončí. 

 „Naše podnikání je hodně náročné na ho-
tovost. Rok jablka pěstujeme, pak je skladu-
jeme a až další rok prodáváme. Takže v nich 
máme peníze uložené až dva roky. Stále jsou 

potřeba další investice. Posledních pět let 
jsme třeba kupovali nové bedny na uskladně-
ní jablek. To je nutnost. Jen letos jsme koupili 
přes sto kamionů nových beden a dali za ně 
dvacet milionů korun,“ prozrazuje majitel.

Dětem dává možnost volby
Robert Vyšata by svůj rodinný podnik nikdy 
neprodal, jeho budoucnost je přesto ve 
hvězdách. Zda dcera nebo syn půjdou v jeho 
šlépějích, ještě neví. Chce jim ponechat 
možnost volby i proto, že byznys považuje 
za velmi náročný, a připouští, že není pro 
každého.

„Jsem tady přes dvacet let, dal jsem tomu 
všechno. To přece nejde jen tak prodat. 
Navíc máme stále nové plány. Myslím, že tak 
velká firma je v našem oboru spíše vícege-
nerační projekt, že to za jeden život není 
možné zvládnout. Přestože ale jedenáctiletá 
dcera a dvouletý syn v sadech vyrůstají, 
sami si vyberou, čím chtějí být. Tohle je 
příliš náročné, než abych je k tomu cíleně 
vedl,“ přemítá.

„Naším velkým snem je postavit novou 
halu a veškeré zázemí za vesnicí, aby to 
nikomu nevadilo a firma se mohla roz-
růstat. To je ta poslední věc, která nám 
z mého původního plánu chybí. Mohlo by 
tu vzniknout zázemí i pro další producenty 
jablek z republiky,“ plánuje jablečný král 
z Polabí. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

09/2016 l 37

FO
TO

: 
M

ar
ti
n 

Pi
nk

as

24_41_PT_09.indd   37 7.9.2016   17:30:53



Primátorka Adriana Krnáčová to 
komentovala takto: „Původně 
jsme chtěli vyhlásit zákaz jízdy na 

segwayích v podstatě jen na území pražské 
památkové rezervace, ale ozvaly se nám 
některé městské části s tím, že si také 
segwaye nepřejí, a my jsme jim vyšli vstříc.“ 

Co stálo za neobvyklou čilostí konšelů? 
Odpověď je nasnadě. Chtěli ukázat odvahu, 
zbavit se nepříjemného problému. To voliči 
jistě ocení. 

Že přitom sebrali obživu několika stov-
kám lidí a další statisíce obrali o radost 
z jízdy, upřednostnili čoudící auta před 
ekologicky čistými dopravními prostředky, 
nerozlišili dobré provozovatele od špatných, 
na to očividně nehleděli. 

Muselo ale vše zajít až tak daleko?

Atrakce číslo jedna
Novinka se v Praze objevila v roce 2005 
a rychle si mezi jejími návštěvníky získala 
oblibu. Na celosvětovém cestovatelském fóru 
TripAdvisor byla opakovaně považována za 
největší tahák. Česká metropole je totiž pro 
segwaye ideální. Centrum není „ani velké, 

ani malé“, za dvě hodiny stihnou turisté 
objet všechny památky.

Rychle přibývaly české firmy, které se to-
muto byznysu začaly věnovat, a s nimi i vo-
zítka v ulicích. A brzy také došlo k prvním 
konfliktům mezi jezdci a obyvateli města. 
Provozovatelé se proto sdružili v Asociaci 
Segway ČR a určili pravidla, kterými se 
všichni její členové musejí řídit. Sami inicio-
vali první jednání s představiteli Prahy. 

Na chvíli se v Praze ustálil status quo. 
Město segwaye tolerovalo, do provozova-
telů lidově řečeno „nešlo“. Kromě několika 
pokut, které jim například udělilo za to, 
když byla vozítka někde opřená o zeď domu 
či když někdo nabízel propagační letáky na 
ulici, což se nesmí.

Pak však došlo k dramatickému zlomu. 
V metropoli se před třemi roky objevili 
cizinci, převážně ruskojazyční, kteří rozjeli 
byznys po svém. Nedodržovali pravidla jako 
členové asociace, počínali si neomaleně, 
zákazníky před jízdou náležitě neškolili. 
A začaly rychle přibývat nehody, zranění. 

Potvrdil to i údaj z pražské Nemocnice  
Na Františku. Ta evidovala v poslední době 

Segwaye jsou v Praze na odstřel 
Segwaye mnohým Pražanům vadily 
už dlouho. Stěžovali si na ně, poukazovali 
na to, že při projížďkách turistů 
v centru města hrozily nehody. Načež
politici bouchli do stolu a samovyvažovací
dopravní prostředky z centra 
Prahy od 3. srpna vykázali 

38 l Profit

K AUZ A

›

24_41_PT_09.indd   38 7.9.2016   17:31:00



Segwaye jsou v Praze na odstřel 
Segwaye mnohým Pražanům vadily 
už dlouho. Stěžovali si na ně, poukazovali 
na to, že při projížďkách turistů 
v centru města hrozily nehody. Načež
politici bouchli do stolu a samovyvažovací
dopravní prostředky z centra 
Prahy od 3. srpna vykázali 
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Klub přísných se rozšiřuje
Segwaye jsou milované i zatracované nejen 
v Praze. Třeba v Barceloně si na ně radní 
také došlápli, a to jich tam jezdí mnohem 
méně než v české metropoli, jen  
136, provozuje je sedm společností.  
Dočasně zakázali jejich provoz v letních 
měsících na nábřeží. Dali na stížnosti oby-
vatel Ciutat Velly, centrální části, na které 
masová turistika nejvíce doléhá. 

Každému, kdo s nimi vyrazí podle 
moře na trase mezi hotelem W Barcelona 
a Olympijským přístavem, hrozí pokuta  
90 eur. Ta může vzrůst až na 1125 eur, 
pokud přitom bude jezdec ohrožovat 
„nebezpečným“ způsobem druhé. Předsta-
vitelé města přiznali, že vše konzultovali 
se svými partnery v jiných evropských 
městech, v Paříži, Amsterdamu a Londýně.  

Barcelona, kterou ročně navštíví  
27 milionů turistů, se tak přidala například 
k Londýnu, Hongkongu či New Yorku, kde 
segwaye ze svých ulic vystrnadili. Na druhé 
straně v jiných městech se mají dvouko-
lová elektrická vozítka čile k světu. V akci 
jsou podle Segwayguidedtours.com ve  
427 městech v 56 zemích.

Také z nich se ale ozývají stížnosti, 
spolužití s chodci zůstává problematické. 
Často totiž není rozhodnuto, zda patří na 
silnice, chodníky nebo cyklostezky.  
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46 lidí zraněných při nehodách způsobených 
provozem vozítek segway. „Ani jednu z ne-
hod ale nezpůsobili členové sdružení,“ říká 
Zuzana Eliášová, mluvčí asociace. 

Vperjod!
V tu chvíli pražští konšelé dospěli k závěru, 
že pohár trpělivosti přetekl. Dost už! Tohle 
řádění musí skončit, rozhořčili se. Hodili 
všechny do jednoho pytle, nerozlišili, kdo je 
člen asociace a chová se náležitě a kdo není 
a plete si centrum s Klondikem (tedy spíše 
s Arbatem), a začali jednat. Výsledkem bylo 
omezení provozu segwayů v centru Prahy, 
které bylo ve skutečnosti jejich zákazem.

„K tomu všemu nemuselo vůbec dojít,“ 
ohlíží se René Buřič z Prague Segway Tours, 
„když se tady objevily nezodpovědné firmy, 
představitelé města, finanční správa, měst-
ští strážníci měli včas zakročit.“

A připomněl (nepsané) dohody z minu-
losti, které jsou v současnosti k ničemu. 
Když bylo dříve členům Asociace Segway ČR 
řečeno, aby někam nejezdili, tak s tím skon-
čili. Byli schopní se domluvit. Ne tak nově 
příchozí. Ti vše ignorovali a na nabídku, 
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aby se také stali členy sdružení a dodržovali 
pravidla, hleděli svrchu.  

„Kdo by se jim divil? Když mě nikdo 
nepostihuje, nemám kamennou provozov-
nu, jedu načerno, můžu si dělat, co chci, 

tak je výsledek předem jasný. Proto se to 
tady tak neuvěřitelně rozšířilo,“ říká Buřič. 
„Nařízení se netýká jen nás podnikatelů, 
ale všech obyvatel Prahy, kteří ,přeprav-
níky‘ v nejrůznějších verzích koupili 
a používají je pro dopravu po městě a do 
práce,“ dodává.

Na plný plyn
Před dvěma roky tady byly takové neurvalé 
firmy dvě, nyní jich je již jedenáct. A pro-
vozují desítky strojů. Pokud je chcete vidět 
v akci, stačí se postavit na tři neuralgická 
místa, kde „druzjá“ operují – na Můst-
ku, u Prašné brány a na Staroměstském 
náměstí. 

Jejich naháněči bezstarostně kličkují mezi 
chodci, pokřikují na turisty, doslova je loví 
na ulici, což je přísně zakázáno. 

To vše za bohorovného dohledu měst-
ských strážníků. Ti sice vypadají ve svých 
uniformách velmi dobře, ale akce proti 
černému byznysu se od nich nedočkáte. 
Možná se podle některých členů asociace 
i proti nebezpečně vyhlížejícím mladíkům 
zasáhnout bojí. FO
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SEGWAY V PRAZE  
Počet vozítek segway  
a jejich napodobenin zhruba 500

Počet členů Asociace Segway ČR 12

Firmy mimo asociaci zhruba 11

Počet projíždek s firmami  
sdruženými v asociaci  
(za rok) 25 000 až 30 000

Průměrné roční tržby firem  
sdružených v asociaci 30 mil. Kč

Obrat celého trhu  
(odhad) 100 mil. Kč

Zdroj: Asociace Segway ČR

24_41_PT_09.indd   40 7.9.2016   17:31:06



Přihlížejí tomu, jak jsou na rušných 
místech turisté „školeni“ v jízdě, což 
spočívá v tom, že jsou vlastně ponecháni 
sami sobě. Není divu, že mnozí z nich po 
takovém „tréninku“ zmatkují, na strojích 
se v lepším případě jen potácejí, ohrožují 
kolemjdoucí. 

Je vlastně s podivem, že zranění způsobe-
ných segwayi bylo zatím tak málo. Dvouko-
lová vozítka jsou schopná vyvinout až dvace-
tikilometrovou rychlost a firmy z Východu 
samozřejmě omezovače rychlosti nezapínají.  

Dojde na soudy?   
Od srpna sice začala v Praze platit vyhláš-
ka zakazující jízdu na segwayích a dalších 
podobných vozítkách v Praze 1, na Letné, 
v části Vinohrad, Žižkova, Prahy 4, Smí-
chova, v Libni a Holešovicích, ale v ulicích 
se zatím nic nezměnilo. Praha totiž jaksi 
„zapomněla“ na to, že by měla také rozmístit 
značky, které budou o zákazu informovat. 
Dokud k tomu nedojde, jsou jezdci nepo-
stižitelní. Podle mluvčího magistrátu Víta 

Hofmana budou instalovány někdy v průbě-
hu září. V Praze se však již objevily plakáty 
s nápisem „Segway? No Way!“.

Členové asociace nyní debatují, jak na 
zákaz zareagovat. Nařízení, ač se tváří ploš-
ně a nekompromisně, totiž nezakazuje na 

vyznačeném území jízdu na cyklostezkách 
a v pruzích pro cyklisty. Možná prý dojde 
i k soudním přím při řešení pokut na těchto 
komunikacích. Navíc rázným rozhodnutím 
města podnikatelé přišli o nemalé peníze. 
Do svého byznysu investovali nemalé částky, 
segway stojí v průměru 200 tisíc, mají 
nasmlouvané kontrakty s agenturami až 
do konce roku, platí za provozovny, jejichž 
nájem zrovna prodloužili, a mnoho dalšího. 

Představitelé města jim přitom znemožnili 
podnikání zcela. Nedali jim žádnou šanci. 
Nevymezili trasy, místa, kde by se mohlo jez-
dit. Zakázali vše šmahem. Přitom se ukazuje, 
že by segwaye z Prahy zmizet nemusely. 

Už dnes většina českých provozovatelů 
vyklidila centrum, dvě třetiny jejich vyjíž-
děk směřují na Petřín. Ze tří hodin je stáhli 
na hodinu a půl. Půl hodiny cvičí zákazníky 
v ovládání vozítka a hodinu trvá vyjížďka.

Východní vozba však dál centrum neruše-
ně válcuje… 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Podle statistik postihne více než polovina 
úpadků malé a střední podniky. Jen malá 
část těchto podniků si přitom pojišťuje své 
pohledávky.

Zástupci těchto fi rem nemají totiž 
dostatečné informace a navíc jsou 
přesvědčeni, že pojištění pohledávek je 
určeno spíše velkým fi rmám. Problém je 
v tom, že malé a střední podniky mnohdy 
nemají administrativní zázemí a bojí se 
byrokratické zátěže či ceny pojištění. 

Ing. Dana Hochmannová, regionální 
manažerka z pojišťovny EULER HERMES, 

zmiňuje produkt SIMPLICITY: „Jedná se 
o jedinečný produkt úvěrového pojištění 
určený právě SME fi rmám. Jeho výhodou je 
především to, že kryje veškeré odběratele 
fi rmy včetně těch se špatnou bonitou, 
které by standardní pojištění vyloučilo 
z pojistného krytí.“ Je šitý přímo na míru 
zákazníkům. Ocení ho také fi rmy s mnoha 
odběrateli, které je těžké prověřit nebo kteří 
se často mění (např. zákazníci dopravních 
společností). Sjednání pojistné smlouvy 
je velmi jednoduché. Navíc má zákazník 
možnost ověřit si bonitu u 500 odběratelů 

zcela zdarma. Pojistná ochrana platí pro 27 
zemí světa. 

 Vzhledem k tomu, že pohledávky ve 
společnosti standardně představují 30 až 
50 % aktiv, jedná se o nezanedbatelné 
riziko, které je možné snížit právě 
pojištěním pohledávek. Velmi často je 
pojištění pohledávek pro malé a střední 
podniky jedinou možností, jak ochránit 
vlastní podnikání. Někdy totiž může 
zákazník, u kterého jste nejvíc v klidu, 
představovat to nejvyšší riziko.

Více na: www.eulerhermes.cz 

MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 
PODCEŇUJÍ POJIŠTĚNÍ 

POHLEDÁVEK 

Euler_Hermes_1_2sirka_A161005602.indd   1 9/1/2016   1:21:00 PM
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Jak se vyučenému zámečníkovi 
z Bakova podařilo z nuly vybudovat 
renomovaný podnik a dobýt světové 

trhy? 
„Všichni jsme nějak nastaveni od přírody. 

Někdo je předurčen k vrcholovému sportu, 
jiný podniká. Někteří ale jen proto, aby 
vydělali peníze a měli klid. Jenže další chtějí 
mít firmu, již budou dlouhodobě někam po-
souvat, rozvíjet ji a neustále do ní investovat 
čas a peníze. Já jsem ten poslední případ,“ 
myslí si o sobě majitel rodinného podniku 
z Mnichova Hradiště.

Musel zastavit tři domy
V roce 1994, kdy začal nabízet zákazníkům 
první garážová vrata, byl jediným zaměst-
nancem, dnes pro něj pracuje 150 lidí 
a firma JaP Jacina se pyšní stamilionovými 
ročními obraty. 

Bodem zlomu bylo vybudování výrob-
ních hal v Mnichově Hradišti. Areál, kde 
stojí moderní provozy, byl před dvaceti lety 
rumištěm zarostlým trávou a plevelem s roz-
padlými stavbami. 

„Začátky byly dobrodružné. Nevím, jestli 
bych dneska našel odvahu jít do toho znovu. 
Klíčovým milníkem bylo, když jsme koupili 
tento areál a začali s výstavbou první haly. 
Musel jsem tehdy zastavit tři domy včetně 
toho mého a mých rodičů. Potřebovali jsme, 
aby se firma rozrůstala a byla stabilnější,“ 
popisuje krušné začátky.

Vlastní výroba začala v nově postavené 
hale před čtrnácti lety. „Z privátu – tedy 
plotů, bran a garážových vrat jsme postup-
ně rozšířili nabídku na průmyslová vrata. 
A přibývaly další specializované výrobky 
jako protipožární vrata, atypická vrata, pro-
tipovodňové systémy. Abychom mohli rychle 

a pružně reagovat na požadavky zákazníků, 
vlastní výrobu jsme nutně potřebovali,“ 
prozrazuje.

V současnosti má podnik pobočky v Kva-
sinách, Praze, Plzni, Českých Budějovicích, 
Brně, Olomouci a Ostravě. Na Slovensku pak 
působí dceřiná firma Euro JaP Slovakia. 

Do rozvoje a především inovací inves-
tují dodnes – a sbírají vavříny. „Hlavní je 
na nich neusnout,“ usmívá se Petr Jacina. 
Budoucnost rodinného stříbra mají zajistit 
jeho tři dcery. Dvě dospělé pracují ve firmě 
už dnes.  

Co nás (při)táhlo k vodě
V roce 2002 spláchla v Česku desítky mi-
liard tisíciletá voda. A lidé se začali inten-
zivněji zajímat o to, jak před povodněmi 
ochránit svůj majetek. Srpnové záplavy byly 
inspirací i pro Jacinovu firmu.
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Vrata mu otevřela 
dveře do světa
První dovezená 
garážová vrata smontoval 
Petr Jacina v malé 
zámečnické dílně. 
Dnes pro něho pracuje 
sto padesát lidí
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JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ CENY 
STAVEBNÍCH PRACÍ STÁLE STAGNUJÍ
V dnešní době, kdy tvrdý konkurenční boj udr-
žuje ceny stavebních prací stále velmi nízko, 
není výhrou stavební zakázku pouze získat, ale 
mnohem důležitější je dokázat stavbu kvalitně 
a včas realizovat za nižší náklady, než byla ví-
tězná odbytová cena. Jestliže se ceny staveb-
ních prací nezvyšují, je jedinou možností, která 
vede k zisku, zvýšit produktivitu práce a snížit 
výrobní i režijní náklady. Pro většinu �rem není 
jednoduché změnit zaběhnutý způsob řízení, 
který jim dlouhá léta celkem dobře fungoval. 
Bez razantního zásahu do stávající organizač-
ní struktury a změny řídících procesů se ale 
v současné době stavební �rmy, které chtějí 
přežít, neobejdou.

STAVEBNICTVÍ JE STÁLE O KROK ZPĚT 
ZA PRŮMYSLOVOU VÝROBOU
Revoluce v principech řízení strojírenské vý-
roby proběhla již před několika lety. Dnes si 
žádná prosperující strojírenská �rma již ani ne-
dokáže představit výrobu bez plného využití 
nových technologií s plnou podporou infor-
mačních systémů. Takzvaná digitální revoluce 
se ale stavebnictví dotkla zatím spíše okrajově 
především v oblasti využití nových materiálů 
či moderních mechanizačních prostředků. Co 
se týče využití informačních technologií pro 
efektivní řízení stavební výroby, stavebnictví 
za průmyslovou výrobou stále pokulhává. Pro 
většinu stavebních �rem se představa o využití 
informačních systému k řízení výroby omezila 
na soustavu vlastnoručně vyrobených excelo-
vých tabulek. Vzhledem k tomu, že v excelo-
vých tabulkách nelze ručně zadané informace 
nijak systémově kontrolovat, lze velmi snadno 
skutečné výsledky v průběh výstavby zkreslo-
vat a kamu�ovat. Také využívat pro kontrolu 
v průběhu stavby pouze ekonomické výsledky 
z účetnictví, které jsou zatíženy časovým sklu-
zem prvotních dokladů, je velmi nebezpečné. 
Skutečný ekonomický výsledek stavby se pak 
stavební �rmy dozvídají teprve po zaúčtová-
ní veškerých nákladů, což bývá často i něko-
lik měsíců po dokončení stavby. Nepříjemná 
překvapení, která z toho vyplývají, již ale nelze 
nijak napravit.

PROCESNÍ NÁKLADOVÉ ŘÍZENÍ  
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ
Cestou k udržení stavební �rmy v zisku je za-

vedení procesního nákladového řízení. Aby 
mohla být zvýšena produktivita stavebních 
prací a sníženy náklady, je zapotřebí zjedno-
dušit a zprůhlednit všechny řídící procesy sou-
visející s realizací staveb. Je nezbytné odstranit 
veškeré zbytečné a neefektivní činnosti jak na 
stavbách, tak i v centrále. Je potřeba odstranit 
procesy, které �rmu a její zaměstnance zbyteč-
ně zaměstnávají, a nahradit je takovými proce-
sy, které podporují bezproblémovou a kvalitní 
realizaci staveb. Stavební �rma musí mít k dis-
pozici jednoduchou a průhlednou kontrolu 
veškerých vzájemné provázaných procesů, 
které souvisí s realizací staveb. Vše začíná již 
výběrovým řízením, tvorbou cenových nabí-
dek, kalkulací nákladů, výrobní přípravou sta-
veb, zajišťováním materiálu a subdodávek až 
po bilancování a plánování postupu výstavby 
včetně průběžného věcného a ekonomického 
vyhodnocení postupu výstavby. Pokud se sta-
vební �rmy nepřizpůsobí včas novým podmín-
kám, budou mít na současném stavebním trhu 
velmi těžkou pozici.

IPOS JAKO NÁSTROJ K PROVEDENÍ 
NUTNÝCH ZMĚN
Firma IPOS – SOFT, spol., s. r. o., se již téměř 
25 let zabývá vývojem komplexního infor-
mačního a řídícího systému IPOS. IPOS je 
postaven na principech procesního a nákla-
dového řízení. Vzhledem k tomu, že tento 
systém byl vyvinut výhradně pro stavební 

firmy, respektuje veškerá specifika, kterými 
se stavebnictví liší od ostatních oborů, jako 
jsou měnící se podmínky výstavby, projekto-
vé změny, náhrady a změny materiálů, úpra-
vy nákladových cen v čase i změny subdo-
davatelů během výstavby. Díky vzájemným 
procesním vazbám mezi ekonomickými 
a výrobními informacemi dokáže systém 
IPOS navíc také eliminovat časový skluz eko-
nomických informací. Bez čekání na účetní 
uzávěrky jsou včas k dispozici informace ne-
jen o fyzickém, ale i o ekonomickém vývoji 
každé stavby i celé firmy. Pro kvalifikované 
řízení staveb i celé firmy jsou rozhodující 
aktuální pravdivé informace, které jsou do-
stupné všem řídícím pracovníkům jak v cen-
trále, tak i na každé stavbě. Z těchto důvodů 
byl systém IPOS doplněn o zcela nový mo-
dul pro mobilní zařízení. V současné době je 
tedy možné nejen pořizovat, ale i získávat 
potřebné informace o aktuálním průbě-
hu stavby přímo ze staveb pomocí tabletu 
a mobilního připojení. Kvalita rozhodová-
ní je přímo úměrná kvalitě informací, což 
umožňuje snižovat případná rizika a zvyšo-
vat zisk. Rychlý přechod na procesní řízení 
s plnou podporou informačního systému 
IPOS je cestou k prosperitě stavební firmy 
v současných velmi tvrdých podmínkách.

Ing. Miroslav Novotný
ředitel společnosti

IPOS – nástroj, který pomáhá stavebním �rmám zjednodušit, 
zprůhlednit a zlevnit veškeré procesy, jež souvisí s realizací staveb

KOMERČNÍ PREZENTACE
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JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ CENY 
STAVEBNÍCH PRACÍ STÁLE STAGNUJÍ
V dnešní době, kdy tvrdý konkurenční boj udr-
žuje ceny stavebních prací stále velmi nízko, 
není výhrou stavební zakázku pouze získat, ale 
mnohem důležitější je dokázat stavbu kvalitně 
a včas realizovat za nižší náklady, než byla ví-
tězná odbytová cena. Jestliže se ceny staveb-
ních prací nezvyšují, je jedinou možností, která 
vede k zisku, zvýšit produktivitu práce a snížit 
výrobní i režijní náklady. Pro většinu �rem není 
jednoduché změnit zaběhnutý způsob řízení, 
který jim dlouhá léta celkem dobře fungoval. 
Bez razantního zásahu do stávající organizač-
ní struktury a změny řídících procesů se ale 
v současné době stavební �rmy, které chtějí 
přežít, neobejdou.

STAVEBNICTVÍ JE STÁLE O KROK ZPĚT 
ZA PRŮMYSLOVOU VÝROBOU
Revoluce v principech řízení strojírenské vý-
roby proběhla již před několika lety. Dnes si 
žádná prosperující strojírenská �rma již ani ne-
dokáže představit výrobu bez plného využití 
nových technologií s plnou podporou infor-
mačních systémů. Takzvaná digitální revoluce 
se ale stavebnictví dotkla zatím spíše okrajově 
především v oblasti využití nových materiálů 
či moderních mechanizačních prostředků. Co 
se týče využití informačních technologií pro 
efektivní řízení stavební výroby, stavebnictví 
za průmyslovou výrobou stále pokulhává. Pro 
většinu stavebních �rem se představa o využití 
informačních systému k řízení výroby omezila 
na soustavu vlastnoručně vyrobených excelo-
vých tabulek. Vzhledem k tomu, že v excelo-
vých tabulkách nelze ručně zadané informace 
nijak systémově kontrolovat, lze velmi snadno 
skutečné výsledky v průběh výstavby zkreslo-
vat a kamu�ovat. Také využívat pro kontrolu 
v průběhu stavby pouze ekonomické výsledky 
z účetnictví, které jsou zatíženy časovým sklu-
zem prvotních dokladů, je velmi nebezpečné. 
Skutečný ekonomický výsledek stavby se pak 
stavební �rmy dozvídají teprve po zaúčtová-
ní veškerých nákladů, což bývá často i něko-
lik měsíců po dokončení stavby. Nepříjemná 
překvapení, která z toho vyplývají, již ale nelze 
nijak napravit.

PROCESNÍ NÁKLADOVÉ ŘÍZENÍ  
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ
Cestou k udržení stavební �rmy v zisku je za-

vedení procesního nákladového řízení. Aby 
mohla být zvýšena produktivita stavebních 
prací a sníženy náklady, je zapotřebí zjedno-
dušit a zprůhlednit všechny řídící procesy sou-
visející s realizací staveb. Je nezbytné odstranit 
veškeré zbytečné a neefektivní činnosti jak na 
stavbách, tak i v centrále. Je potřeba odstranit 
procesy, které �rmu a její zaměstnance zbyteč-
ně zaměstnávají, a nahradit je takovými proce-
sy, které podporují bezproblémovou a kvalitní 
realizaci staveb. Stavební �rma musí mít k dis-
pozici jednoduchou a průhlednou kontrolu 
veškerých vzájemné provázaných procesů, 
které souvisí s realizací staveb. Vše začíná již 
výběrovým řízením, tvorbou cenových nabí-
dek, kalkulací nákladů, výrobní přípravou sta-
veb, zajišťováním materiálu a subdodávek až 
po bilancování a plánování postupu výstavby 
včetně průběžného věcného a ekonomického 
vyhodnocení postupu výstavby. Pokud se sta-
vební �rmy nepřizpůsobí včas novým podmín-
kám, budou mít na současném stavebním trhu 
velmi těžkou pozici.

IPOS JAKO NÁSTROJ K PROVEDENÍ 
NUTNÝCH ZMĚN
Firma IPOS – SOFT, spol., s. r. o., se již téměř 
25 let zabývá vývojem komplexního infor-
mačního a řídícího systému IPOS. IPOS je 
postaven na principech procesního a nákla-
dového řízení. Vzhledem k tomu, že tento 
systém byl vyvinut výhradně pro stavební 

firmy, respektuje veškerá specifika, kterými 
se stavebnictví liší od ostatních oborů, jako 
jsou měnící se podmínky výstavby, projekto-
vé změny, náhrady a změny materiálů, úpra-
vy nákladových cen v čase i změny subdo-
davatelů během výstavby. Díky vzájemným 
procesním vazbám mezi ekonomickými 
a výrobními informacemi dokáže systém 
IPOS navíc také eliminovat časový skluz eko-
nomických informací. Bez čekání na účetní 
uzávěrky jsou včas k dispozici informace ne-
jen o fyzickém, ale i o ekonomickém vývoji 
každé stavby i celé firmy. Pro kvalifikované 
řízení staveb i celé firmy jsou rozhodující 
aktuální pravdivé informace, které jsou do-
stupné všem řídícím pracovníkům jak v cen-
trále, tak i na každé stavbě. Z těchto důvodů 
byl systém IPOS doplněn o zcela nový mo-
dul pro mobilní zařízení. V současné době je 
tedy možné nejen pořizovat, ale i získávat 
potřebné informace o aktuálním průbě-
hu stavby přímo ze staveb pomocí tabletu 
a mobilního připojení. Kvalita rozhodová-
ní je přímo úměrná kvalitě informací, což 
umožňuje snižovat případná rizika a zvyšo-
vat zisk. Rychlý přechod na procesní řízení 
s plnou podporou informačního systému 
IPOS je cestou k prosperitě stavební firmy 
v současných velmi tvrdých podmínkách.

Ing. Miroslav Novotný
ředitel společnosti

IPOS – nástroj, který pomáhá stavebním �rmám zjednodušit, 
zprůhlednit a zlevnit veškeré procesy, jež souvisí s realizací staveb
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„Nikoho to tehdy nenechalo chladným. 
Říkal jsem si, že už jsme vyrobili mnoho 
vrat a neumíme ani jedny pořádně utěsnit. 
Shodou okolností jsem tehdy potkal na 
jedné výstavě inženýra, který mi představil 
unikátní systém nafukovacího těsnění, které 
měl patentově chráněno a jež jsme začali 
využívat,“ prohlašuje zakladatel společnosti.

Původní myšlenka byla, že budou mít 
pouze jednu nebo dvě řady produktů 
protipovodňové ochrany. Jenže časy se 
změnily. „Postupně jsme dospěli k tomu, že 
nabídneme klientům celý systém výrobků, 
které se týkají zabezpečení proti záplavám. 
V našem portfoliu aktuálně máme dveře, 
protipovodňové stěny, desky a další mobilní 
zábrany, hradidla, velká atypická vrata...,“ 
vyjmenovává.

Protitlakové uzávěry JaP Jacina zamezují 
vniknutí vody do stanic pražského metra 
Anděl a Můstek. Protipovodňové zábrany 
chrání před zaplavením Národní divadlo 
nebo Libeňské doky. Pět metrů vysoká stěna 
má v případě živelní katastrofy ušetřit cent-
rum Ústí nad Labem. 

„Nedávno jsme získali důležitou zakázku 
pro slovenské záchranné sbory. Na Sloven-
sko jsme dovezli třicet velkých kontejnerů 
s našimi mobilními zábranami, které se 
rychle a jednodušše stavějí a velmi účinně 
nahrazují pytle s pískem,“ doplňuje Petr 
Jacina. 

Firmu z Mnichova Hradiště znají v Dán-
sku, Francii, Polsku, Rakousku, Německu, 

Rusku, ale i na druhém břehu Atlantiku. 
Inovativních řešení si všimli také v arab-
ském světě, v Singapuru či Thajsku. 

„Podvodní“ trezor
A je tu ještě jeden unikát, jenž si postup-
ně hledá cestu k zákazníkům v Evropě či 
USA. Firma začala vyrábět protipovodňový 
trezor, který má ochránit vaše cennosti před 
velkou vodou, zemětřesením i jinými živel-
ními pohromami.

„Zjednodušeně řečeno jde o vodotěsný 
trezor, který se používá standardně jako 
každý jiný, jenže má navíc záplavové čidlo. 
V případě zaplavení čidla vodou spustí řídící 
jednotka elektromagnetický ventil, který 
natlakuje systém obvodového těsnění ve 
dveřích. Zároveň se odpojí elektronika, aby 
nedošlo k jejímu poškození. Výrobek je tes-
tován na to, aby vydržel pod vodou patnáct 
dní,“ prozrazuje Petr Jacina.

Blackbox může být vybaven externím 
úložištěm dat HDD o kapacitě 500 GB, nebo 
1 TB. I v případě, že se při povodních „za-
toulá“, měli byste být schopni jej najít, a to 
díky systému GPS. 

Neměli jsme kde testovat
Novinky, které firma vyvíjí, je potřeba otes-
tovat. Vybudovala proto zkušební centrum, 
které jinde v Česku ani v Evropě nenajdete. 
Je zde možné zkoušet protipovodňové lini-
ové hrazení, mobilní zábrany, vrata a další 
výrobky. 

„V našem zkušebním kanále umíme 
nasimulovat záplavy, mořský příboj či 
přívalovou vlnu, která vznikne při protržení 
přehrady,“ shrnuje zakladatel podniku.

„Testování se provádí s podporou senzorů, 
které měří průhyb nebo posun hrazení. Kro-
mě zkoušek ve sladké vodě je možné testovat 
také materiály pro ochranu před mořskou 
vodou. V prostorách kanálu je možné simu-
lovat povodeň různé intenzity. Čtyři samo-
statné zkušební sekce lze samostatně rychle 
napouštět a vypouštět z nádrže o objemu 
vody 40 metrů krychlových. Výška hladiny 
vody je měřena automaticky,“ popisuje.

Centrum vzbudilo pozornost i u zahra-
ničních klientů. Státní zkušebna z Velké 
Británie si kanál pronajala na několik let do-
předu. „Zkoušela tu i jedna firma z Anglie, 
spolupracujeme s německou státní zku-
šebnou nebo s velkými pojištovnami, které 
působí v oblasti protipovodňových případů,“ 
doplňuje Petr Jacina. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Hyundai Centrum Praha
Českobrodská 42, Praha 9

T +420 281 040 011
E hyundai@hyundaipraha.cz
www.hyundaipraha.cz

Otevírací doba
Po - Pá: 7.00 - 19.00   So: 9.00 - 15.00

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, 
emise CO2: 119-177 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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Hyundai 
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Kromě dominantního Iveca 
z Vysokého Mýta, nástupce 
tradičních autobusů Karosa, působí 

na tuzemském trhu další dvě české firmy – 
SOR Libchavy a KHMC. Navíc svůj prototyp 
otestovala i plzeňská Škoda Transportation.    

KHMC: Nikdo tomu nevěřil! 
Když Kamil Hrbáč zakládal v roce 1993 se 
svým společníkem sdružení fyzických osob, 
ještě netušil, že za několik let budou jeho 
doménou autobusy. Firma se zabývala výro-
bou nástaveb na užitková vozidla, jako byly 
valníky, skříně, speciální odtahová vozidla, 
chladírenské vestavby a podobně. 

„V polovině roku 1995 jsem se sezná-
mil s Vilémem Pecháčkem, dnes po právu 
,duchovním otcem malých autobusů‘, který 
v té době působil externě v Technickém 
zásobovacím závodu ve Vítkově. Pod jeho 
vedením tam spatřily světlo světa první mi-
krobusy na podvozcích Mercedes-Benz T2,“ 
vzpomíná Kamil Hrbáč, jednatel společnosti 

KHMC, která se zabývá výrobou malých 
autobusů. 

Jelikož tehdejší vedení společnosti ve 
Vítkově nebylo výrobě mikrobusů příliš 
nakloněno, někteří vedoucí pracovníci nedá-
vali nasazení nízkonákladových vozidel do 
provozu vůbec žádnou šanci, byla výroba po 
několika kusech ukončena. 

„I velcí výrobci ‚dospělých autobusů‘ 
brali tuto myšlenku jako fantasmagorii. Po 
vzájemné dohodě jsme výrobu prakticky za-
hájili do dvou měsíců, a to jsme kvůli tomu 
museli zajistit a vybavit novou dílnu a při-
jmout nové zaměstnance,“ dodává Hrbáč.

Mezi první zákazníky, kteří zatoužili po 
malých autobusech s kapacitou 40 cestujících 
(včetně stojících pasažérů), patřily ČSAD 
Rosice, ČSAD Židlochovice, ČSAD Frýdek-
-Místek a ČSAD Český Těšín. První velká za-
kázka přišla o rok později s nástupem nového 
modelu Mercedes-Benz Sprinter. Tehdy firma 
dodala dvacet malých autobusů s kapacitou 
25 cestujících pro ČSAD Plzeň. 

„Následně jsme začali na modelu Sprin-
ter vyrábět varianty pro vyhlídkové jízdy, 
svozové a dálkové autobusy,“ popisuje 
Hrbáč. 

V roce 2004 se společnost přestěhovala 
z pronajatých prostor do vlastního areálu 
o celkové výměře 9800 metrů čtverečních 
a do současnosti vyrobila téměř tisíc malých 
autobusů, které dodala nejen do České re-
publiky a na Slovensko, ale také do Rakous-
ka, Německa a Švýcarska. 

Škoda Transportation: sázka na 
elektřinu
V prvním pololetí letošního roku bylo v Čes-
ku vyrobeno 2212 autobusů. Z toho patří 
KHMC 1,3 procenta. Dominantní výrobce 
Iveco Czech Republic získal podíl 88,7 pro-
centa a SOR Libchavy deset procent. 

K současné trojce se nyní přidává čtvrtý 
výrobce. Plzeňská Škoda Transportation vy-
vinula elektrobus Perun, který od loňského 
roku testovala v provozu.  

Stane se z Česka 
autobusová velmoc?
Neustále se hovoří o úspěších 
automobilek Škoda Auto, Hyundai 
a TPCA. Jenže v jejich stínu se rodí 
další velké překvapení. V tuzemsku 
jsou již čtyři výrobci autobusů 
a překonávají prodejní rekordy 
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„Testování technologie prvních prototy-
pů je ukončeno. Vyhodnocení zkušebního 
provozu dvou elektrobusů s rychlodobíjením 
v rámci projektu ZeEUS v Plzni probíhá, ale 
Škoda Electric je připravena k výrobě prv-
ních elektrobusů prakticky okamžitě,“ říká 
mluvčí společnosti Michal Tobrman. „Zájem 
projevují první zákazníci, zatím se jedná 
vesměs o přípravu pilotních projektů, kde 
důležitou roli hraje nabíjecí infrastruktura 
a samozřejmě financování,“ dodává. Podle 
něho se zatím o sériové výrobě nedá hovořit.

U Škodovky, známé především výrobou 
vlakových souprav a tramvají, přitom nejsou 
autobusy úplnou novinkou. V předchozích 
letech její závod v Klášterci nad Ohří, který 
byl zaměřený hlavně na výrobu trolejbusů, 
zhotovoval i autobusy. 

V současnosti v Plzni vyvinuli dva typy 
elektrobusů. „Jeden s dlouhým dojezdem na 
jedno nabití, zhruba 150 až 180 kilometrů. 
Druhý pro velmi rychlé, takzvané průběžné 
dobíjení, kdy po každých ujetých zhruba 
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Spanilá jízda 
I letošní rok vypadá velmi slibně –  
v prvním pololetí roku bylo vyrobeno  
o 0,7 procenta více autobusů než ve stejném 
období loni. Rok 2015 byl přitom pro české 
autobusové výrobce rekordní, poprvé jich 
vyprodukovali více než čtyři tisíce – přesně 
to bylo 4517. Výrazně tak překonali rekord 
z roku 2014 (3893).

Kam dojedou?
I když se na první pohled může zdát, že 
desetimilionové Česko je pro tolik výrobců 
autobusů malé, podle odborníků mohou 
i v budoucnu všichni prosperovat. „Pro au-
tobusy není hracím polem Česká republika, 
ale přinejmenším Evropa, spíše bychom však 
měli hovořit o globálním trhu. Totéž platí 
i pro výrobu nákladních automobilů a leta-
del,“ říká Jan Linhart, partner poradenské 
společnosti KPMG ČR.

třiceti kilometrech se autobus znovu dobije 
a může takto operovat na lince prakticky 
nepřetržitě,“ vysvětluje Tobrman.

SOR Libchavy:  
sázka na bezemisní vozy 
Právě zachycení nástupu moderních techno-
logií bude klíčové. „Mít v portfoliu něko-
lik typů bezemisních vozidel bude určitě 
výhodou,“ potvrzuje Aleš Lipavský, zástupce 
obchodního ředitele SOR Libchavy. „Zazna-
menáváme zvýšený zájem o elektrobusy. Od 
zahájení jejich výroby jsme dodali zákazní-
kům více než třicet kusů.“ 

Z dosud vyrobených 6500 vozů, které 
opustily brány závodu v Libchavách, je 
to sice jen zlomek, ale rostoucí dojezd na 
jedno nabití a postupné budování potřebné 
infrastruktury bude podíl těchto vozů do 
budoucna zvyšovat. SOR přitom v součas-
nosti nabízí více než 30 typů autobusů, 
které se odlišují délkou, variantami pohonu 

nebo karoserií. Loni prodal 751 vozidel, což 
znamenalo meziroční nárůst o 31 procent 
a zvýšení tržeb o 42 procent na 3,79 miliar-
dy korun.

Iveco: o polovinu víc
Ani vysokomýtské Iveco nepovažuje součas-
nou rekordní produkci za vrchol. Ve svém 
závodě plánuje výrazně zvýšit kapacitu vý-
roby. Nová hala, kde bude také další lakovna 
a svařovna, zvýší roční produkci o více než 
50 procent až na 5050 vozů. 

Závod loni vyrobil 3728 autobusů, nejvíce 
žádaný byl typ Crossway Pop sloužící jako 
školní autobus. I ten přispěl k nárůstu 
tržeb o 16 procent na 17,14 miliardy korun. 
Většina produkce z Vysokého Mýta mířila 
na export, konkrétně 93 procent. Největšími 
odběrateli byly Francie, Německo, Itálie, 
Slovensko a Ázerbájdžán. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

ZELENÉ AUTOBUSY. Plzeňská Škoda Transportation zahájila na jaře dvouletý testovací provoz prvních 
dvou autobusů Perun na bateriový pohon. 
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V současné době vlastníme 110 kamionů, 
které splňují nejvyšší ekologické normy 
v Evropě. Jsme jedna ze dvou dopravních 
� rem, které mají pojištěnou havarijní od-

povědnost na miliardu korun díky dokonalému 
dodržování bezpečnostních pravidel provozu 
a dodržování nařízení EU 561/2006, o sociálních 
režimech řidičů, čímž jsme zajistili našim klientům 
jistotu přeprav na další roky dopředu.

S námi máte vždy dokonalý přehled o pohybu zá-
silky. Každý zákazník dostane jedinečný přístupo-
vý kód do interního systému a díky tomuto kódu 
může na mapě sledovat online pohyb svého 
zboží i s časy dojezdu na místo určení. Po celou 
dobu je započítávána aktuální dopravní situace 
a pracovní režim řidiče. Pokud není vaším zájmem 
sledovat vozidlo online na počítači či tabletu, 
můžete sledovat jen navržené průjezdné body či 
přímo časy, kdy chcete být informováni, kde se 
zboží nachází. Aktuální informace dostanete for-
mou SMS nebo e-mailem dle svého požadavku. 
Z místa nakládky či vykládky náš řidič okamžitě 
posílá veškerou fotodokumentaci dokladů. Ihned 
po vyložení máte tedy přesné informace o prů-
běhu přepravy, o příjezdu na vykládku, čase vy-
ložení a veškeré doklady k přepravě. Tento servis 
má každý zákazník, protože čas, rychlost a kvalita 
informací jsou v dopravě 21. století klíčovými 
faktory. Vše lze navíc propojit s vaším interním 
systémem a díky tomu máte přesné informace 
o převezených zakázkách, zpoždění, poškození 
a řešení a tím i přesnou statistiku, vždy online. 

Klademe vysoké nároky sami na sebe. Zaměst-
nanci jsou pravidelně seznamováni s výsledky 
a novými cíli v oblasti řízení společnosti. Rychle 
tak vidí dopady své práce a mohou se dále sami 
zlepšovat a rozvíjet. Všechny zaměstnance proto 
vedeme k pochopení celého řetězce od získání 
klienta až po realizaci zakázky. 

Řidiči jsou partneři našich zákazníků, protože jsou 
schopni zhodnotit možnosti úspor pro zákazníka 
na nakládkách a vykládkách. Tyto informace pře-
dávají na vedení naší společnosti, po zpracování je 
předáváme dál kompetentním osobám z vedení 
zákazníka. Přehled o možnostech ušetření jak času, 
tak � nancí mají díky školením a velkému objemu 
zakázek, které realizují. Řidiči mají naši plnou dů-
věru a víme, že odvádějí tu nejlepší práci pro vás, 
zákazníky. Však také výběrové řízení probíhá 4–6 
hodin na pozici řidič a 2-3 hodiny na pozici dispe-
čer. Díky tomu víme naprosto přesně, zda je tento 
zaměstnanec hoden pracovat u nás pro vás.

Naši dispečeři, řidiči, servisní technici, asistenční 
služby od pojišťovny Kooperativa či od našich 
dodavatelů nákladních vozidel tvoří dokonale se-
hraný tým. Díky dlouholetým zkušenostem a vzá-
jemné důvěře všichni tito lidé vědí, jak dokonale 
zajistit servis vám zákazníkům, aby bylo zboží 
vždy bezpečně doručeno na místo určení. Vždy 
jste o všem online informováni a máte dokonalý 
přehled. Proto věnujeme maximální úsilí k zajiš-
tění nepřetržité podpory. Jakýkoli problém, dotaz 
či požadavek řešíme ihned v jakoukoli denní či 

noční dobu. Pokud dojde ke škodě na přepravo-
vaném zboží nebo jen k pouhému náznaku, že by 
mohlo ke škodě dojít, ihned podrobně informu-
jeme zákazníka včetně fotodokumentace a přes-
ným postupem řešení celé situace. 

Naším zákazníkem se může stát každý, kdo oče-
kává a vyžaduje vysokou kvalitu, profesionalitu, 
vstřícné a rychlé jednání, lidskost a poctivost 
a dokonalou informovanost. 

Jan Pavlíček, jednatel společnoti, 
www.jpspedition.com

JINÝ PŘÍSTUP = ZCELA ODLIŠNÁ FIRMA
Rozhodli jsme se zbořit mýty o neúspěších a negacích v kamionové dopra-
vě. Převrátit tento mikrosvět doslova naruby a díky své pracovitosti a pocti-
vosti vyrůst ve stabilní � rmu žádanou jak v České republice, tak v zahraničí. 
Chci vás seznámit s naší společnosti a týmem lidí, kteří milují svou práci. 

KOMERČNÍ PREZENTACE

NEMĚŇTE CÍL, ZMĚŇTE CESTU

info@pst-clc.cz www.pst-clc.cz
+420 286 000 203
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Hledá se kamioňák
Řidiči kamionů vydělávají i více než 
40 tisíc korun. Přesto jich je zoufale málo

FOKUS

V   aČeské republice každým 
rokem ubývá podle Česmad 
kolem pět tisíc řidičů. 

Odcházejí ti starší a mladí lidé, kteří 
nově usedají za volanty silničních 
vlaků, nejsou schopni úbytek vyrovnat. 
V tuto chvíli tak chybí až deset tisíc 
řidičů všech kategorií, z toho asi 
sedm tisíc řidičů kamionů. Podobné 
problémy ale řeší i jiné evropské země. 

Je to výsledkem toho, že do řidičů kamio- 
nů se dnes trefuje kdekdo. Tahle profese 
ztratila na přitažlivosti. Přitom je pro fun-
gování ekonomiky stále klíčová.

Není sexy
Muži za volanty nákladních vozů, ale i au-
tobusů to mají stále složitější. Jsou na ně 
kladeny vyšší nároky, musejí toho více umět 
a znát; nezřídka jsou pod tlakem dopravců, 
kteří je nutí k nedodržování povinných pře-
stávek. Pokud jsou přistiženi, jsou vystaveni 
finančním sankcím, přičtení bodů.  

Často za jejich prohřešky může nejen 
v tuzemsku i nedostatečná infrastruktura. 
Počet odpočívadel je nedostatečný, často ani 
nemají kde zastavit. Pokračují proto v jízdě, 
aby nalezli vhodné místo k zastavení, a tím 
páchají přestupky.

Řidiči osobních automobilů je většinou ne-
snášejí, spílají jim, když začnou na dálnicích 
předjíždět pomalejší kolegy. Ministr vnitra 
Milan Chovanec (naslouchající pozorně vox 
populi) dokonce přišel s nápadem, že by jim 
to mělo být zakázáno. Jak by to pak vypadalo 
na magistrálách, však evidentně nedomyslel. 
Napravo ploužící se kolony a nalevo totéž, 
protože pomalejší řidiči osobních aut by se 
mezi nákladní vozy báli „vmáčknout“.  

Na vlastní kůži
To, jak náročné povolání profesionálního ři-
diče v dálkové dopravě je, poznal na vlastní 
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kůži Michal Štengl, motoristický novinář. 
Coby úplný zelenáč řídil čtyři dny po Evropě 
nový tahač Mercedes-Benz Actros.

„Měl jsem problémy vlastně se vším. Ale 
hlavně ty zastávky… třeba u Frankfurtu 
jsem si užil skoro hodinovou ,stau‘ a patnáct 
minut před ukončením výkonu jsem zajel na 
parkoviště. To bylo úplně plné, naštěstí na 
konci jsem našel volné místo.“

Řidič může během jednoho dne řídit 
devět až deset hodin a po 4,5 hodinách 
musí udělat 45minutovou přestávku – tu lze 
rozdělit na dvě, po 15 a 30 minutách. Mezi 
dvěma dny pak musí odpočívat minimálně 

devět hodin, obvykle ale 11 hodin. „Neustále 
tak musíte počítat. Nesmíte to přetáhnout. 
Pokuty jdou do stovek eur,“ říká Štengl. 

Money first
Peníze jsou až na prvním místě, říká se. Jak 
je to s platy řidičů? Průměrná měsíční mzda 
řidiče mezinárodní kamionové dopravy se 
dle údajů ministerstva práce a sociálních 
věcí pohybuje kolem 20 tisíc korun. 

K ní náleží ještě takzvané náhrady zahra-
ničního stravného. V průměru si tak řidič 
kamionu může přijít na 36 tisíc čistého, vý-
jimkou nejsou ani měsíční výdělky ve výši 
40 až 50 tisíc korun. A možná na tom budou 
ještě lépe. Právě se rozhořela debata o tom, 
že by měli v západoevropských zemích do-
stávat stejnou odměnu jako místní řidiči.

Peníze tedy patří k jednomu z hlavních lá-
kadel. A jsou tu i další – svoboda, samostat-
nost, pocit zodpovědnosti. Na druhé straně 
řidiči jsou nezřídka i tři čtyři dny v kuse 
mimo domov. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)FO
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Náročné požadavky 

Pokud chce někdo řídit kamion, musí 
nejprve projít přibližně měsíčním kurzem 
v autoškole k získání řidičského průkazu 
C+E (kolem 18 tisíc korun), poté měsíčním 
vstupním školením k získání profesního 
průkazu (s cenou kolem 30 tisíc). Musí složit 
závěrečnou zkoušku, absolvovat zdravotní 
vyšetření a dále dopravně-psychologické 
vyšetření. Neminou ho administrativní 
procedury spojené například se získáním 
karty do digitálního tachografu. Řidičem 
se ovšem stává až praxí. Každým rokem se 
navíc zvyšují požadavky na to, co vše musí 
řidič kamionu umět a znát vedle samotného 
řízení. Řidiči jsou každoročně přeškolováni, 
případně i přezkušováni. 
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Známe logistická řešení vyhovující 
právě Vašemu oboru a potřebám.
Kvalitou našich služeb a dlouholetými zkušenostmi z různých průmyslových trhů 

zvyšujeme efektivitu logistiky našich zákazníků. Jako jeden tým pracujeme ve více než 

130 zemích po celém světě. Díky tomu Vám můžeme nabídnout ucelený přepravní řetězec 

včetně pozemních, železničních, leteckých a námořních přeprav i služeb skladové logistiky. 

Od jednoduchých přepravních řešení až po komplexní logistické procesy, navíc rychle, 

efektivně a dostupně.

Vaše zásilky dopravíme kamkoliv - bezpečně, spolehlivě a včas. 

www.dbschenker.cz

Delivering solutions.
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zvyšujeme efektivitu logistiky našich zákazníků. Jako jeden tým pracujeme ve více než 

130 zemích po celém světě. Díky tomu Vám můžeme nabídnout ucelený přepravní řetězec 

včetně pozemních, železničních, leteckých a námořních přeprav i služeb skladové logistiky. 

Od jednoduchých přepravních řešení až po komplexní logistické procesy, navíc rychle, 

efektivně a dostupně.

Vaše zásilky dopravíme kamkoliv - bezpečně, spolehlivě a včas. 

www.dbschenker.cz

Delivering solutions.
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Brněnský veletrh:
v hlavní roli stroje
Očekává se ostrý souboj robotů. 
Přední výrobci zde představí svoje novinky

Návštěvníci uvidí například 
nejsilnějšího robota na světě 
FANUC Czech, který unese  

2,3 tuny.  Svého největšího robota, který 
manipuluje s tunovým břemenem, 
představí také společnost ABB. Naopak 
robota s kolibří hmotností přiveze do Brna 
společnost Comau. Racer 3 díky hliníkové 
konstrukci váží pouze 30 kilogramů, 
a tak může montovat, manipulovat nebo 
obsluhovat stroje třeba ze stropu.

Inovace chystané na letošní ročník se 
samozřejmě netýkají jen robotů. Svoji 
technologií řezání oceli s pomocí vodního 
paprsku, který je čtyřikrát rychlejší než 
zvuk, uvede na veletrhu společnost Flow.  
S jednoduchou, ale účinnou metodou pro 
zvýšení bezpečnosti práce přichází firma 
Portwest. Ta představí revoluční, průsvitnou 
helmu řešící problém s periferním viděním. 

Ve znamení Číny
Zřejmě nejvýznamnější novinkou letošní-
ho ročníku veletrhu bude účast Číny jako 
partnerské země. Nejlidnatější země světa 
se představí v oficiálním „Pavilonu Číny“ 
v hale A1, kde se budou prezentovat napří-
klad společnosti Aviation Industry Corpora-
tion of China, China Machinery Engineering 
Corporation nebo Shanghai Electric. Kromě 
toho se malé a střední firmy z provincie  
Če-ťiang představí v pavilonu H. 

Celková výstavní plocha Číny je pláno-
vána na 2700 až 3000 metrů čtverečních, 
prezentovat se přitom bude na 150 tamních 
vystavovatelů a dalších spolupracujících 
subjektů.  V takovém rozsahu se čínské 
firmy na veletrhu ve střední Evropě budou 
účastnit poprvé, dosud byly podobně zastou-
peny především na veletrhu v Hannoveru. 

Na domácím hřišti
Pro české společnosti je brněnský veletrh 
tradičně klíčovou událostí. Obor je totiž 
páteří celé tuzemské ekonomiky. Česko 
je s podílem 47,3 procenta na podnikové 
ekonomice nejprůmyslovější zemí Evropy, 
následované Maďarskem se 45,9 procenta 
a Polskem se 45 procenty. Naopak u nejvy-
spělejších zemí západní Evropy mají výraz-
ně silnější pozici služby a průmysl zaujímá 
menší podíl, 14,4 procenta v případě Velké 
Británie, 24,8 procenta ve Velké Británii 
a 26,4 procenta ve Francii.

„Průmysl má v tuzemsku tradici, naše 
země už v 19. století patřila mezi přední 
průmyslové oblasti Evropy. Růst ekonomiky 
a životní úrovně obyvatelstva vede k tomu, 
že jsou obyvatelé vyspělých zemí nad rámec 
zajištění základní životní úrovně schopni 
nakupovat služby ve větší míře, než je tomu 
v rozvíjejících se ekonomikách. Tento vývoj 
probíhá i v České republice. Je pozvolný, 
stejně jako je v řadě dalších odvětví, v země-
dělství nebo i v samotném průmyslu, snižo-
ván podíl lidské práce a narůstá automatiza-
ce,“ říká Jan Linhart, partner KPMG ČR.

Průmysl pomohl přežít krizi
Podle něho je možné očekávat, že s nástu-
pem Průmyslu 4.0 dojde k dalšímu urychle-
ní tohoto vývoje a část stávajících pracov-
níků průmyslových firem najde uplatnění 
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O
d roku 2011 probíhá ve spo-
lečnosti rozsáhlá rekonstruk-
ce a modernizace. Při této 
akci došlo k významnému 
zvětšení výrobních prostor 
přístavbou nových hal a tím 

se téměř ztrojnásobila výrobní plocha. Dále 
byla nakoupena nová výrobní a kontrolní za-
řízení. Společnost modelárna Liaz se techno-
logicky orientuje převážně na CNC obrábění, 
ale investovala i do ostatních technologií. 
Všechna výrobní zařízení jsou využívána jak 
pro vlastní výrobu, tak i pro kooperace.

OBRÁBĚNÍ – bylo nakoupeno 6 nových vy-
soce výkonných frézovacích 5-ti osých CNC 
strojů a to až do velikosti 6500x4500x1400mm 
a CNC soustruh. Programy pro CNC stroje při-
pravuje zkušený tým 10 programátorů. 

SANDPRINT – 3D tisk písku je zcela nová 
technologie, která byla vyvinuta primárně pro 

výrobu pískových forem pro odlévání kovů. 
Tato technologie zcela převrací pohled na vý-
robu odlitků. Písková forma vzniká ve speciál-
ní 3D tiskárně přímo z CAD dat. Odpadá tak 
výroba modelů, modelových zařízení a for-
mování do písku. Tím se jednak výrazně šetří 
čas ale i snižuje možnost rizika vzniku chyb 
a nepřesností při těchto operacích. 

Technologií 3D tisku se zcela odbourávají 
omezení, která byla spojena s klasickým for-
mováním do písku. Nemusí se řešit proble-
matika úkosů, odformování, skládání formy 
z mnoha dílů a jader. Dále lze tvarově optima-
lizovat vtokovou soustavu, nálitky a odvětrání 
formy, které může být libovolně složité. Další 
výhodou je přesnost formy a tím i odlitku. 
Tiskárna pracuje v celém tištěném objemu 
1800x1000x700mm (větší formy lze skládat) 
v přesnosti 0,3mm. Tiskne se přímo forma, 
do které lze ihned odlévat všechny kovy s licí 
teplotou do 1500°C. 

SLÉVÁRNA v návaznosti na sandprint byla 
osazena moderní elektrickou pecí s kapa-
citou 500 kg, automatickým odplyňovacím 
zařízením a vybavením pro měření kvality 
taveniny.

KONTROLNÍ STŘEDISKO bylo vybaveno la-
serovým skenovacím zařízením Leica a dále 
proběhla modernizace souřadnicového mě-
řicího přístroje Zeiss. Všechny výrobky lze 
podle požadavků zkontrolovat a vystavit 
měrový protokol. 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ VEL-
KÝCH OBROBKŮ A TECHNOLOGIE 3D 

TISKU PÍSKU VE SPOLEČNOSTI: 
Modelárna LIAZ spol. s r.o.,

Kamenická 743, CZ – 460 06 Liberec
e-mail: obchod@modelarna-liaz.cz

tel. +420 774 450 891, fax: +420 485 134 177

www.modelarna-liaz.cz

MODELÁRNA LIAZ
HISTORIE MODELÁRNY LIAZ LIBEREC SAHÁ DO ROKU 1907 A JE PŘÍMO SPOJENA S POČÁTKY AUTOMOBILOVÉHO 
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AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU A POSTUPNĚ SE STALA UZNÁVANÝM TECHNOLOGICKÝM A INOVAČNÍM PRACOVIŠTĚM 
ZAMĚŘENÝM NA VÝROBU NÁSTROJŮ A PŘÍPRAVKŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL.
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Mezinárodní strojírenský 
veletrh (MSV)

Nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední 
Evropě se uskuteční od 3. do 7. října na 
brněnském výstavišti. Pořadatelé očekávají, že 
letošního ročníku se zúčastní kolem  
1600 vystavovatelů a 80 tisíc návštěvníků.  
Měl by tak být největší za posledních pět let. 
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ce a modernizace. Při této 
akci došlo k významnému 
zvětšení výrobních prostor 
přístavbou nových hal a tím 

se téměř ztrojnásobila výrobní plocha. Dále 
byla nakoupena nová výrobní a kontrolní za-
řízení. Společnost modelárna Liaz se techno-
logicky orientuje převážně na CNC obrábění, 
ale investovala i do ostatních technologií. 
Všechna výrobní zařízení jsou využívána jak 
pro vlastní výrobu, tak i pro kooperace.

OBRÁBĚNÍ – bylo nakoupeno 6 nových vy-
soce výkonných frézovacích 5-ti osých CNC 
strojů a to až do velikosti 6500x4500x1400mm 
a CNC soustruh. Programy pro CNC stroje při-
pravuje zkušený tým 10 programátorů. 

SANDPRINT – 3D tisk písku je zcela nová 
technologie, která byla vyvinuta primárně pro 

výrobu pískových forem pro odlévání kovů. 
Tato technologie zcela převrací pohled na vý-
robu odlitků. Písková forma vzniká ve speciál-
ní 3D tiskárně přímo z CAD dat. Odpadá tak 
výroba modelů, modelových zařízení a for-
mování do písku. Tím se jednak výrazně šetří 
čas ale i snižuje možnost rizika vzniku chyb 
a nepřesností při těchto operacích. 

Technologií 3D tisku se zcela odbourávají 
omezení, která byla spojena s klasickým for-
mováním do písku. Nemusí se řešit proble-
matika úkosů, odformování, skládání formy 
z mnoha dílů a jader. Dále lze tvarově optima-
lizovat vtokovou soustavu, nálitky a odvětrání 
formy, které může být libovolně složité. Další 
výhodou je přesnost formy a tím i odlitku. 
Tiskárna pracuje v celém tištěném objemu 
1800x1000x700mm (větší formy lze skládat) 
v přesnosti 0,3mm. Tiskne se přímo forma, 
do které lze ihned odlévat všechny kovy s licí 
teplotou do 1500°C. 

SLÉVÁRNA v návaznosti na sandprint byla 
osazena moderní elektrickou pecí s kapa-
citou 500 kg, automatickým odplyňovacím 
zařízením a vybavením pro měření kvality 
taveniny.

KONTROLNÍ STŘEDISKO bylo vybaveno la-
serovým skenovacím zařízením Leica a dále 
proběhla modernizace souřadnicového mě-
řicího přístroje Zeiss. Všechny výrobky lze 
podle požadavků zkontrolovat a vystavit 
měrový protokol. 
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v sektoru služeb. „Vysoký podíl průmyslu je 
v současné fázi rozvoje ekonomiky jedno-
značně pozitivní, ve fázi ekonomického 
růstu umožní rychlý rozvoj terciární sféry. 
V době ekonomické krize bylo patrné, že 
při oslabení průmyslové výroby právě na 
sektor služeb dopadla zhoršená ekonomická 
situace obyvatel nejvíc. Proto je silný prů-
mysl předpokladem dalšího rozvoje služeb,“ 
zdůrazňuje Jan Linhart.
„Strojírenství stále zůstává mezi hlavními 

odvětvími tuzemského průmyslu. Díky své 
tradici má nadále schopnost konkurovat na 
zahraničních trzích, i když konkurence je 
vysoká. Kromě velkých investičních celků 
a finálních produktů je trendem interdisci-
plinarita oborů, tedy strojírenství spojené se 
systémy komunikace, elektronikou a po-
dobně,“ navazuje Bohuslav Čížek, ředitel 
sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu 
a dopravy České republiky. 

Nápady k nezaplacení
Svoji pozici na globálním trhu si tuzemské 
firmy drží i díky neustálým inovacím. „Na-
ším cílem není jen pouhý prodej kompo-
nent, ale následně i zajištění jejich servisu. 
Snažíme se vymyslet technická řešení podle 
zvláštních požadavků klientů. Současně se 
zabýváme i výrobou armatur a elektrických 
pohonů a náš vývoz bychom chtěli rozšířit 
i o tuto komoditu,“ říká Jan Bulíček, výkon-
ný ředitel společnosti ZPA Pečky, která se 
zabývá například výrobou elektropohonů.
V rámci českého strojírenství v posledních 

letech dominuje výroba automobilů a elek-
troniky. „Rozvoj elektroniky souvisí se dvě-
ma trendy. Jedním z nich je celkový masivní 
rozvoj tohoto odvětví, které v krátkém čase 
potřebovalo celosvětově vybudovat značné 
výrobní kapacity. Druhým jsou relativně 
nízké náklady na nekvalifikovanou pracovní 
sílu, které v minulosti přivedly do České 
republiky řadu investic v tomto oboru,“ říká 
Jan Linhart.

Porosteme, čekají firmy
Tuzemské strojírenské firmy přitom oče-
kávají, že se jim bude dařit i v příštím roce. 
Zatímco pro letošek očekávají růst kolem 
2,7 procenta, příští rok pak o 2,5 procenta. 
Strojírenský sektor v letošním i příštím roce 
opět poroste. Podle Jiřího Vacka, ředitele 
analytické společnosti CEEC Research, 
která výzkum mezi podniky prováděla, jsou 
optimističtější malé a střední firmy, jejichž 
ředitelé očekávají letos růst o 2,9 procenta. 
 „Očekáváme další pozitivní růst, což je 

dáno makroekonomickou situací. Na druhé 
straně ale existuje spousta rizikových fakto-
rů, které mohou tento růst ovlivnit. Pokud 
se ale nic zásadního a nepředvídatelného 
nestane, můžeme se těšit na další zlepšování 
české ekonomiky, a zejména strojírenství,“ 

vysvětluje Petr Novák, výkonný ředitel Koyo 
Bearings Česká republika.
Pozitivní vývoj může souviset i se situací 

v Číně, která již není pro některé levnou 
výrobní základnou zajišťující kvalitu. „Do-
mníváme se, že dojde k převodu výrobních 
kapacit z Číny na území Evropy, aby byla 
zajištěna vyšší kvalita a preciznost výrobků 
evropských výrobců, a rovněž také dodržo-
vání bezpečnostních a environmentálních 
evropských norem ve výrobním procesu. 
V neposlední řadě také díky vyšší kvalifikaci 
pracovní síly,“ konstatuje Janusz Pindur, fi-
nanční ředitel Šroubárny Kyjov. Podle svých 
slov očekává růst v sektoru z důvodu rozvoje 
automobilového průmyslu a železnic.

Nejsou lidi 
Překážkou pro další růst je pro české firmy 
především současná situace na trhu práce. 
„Největší problém pociťujeme s nedostat-
kem kvalifikovaných zaměstnanců pro 
výrobu, stejně tak i zaměstnanců s dosta-
tečnou znalostí cizích jazyků a ‚technickým‘ 
vzděláním. Ke zlepšení by hodně přispěla 
větší spolupráce výrobních závodů a univer-
zit, pro zvýšení kvalifikace studentů a zís-
kání relevantních zkušeností ze života,“ říká 
Michal Richter, ředitel Metalliset Group. 
„Problém dnes bohužel nastává při 

přehřátí ekonomiky, což je dáno zejména 
nedostatkem pracovní síly. Naše společnost 
očekává v následujících letech růst až dvacet 
procent ročně, přičemž musíme složitě a ná-
kladně přizpůsobovat náborovou politiku 
situaci na trhu práce,“ doplňuje Petr Novák.
Většina strojírenských firem chce v příš-

tích měsících zajistit růst především navýše-
ním objemu zakázek a expanzí do zahraničí. 
Naopak jen minimum plánuje navýšit 
výnosy zvýšením cen svých produktů nebo 
expanzí do nových segmentů strojírenství 
mimo oblast svého současného působení. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

56 l Profit

IN
Z
ER

C
E 

  
 A

16
10

05
93

1 
  

 A
16

10
05

71
5 

  
 A

16
10

06
03

6

Jak se dělí strojírenství

 TĚŽKÉ STROJÍRENSTVÍ
�Zabezpečuje�vybavení�pro�klíčové�hospodář-
ské�podniky�jako�hutě,�doly�či�továrny.��

 STŘEDNÍ STROJÍRENSTVÍ
�Produkuje�obráběcí�stroje�pro�obrábění�
a�tváření�a�lisování,�tedy�výrobní�prostředky�
pro�většinu�provozů�lehkého�průmyslu.�Jeho�
součástí�jsou�i�zemědělské�stroje�nebo�výro-
ba�dopravních�prostředků,�tedy�automobilů,�
motocyklů,�lodí,�lokomotiv�či�letadel.�

 LEHKÉ STROJÍRENSTVÍ
�Zahrnuje�obory�vyrábějící�spotřební�elektro-
techniku�a�elektroniku.�Jeho�hlavním�znakem�
je�masová�výroba�s�minimální�potřebou�
kvalifikované�pracovní�síly.

 PŘESNÉ STROJÍRENSTVÍ
�Spojuje�obory�optiky,�jemné�mechaniky,�výro-
bu�měřicích�přístrojů�či�speciálních�zařízení�
pro�zdravotnické�a�jiné�účely.�

 INVESTIČNÍ STROJÍRENSTVÍ
�Specializuje�se�na�výrobu�celků�pro�ener-
getiku,�dopravní,�těžební�a�zpracovatelský�
průmysl.� FO
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Vážení přátelé,
již 18 let spravujeme a dodáváme databáze pro obchod 
a marketing. Vysoké kvality dat dosahujeme soustavnou péčí 
a pravidelnou aktualizací. Téměř od začátku jsme partnerem 
ČSÚ na základě smlouvy o komerčním využití dat. Dalšími 
zdroji našich databází jsou telefonní seznamy, veřejné 
registry státní správy, katalogy, profesní portály. Postupující 
globalizace trhů nás přiměla, abychom se rozletěli z české 
kotliny dále za hranice ČR. Proto jsme rozšířili nabídku 
databází o země středoevropského regionu. 
Nemalou měrou přispíváte ke kvalitě dat i Vy, naši milí 
zákazníci, kteří nám pomáháte svou zpětnou vazbou 
udržovat data v dobré kondici. Pokud se potřebujete poradit, 
zavolejte nám, a naše dlouholeté zkušenosti Vám budou 
plně k dispozici. Děkujeme za dosavadní přízeň a doufáme, 
že s Vámi úspěšně vstoupíme do věku dospělosti.

Vaše plnoleté MERITUM SOFTWARE

Pojďte s námi do Evropy
 
►  Databáze firem SK
► Databáze domácností SK
► Databáze firem PL
► Databáze firem DE
► Databáze firem AT
► Databáze firem CH

Produkty z českých luhů 
a hájů

►  Databáze firem 
a živnostníků

► Databáze manažerů
► Databáze domácností
► Databáze budov
► Oborové databáze

Jste zkušení 
cestovatelé? Nasedněte 
na naše marketingové 
produkty!
 
►  Registr firem ON-LINE
►  Registr firem PROFI
►  Registr firem STATISTIC

www.meritum.cz
info@meritum.cz

778 497 644
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Nástup Průmyslu 4.0 má být 
největší změnou ekonomiky za 
poslední roky. Továrny založené 

na robotizaci a výrobky napojené na 
internet věcí zásadně změní roli člověka ve 
výrobním procesu. První továrny přitom 
ukazují, že nejde jen o iluzi vzdálené 
budoucnosti, ale že již nyní podobné 
provozy mohou fungovat.
Jednu z takových továren vybudovala 

společnost Siemens v bavorském Ambergu. 
Produkty tam samy komunikují s výrobními 
zařízeními, veškeré procesy řídí a optimali-
zují IT systémy s cílem zajistit časovou efek-
tivitu, možnost flexibilní úpravy produktů 
na míru a minimalizaci výskytu závad. 
Cílem je využít pokročilých informačních 

a komunikačních technologií k vytvoření 
vyšší přidané hodnoty. 
Iniciativa Průmysl 4.0 vznikla právě v Ně-

mecku, kde ji podporuje nejenom vláda, ale 
i univerzity a průmyslové asociace. V rámci 
tohoto zastřešujícího rámce chtějí spojit 
dohromady jednotlivé inovační aktivity 
k dalšímu vývoji v průmyslové produkci. 
Průmysl 4.0 má sloužit k výrobě produktů, 
které lze přesně přizpůsobit zákazníkům 
na míru, v rámci propojeného, flexibilního 
a dynamicky organizovaného výrobního 
procesu.
Příkladem takové digitální továrny je 

právě provoz v Ambergu. Vedení tohoto 
výrobního závodu již dnes používá postu-
py, které se v řadě průmyslových provozů 

stanou standardem až za několik let. Díky 
obousměrné komunikaci si výrobky samy 
řídí vlastní montáž, kdy své specifické poža-
davky předávají přímo strojním zařízením.

Prolínání reálného  
a virtuálního světa
Amberský závod učinil významný krok smě-
rem k budoucnosti, protože reálný a virtuál-
ní svět se budou v rámci průmyslové výroby 
stále těsněji prolínat. Průmyslová produkce 
tak bude v relativně blízké budoucnosti 
mnohem flexibilnější a současně efektiv-
nější – tedy rychlejší, levnější a současně 
kvalitnější.
Amberský závod společnosti Siemens, 

založený v roce 1989, vyrábí programovatel-

INZERCE    A161005897
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První továrny 
už řídí samy sebe 
Závody v bavorském Ambergu 
a rakouském Eggelsbergu předběhly dobu
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né logické automaty Simatic. Ty se používají 
k automatickému řízení strojů a zaříze-
ní za účelem úspory času a finančních 
prostředků a současně ke zvýšení kvality 
produktů. Jejich využití je rozmanité – od 
řízení lyžařských vleků i palubních systémů 
výletních lodí po řízení výrobních procesů 
v nejrůznějších průmyslových odvětvích, od 
automobilového průmyslu po farmacii.
Kvalita výroby dosahuje v Ambergu 

99,99885 procenta a díky řadě zkušebních 
stanic je i těch několik vadných kusů bez-
chybně a efektivně objeveno. Celkem se v zá-
vodě ročně vyrobí na 12 milionů produktů 
Simatic. Při 230 pracovních dnech ročně to 
znamená, že továrna vyrobí každou sekundu 
jednu řídicí jednotku.
Podobné výrobní prostředí by se za 

několik let mohlo stát normou. Díky 
identifikačním systémům Simatic Ident si 
mohou výrobky řídit svůj vlastní výrobní 
proces. Optické kódy (QR kódy), které jsou 
připevněny ke každému polotovaru, v sobě 
obsahují informace o výrobku i o po-
třebných krocích, kterými výrobek musí 

projít, aby se z něj stal hotový produkt.Díky 
těmto kódům komunikuje výrobek přímo 
s výrobními stroji. Tento systém je prvním 
krokem směrem k digitalizaci výroby, a tedy 
k Průmyslu 4.0.
Díky propojenosti českého a německého 

průmyslu by Česko mohlo zkušenosti z Ně-
mecka využívat. „Průmysl 4.0 je pro hospo-
dářství obou zemí příležitostí. Čím dříve ji 
využijeme, tím lépe. Siemens je připraven 
Českou republiku při implementaci Prů-
myslu 4.0 podpořit,“ prohlásil Joe Kaeser, 
generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti Siemens.
I přes vysokou digitalizaci a robotizaci 

se ani továrna v Ambergu bez lidí zcela 
neobejde. Člověk má zatím nezastupitelné 
místo v oblasti vývoje, designu produktů 
i výrobního plánování a řešení neočekáva-
ných událostí.

Kontrola během výroby  
i fungování
Na podobných principech funguje také chytrá 
továrna v hornorakouském Eggelsbergu. 

Výrobní závod společnosti B&R představil 
nejnověji například flexibilní výrobu průmys-
lových PC. Konfiguraci každého PC si přitom 
zákazníci sestaví online. Systém pak prověří 
proveditelnost zvoleného řešení a poté vygene-
ruje materiálový list se sériovým číslem.
Zákazník má přitom možnost vybrat si až 

z 250 miliard hardwarových kombinací. Pro 
výrobu přitom nehraje velikost objednávky 
roli. „Objednávku na jediný kus zpracujeme 
stejně rychle jako zakázku na tisíc kusů,“ uve-
dl hlavní vedoucí výroby B&R Gerald Haas.
Systém pak zajišťuje optimální zpracování 

dodávky, plynulý chod logistiky i včasné 
dodání jednotlivých dílů. Všechny stroje 
a zařízení jsou totiž součástí jedné sítě, kam 
je propojený i vysokoregálový sklad pružně 
reagující na očekávaný objem výroby.

Oprava přijde právě včas
Vlastní sestavování PC je zatím v rukou 
operátora, jehož pracoviště je výškově 
a ergonomicky přizpůsobené jeho postavě. 
Během montáže dostává instrukce z moni-
toru a pomocí světelných signálů. Každé PC  ›FO
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je v průběhu montáže i po jejím dokončení 
opakovaně testováno. Součástí systému je 
i kompletní sledování výroby, které umož-
ňuje zpětně dohledat každý krok výroby. 
Sledovat je pak možné i celý životní cyklus 
produktu. Během celého fungování je tak 
kdykoli možné najít výsledek kteréhokoli 
funkčního testu na PC nebo přesně identifi-
kovat součástky, které výrobek obsahuje.
Součástí systému je i sledování hospodár-

ného využívání energií, které umožňuje po-

rovnávat efektivitu zařízení mezi jednotlivý-
mi pracovními linkami, směnami nebo dny 
v týdnu. Výraznější odchylky pak ukážou, že 
je něco v nepořádku.
Automatizovaně funguje i servis strojů. 

Díky využití nástrojů pro sledování sta-
vu zařízení nedochází k tomu, že by byly 
součástky vyměněny příliš brzo, ani k tomu, 
že by kvůli poruše některé z nich bylo třeba 
zastavit výrobu. Pokud se některý ze sledo-
vaných parametrů ocitne mimo toleranci, 

upozorní systém servisního pracovníka, že je 
třeba konkrétní součástku vyměnit.

Roboti pronikají do přepravy
Využití robotů a automatizovaných provozů 
se přitom nebude týkat jen klasických prů-
myslových továren produkujících výrobky. 
Svoje místo si začíná hledat i v logistice. 
Podle analýzy společnosti DHL získají roboti 
brzy důležité místo při přípravě, balení 
a přepravě zboží.

INZERCE    A161005809
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Roboti přitom dosud logistiku příliš neovlivňovali kvůli složitosti 
pracovních činností, které zahrnují manipulaci s velmi různoro-
dými předměty v nekonečném množství kombinací, v blízkosti 
lidí a na omezeném prostoru. Současné výzkumy proto ukazují, že 
v 80 procentech logistických provozů se v současnosti pracuje stále 
manuálně.
V poslední době se však technika začíná dostávat na úroveň, na 

níž již bude schopna uspokojit poptávku po flexibilních a nízkoná-
kladových robotech využitelných pro práci v logistice. Vývoj nové 
generace robotů, kteří dokážou rozumět, pohybovat se, reagovat 
na své prostředí a vykonávat precizní úkony společně s lidmi, je 
urychlován intenzivním růstem elektronického obchodu s vysokým 
podílem lidské práce a trendem klesajícího počtu a stárnutí zaměst-
nanců.
„I když jde v logistice vývoj rychle dopředu, k zavádění novinek 

nedochází tak pružně, jak bychom si představovali. Čárové kódy se 
například používají zhruba padesát let, a přestože existuje řada no-
vinek, jejich využití stále převládá. V případě robotů by však jejich 
uvedení do praxe mohl výrazně urychlit aktuální nedostatek pracov-
ních sil, se kterým se logistika potýká. Navíc manipulace se zbožím 
bude rychlejší a ekonomičtější, což bude významným argumentem 
i pro naše zákazníky,“ říká Petr Polák, IT Manager DHL v České re-
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DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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M.MOOS spol. s r.o.
Svatopluka Čecha 519/28
751 31 Lipník nad Bečvou

www.m-moos.cz

Sázka na potenciál a mozek českých techniků
Společnost M-MOOS spol. s r.o. z Lipníku nad Bečvou je 
zavedenou strojírenskou firmou. Realizuje zakázky pro přední 
české a zahraniční firmy. Byla jedna z prvních firem v ČR, která se 
pustila do generálních oprav a také modernizacemi konvenčních 
strojů na CNC řízené stroje. Podobných společností, které jsou 
schopny předělat např. soustruh na obrábění náprav železničních 
vozidel na CNC řízený soustruh není mnoho, takže až bude sedět 
někdy v Pendolinu, tak si můžete být jisti, že kola se opracovali na 
stroji, který prošel dílnou firmy M-MOOS. Díky bezkonkurenčnímu 
technickému zázemí, kterým firma disponuje, dobře funguje i 
druhé odvětví zaměřeno na dodávky obráběcích strojů z dovozu. I 
přes tohle skoro dominantní postavení na trhu se firma minulý rok 
pustila do dalšího odvětví, výroby brousících strojů. Proč?

Více jak 10 let dovážíme stroje z Taiwanu a Koreji. Výrobci 
frézovacích a soustružnických center jsou zde na velmi vysoké 
úrovni. Bohužel to samé neplatí o bruskách. Tam je propast, 
výrobci z Japonska, Německa utekli zbytku světa, takže zákazník 
má možnost pořídit si špičkovou brusku za poměrně vysoké 
pořizovací náklady nebo levnější brusky z dovozu, které jsou 20 
let technologicky zastaralé, u řízených brousících strojů je pak 
zaostalost tak 10 let. Běžně tedy dochází k výměně starého 
kazového stroje za nový, který má však téměř stejnou 
produktivitu. Nám tohle zkrátka v dnešním 21. století, kdy i u nás 
robotická výroba zažívá boom, přijde jako krok zpět hluboko do 
minulosti. Nároky na přesnost a spolehlivost dodávek zejména u 
automobilového a leteckého průmyslu se každým rokem zvyšují 
Ke starým bruskám máme velký sentiment a zároveň obrovskou 
úctu, ale doba je neúprosná. Na takové stroje nelze spoléhat a ty 
nové, které jsou na první pohled cenově dostupné, zákazníka 
nikam technologicky neposouvají.

Ty na dílně mají své zákazníky V podstatě se zákazníkům stačilo 
zmínit o provedení brusek, demonstrovat několik ukázek systému 
a našeho zázemí a rázem byly objednávky na stole. Během roku 
2016 dodáme na český trh celkem 6 brusek s novým řídícím 
systémem. Z toho 4 kompletně nové rovinné brusky, 1 
modernizovanou brusku na plocho se 3 řízenými osami a jednu 
modernizovanou hrotovou brusku Takže se dá říci, že vývoj spíš 
probíhá na úrovni speciálních technologií a hlavně u hrotových 
brusek, které chystáme na příští rok.

V dílně jsme viděli několik strojů téměř dokončených. To vše 
máte na vývoj nebo už tyhle brusky mají své uživatele?

Málo lidí dnes kupuje věcí bez referencí, hlavně pokud jde větší 
investice. Jak jste dokázali prodat tolik strojů bez referencí a 
propagace?

Od prvopočátku jsme vsadili na vysokou přidanou hodnotu 
celého konceptu. Tím hlavním tahákem je jistě řídící systém s 
přehlednou dotykovou obrazovkou, dialogovým programováním, 
intuitivním rozhraním a do detailu propracovanými cykly pro 
různé obrobky. Člověk pohybující se v oboru rychle pozná, že 
tento systém je na špičkové úrovni. Což byl záměr, obsluha musí 
hned na první pohled cítit, že tohle prostě půjde, tomu rozumím. 
Co na první pohled není už tak zřejmé je efektivita. Je jasné, že 
rychlost broušení už radikálně nezměníte, proto jsme se zaměřili 
na snížení prodlev jako přípravné práce, orovnání, dobroušení na 
přesný rozměr a měření. To vše v automatickém cyklu, tak aby 
bylo dosaženo maximální efektivity. V podstatě v příštím roce 
budou tyto brusky připraveny pro robotickou obsluhu. Dalším 
faktorem je důvěra. U nás se nejedná o masovou výrobu, takže 
můžeme dbát na vysokou kvalitu dílenského zpracování, jak po 
mechanické, tak i elektrické stránce. Opět platí, že zkušený strojař 
tohle rozpozná na první pohled. Navíc každý určitě cítí rozdíl v 
kvalitě pozáručního servisu, který může nabídnout naše 
společnost koncovým uživatelům nejen v ČR. 

Od roku 2008 jsme úspěšně realizovali několik modernizací 
starých brusek pro automatickou výrobu. Takže vývoj rovinných 
brusek už máme částečně za sebou. Dnes jsme schopni 
nabídnout ucelenou řadu automatických rovinných brusek se 
stolem 250x500 mm až 600x2500 mm. Standardem jsou brusky 
řízené ve 2 osách. Pro potřeby tvarového broušení a pro speciální 
technologie je zde řada se 3 řízenými osami, případně 4 s 
otočným stolem. Původně jsme plánovali brusky uvést na trh na 
podzim 2016, ale o brusky je už teď nečekaný zájem.

Výroba brousících strojů v Lipníku nad Bečvou KOMERČNÍ PREZENTACE
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Vyberte si z naší bohaté 

nabídky na

 eshop.reda.cz

Je to již 25 let 
co společnost REDA působí na trhu reklamních předmětů a jejich potisku.

ELEONORE  
 Dárková sada poznámkového bloku 

a kovového kuličkového pera Nina Ricci

Vytvořili jsme propracované logistické 
oddělení pro zajištění nejen eshopových 
řešení a věrnostních programů.

Vybudovali jsme skladovací prostory, 
díky kterým máme k dispozici více než  
30 milionů kusů zboží. 

Inovujeme neustále naši výrobní halu moderními 
potiskovými stroji pro zajištění vysoké kvality potisků  
předmětů.

Vyrábíme originální reklamní předměty, které vítězí 
každý rok v oborových soutěžích  Hvězda 3D reklamy 
nebo PopaiAwards.

DARK SCENERY  
Hořká čokoláda 

s vánočním motivem

COLORITO
Porcelánový hrnek 

s hydroglazurou

LANYBOOK 
PURE 
ELEGANCE 
Poznámkový linkový 
zápisník s gumičku

BEAT 
Kovový bluetooth 
reproduktor 
v dárkové krabičce

DRACO 
Kovová záložní 
baterie

IMPERIO 
Sada kovového kuličkového 
a keramického pera v krabičce 

Nový katalog vánočních dárků Nabídka Prestige 2016/17 objednávejte ZDARMA na www.reda.cz nebo 800 13 13 13 
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Skupina Agel, která v České republice provo-
zuje síť nemocnic a dalších zdravotnických 
zařízení, měla za loňský rok konsolidovaný 
hospodářský výsledek před zdaněním  
740,8 milionu korun. V roce 2014 to bylo 
630,4 milionu korun.
Více než půl miliardy z loňského zisku 

chce skupina investovat do rozvoje zdra-
votnických zařízení, ale také do vědeckých 
a výzkumných projektů, klinických studií či 
vzdělávacích akcí.
„Loňský rok potvrdil postavení skupiny 

Agel jako největšího soukromého posky-
tovatele zdravotní péče ve střední Evropě, 
který již několik let po sobě vytváří kladný 
hospodářský výsledek. Tohoto trendu 
bychom nedosahovali bez pravidelných 
investic do modernizace budov, nákupu 

technologií a obnovy zdravotnické techniky,“ 
uvedl předseda představenstva společnosti  
MUDr. Ján Dudra. V roce 2015 skupina 
investovala více než 550 milionů korun.

Klíčové investice
K největším investicím loňského roku patři-
lo vybudování nové budovy Kardiologického 
centra v Pardubicích (náklady se vyšplhaly 
na 96 milionů korun). Druhým významným 
investičním projektem se stala rekonstrukce 
centrálních operačních sálů ve Vítkovické 
nemocnici v Ostravě. „Oproti starým sálům 
byly zlepšeny především hygienické parame-
try – nainstalovány jsou moderní vzducho-
technické jednotky, které zajišťují kvalitu 
vnitřního prostředí sálu,“ popisuje primář 
chirurgického oddělení Vítkovické nemoc-

nice MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D. Z celkové 
investice na rekonstrukci ve výši 77 milionů 
korun tvořily náklady na samotnou stavbu 
55 milionů korun a náklady na nové techno-
logie 22 milionů korun. Celý projekt hradila 
Vítkovická nemocnice z vlastních zdrojů.

I na Slovensku 
Skupina Agel působí kromě České republiky 
rovněž na Slovensku. V loňském roce ve 
zdravotnických zařízeních v obou zemích 
hospitalizovala celkem 170 tisíc  pacientů, 
ambulantního ošetření se dostalo 2,5 milio- 
nu nemocných. Skupina zaměstnává téměř 
11 tisíc lidí. V ČR Agel provozuje kromě 
nemocnic také polikliniky, síť lékáren, 
laboratoře, distribuční společnosti a další 
zdravotnická zařízení.    RED 

Skupina Agel loni hospodařila  
se ziskem přes 740 milionů korun

INZERCE    A161005942
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H lavně tomu neříkejte lahůdky, 
i když hned u vchodu vidíte známé 
lahůdkářské logo. Čtyřicet let 

komunismu totiž tradiční české lahůdky 
totálně zdevastovalo. Správný termín je 
bistro. „Tohle je pilot,“ upřesňuje Monika 
Bruknerová, zatímco spolu sedíme 
v karlínském bistru Jan Paukert. Uvnitř 
stylového a technologicky sofistikovaného 
proskleného prostoru hraje jazz a sedí 
vymódění lidé s kompletním portfoliem 
Applu. 

I takhle nějak může vypadat budoucnost 
českého chlebíčku. Ten v roce 1916 vymys-
lel právě slavný pražský lahůdkář Paukert 
a jeho jméno se teď Bruknerová s investiční 
společností Natland Group snaží přenést 
do moderní doby. Investice do karlínského 
podniku, otevřeného vloni na podzim, se 
pohybuje okolo deseti milionů korun a nejde 
samozřejmě jen o chlebíčky; bistro nabízí 

i další lahůdky jako pomazánky nebo teplá 
jídla. Jeho majitelé nicméně věří i tradič-
ním chlebíčkům, které za posledních sto let 
zažily lepší i horší časy. 

„Tak tohle je klasický Paukert, původní 
receptura. Osminka vejce, šunka a uherský 
salám,“ ukazuje Bruknerová na chlebíčkovou 
klasiku. Vypadá i chutná perfektně čerstvě. 
Na první pohled ale chlebíček připomíná 
i nepřipomíná. Původní koncept, jak ho kdysi 
Paukert vymyslel, se nezměnil: stále jde 
o obloženou veku, něco mezi klasickou jedno-
hubkou a obloženým chlebem nebo bagetou, 
jak ji znají Francouzi. Vedle obecně složitější 
české gastronomie geniálně jedno duchý 
nápad; s připravenými  surovinami zvládne 
dobrá lahůdkářka až 300 chlebíčků za šichtu. 

Jiné jsou ale ingredience použité na 
chlebíčku: všechny sedí na domácí, čerstvě 
upečené vece. A třeba šunka není poloviční 
hypermarketová, ale poctivá od známého 

pražského řezníka a uzenáře Tomáše Hudery, 
který také oživuje někdejší rodinné řeznické 
jméno. Sýry pro změnu pocházejí z Krasolesí. 
„V ingrediencích jdeme do poctivosti, právě 
na nich záleží kvalita chlebíčku. Důležitá je 
i veka. Ta nesmí prosáknout, protože pak je 
celý chlebíček rozbahněný. Pečeme si proto 
vlastní veku a domácí výroby je i rostbíf nebo 
lososový gravlax,“ říká Bruknerová. 

A také úplně nová elegantní papírová 
krabice, z níž si chlebíčky vytáhnete jako na 
podnose. V bistru jich dělají sedm dru-
hů a všechny jsou trochu větší, než bývá 
zvykem. Ostatně není to poprvé, co český 
chlebíček nabyl na velikosti. Ten původní 
Paukertův, který lahůdkář vymyslel na 
popud malíře a kamaráda Jana Skramlíka 
a který si později oblíbili prvorepublikové 
herecké hvězdy i prezidenti, býval na „dvě až 
tři kousnutí“. „Záleží, jak říznete veku. Ale 
také si myslím, že se dnes lidi chtějí za své 

PO PR ÁCI

Jen pro ten dnešní den
Český chlebíček slaví stovku. 
A také renesanci

INZERCE    A161006090

i další lahůdky jako pomazánky nebo teplá pražského řezníka a uzenáře Tomáše Hudery, 
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peníze najíst,“ dodává spolumajitelka bistra. 
Paukertův chlebíček stojí od 35 do 45 ko-
run, tedy o nějakých deset korun víc než 
v běžných lahůdkářstvích. Za klasickou 
osmdesátikorunovou stravenku, naši nejpo-
užívanější denní měnu, máte dva. „Obslu-
hujeme tady specifickou klientelu, sídlíme 
v kancelářském centru. Takže je tu i vysoká 
citlivost na kvalitu, jinak si zákazníka neu-

držíte. Všechny naše ingredience pocházejí 
z malých farem. Prodáváme tady sice o něco 
méně než v původní prodejně na Národní 
třídě, je to ale podle nás správný směr,“ věří 
Bruknerová. 

Právě v původním Paukertově lahůdkář-
ství na Národní třídě to pro Bruknerovou 
celé začalo. Tahle slavná prodejna nejlíp 
ilustruje lesk i bídu chlebíčku. Zatímco 

původní Paukert býval zárukou kvality, po 
znárodnění v roce 1952 ji začala trumfovat 
spíš komunistická kvantita. Potomci Jana 
Paukerta sice zkusili slavnou značku na 
Národní v roce 2008 oživit, místo slávy 
ale prodejnu potkala insolvence a nakonec 
i zavření kvůli špatné hygieně. 

PETR HOLEC,.Euro

peníze najíst,“ dodává spolumajitelka bistra. peníze najíst,“ dodává spolumajitelka bistra. 

INZERCE    A161006135
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Stihněte neopakovatelnou 
atmosféru perly Karibiku
Unikátní, živá, veselá, nádherná, vyvolávající 
vzpomínky, to je perla Karibiku – Kuba 

PO PR ÁC I

70 l Profit

Má vše, co můžete od exotické 
dovolené očekávat: nádherné 
pláže, teplé moře, pestrobarevný 

svět korálových útesů, vodopády uprostřed 
tropické přírody, příznivé podnebí 
a milé služby. A jistě stojí za to poznat 
více ze zdejšího životního stylu, navenek 
charakterizovaného proslulými doutníky, 
salsou a báječným rumem.

Exotika splněných přání
Ostrov, který byl již kdysi legendou a kde 
život běží naplno i přes všechna jeho úskalí. 
Kuba si svou izolací uchovala atmosféru 
méně uspěchaných časů, kdy je život složen 
z drobných lidských radostí i velkých tra-
gédií.

Čeká vás zde tropická zeleň, překrásné 
pláže s jiskřivě zářivým pískem, čisté moře, 
míchané nápoje včetně daiquiri, výtečné 
doutníky Cohiba, vyhlášený rum a pověst-
né flotily amerických vozů z padesátých 
let. Místo, kde se zastavil čas a kam zatím 
proniklo jen málo z toho, čemu říkáme glo-
balizace. Jako by se svět rozhodl zanechat 
na tomto malém ostrůvku špetku vzpomín-
ky na všechny doby, které kdy prožil. Kuba 
je exotikou plnou tradic.

Naleznete zde hotely s vynikajícími 
službami all inclusive, množství výletů za 
poznáním místní historie, kultury i lidí, 
nepřeberné druhy sportovních aktivit a sa-
mozřejmě i sport gentlemanů – golf. Přímo 
ve Varaderu se nachází úžasné golfové hřiš- 
tě. Kuba vám zůstane v srdci na celý život. 
Ernesta Hemingwaye očarovala natolik, že 
zde strávil většinu svého života.

Pokud jste procestovali již mnoho zemí 
a Kubu zatím ne, neměli byste váhat a vydat 
se na cestu. S postupným oteplováním 
vztahů s USA je jisté, že stávající atmosféra 
v brzké době nabude zcela jiných odstínů. 
A ať je vaším koníčkem lenošení na pláži, 

potápění, architektura, poznávání tropické 
přírody, výšlapy do hor či hudba, nebo histo-
rie – Kuba vyslyší všechna vaše přání.

Kubánská riviéra
Tři čtvrtiny turistů zakotví právě zde, název 
Varadero v překladu znamená „kotviště“. 
Zdejší proslulá pláž je synonymem krás-
né dovolené u moře a má pro to všechny 
předpoklady. Poloostrov Hicacos se jak osten 
namířený směrem k Floridě odděluje  
ze severního pobřeží Kuby necelých  
100 kilometrů východně od Havany. Severní 
strana poloostrova je lemována více než dva-
cetikilometrovou pláží z bělostného korálové-
ho prachového písku a azurovým mořem.

Podél pláže stojí hotely tohoto nejlepšího 
a nejznámějšího kubánského turistického 
letoviska. Výkladní skříň, v níž si cestovatelé 
ze všech zemí světa včetně USA (navzdory 
ještě platnému embargu) užívají nádhernou 
dovolenkovou pohodu. Tato turistická zóna 
nemá jasně vyhraněné centrum – jsou zde 
zahrady a místa, kde je soustředěn prodej 
rukodělných suvenýrů, restaurace a zábavní 
parky, prvotřídní golfové hřiště, delfinárium 
i malá ukázka tropické přírody na okolních 
ostrůvcích. Množství nabízených aktivit, 
rušný noční život, nekonečná zábava a rej.

Celkový výjev doplňují nádherné vily 
z dvacátých i třicátých let minulého století, 
kdy bylo Varadero jakousi obdobou americ-
ké Palm Beach i oblíbeným místem dovolené 
milionářské smetánky.

Přírodní Holguín bez davů
Jestliže hledáte skutečně autentické ku-
bánské prostředí a atmosféru, vydejte se 
do provincie nesoucí stejný název jako její 
středisko – Holguín. I tato část ostrova – 
stále příliš neovlivněná velkým turistickým 
ruchem – nabízí velmi dobře vybavené 
resorty.

„Nikdy jsem nespatřil nic krásnějšího.“ 
To jsou údajně slova, která podle historic-
kých pramenů pronesl Kryštof Kolumbus 
roku 1492, když poprvé vstoupil na kubán-
skou půdu v Bariay, dnes náležející do této 
provincie.

Na severu provincie leží exkluzivní pláže 
Playa Esmeralda, Guardalavaca a Don Ligo. 
Můžete si udělat výlet džípem do vnitrozemí, 
plavit se katamaránem – třeba i s plaváním 
s delfíny, řídit rychločlun dlouhými kanály 
až na širé moře či jen tak se procházet po 
parcích či náměstíčkách města Holguín.

Guardalavaca je zase pláž, která se stala 
turistickým centrem provincie. Najdete 
tu bělostný písek při pobřeží, nejrůznější 
tropické rostliny i teplé moře s dobrými 
možnostmi pro šnorchlování a potápění.

Šnorchlování jsou nakloněny i zelenavé 
vody u pláže Playa Esmeralda. Více soukro-
mí si užijete na Playa Blanca či na jemným 
pískem pověstné Playa Yuranguanel.

V těsné blízkosti pláže Guardalavaca mů-
žete navštívit přírodní Parque Natural Bahía 
de Naranjo. Zdejší turistické stezky vedou 
kolem jeskyní s indiánskými kresbami Cue-
va Siboney. I nedaleké pohoří Sierra Maestra 
s nejvyšší kubánskou horou Pico Turquino 
(1974 metrů nad mořem) a stejnojmenným 
národním parkem vyzývá k pěším výletům.

Kdy na Kubu?
Pokud plánujete strávit dovolenou na Kubě, 
je velmi užitečné zvážit, kdy tam vyrazit. 
Na Kubě vládne tropické podnebí po celý 
rok. Střídají se zde období sucha s obdobím 
dešťů. Suché období panuje na Kubě od 
poloviny října do dubna a průměrné teploty 
se v této době pohybují kolem 22 až 25 °C. 
Právě v těchto měsících má Kuba svoji nej-
větší turistickou sezonu. 
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Kuba je unikátní, veselou, krásnou a nesmírně živou zemí!
Iberostar Playa Alameda  *****Memories Holguín ****Barcelo Arenas Blancas ****

All Inclusive  cena od 40 090 Kč All Inclusive  cena od 39 190 Kč All Inclusive  cena od 44 490 Kč

Kuba je právem nazývána Perlou Karabiku. Tento největší ostrov Velkých Antil, ze severu omýván 
Atlantickým oceánem a z jihu Karibským mořem, má vše, co lze od exotické dovolené očekávat – nád-
herné pláže, teplé moře, příznivé podnebí a kvalitní služby. Poznejte více ze zdejšího životního stylu, 
navenek charakterizovaného proslulými doutníky a báječným rumem.

KUBA

Tento hotelový resort, patřící známému řetězci Barcelo, 
tvoří jeden celek se sousedním hotelem Solymar. Kom-
plex se nachází v centru Varadera, přímo na krásné široké 
pláži zvané Playa Azul a je obklopen udržovanou tropic-
kou zahradou.

Oblíbený hotelový resort, obklopený panenskou přírodou, 
leží v oblasti Holguín, přímo u bělostné pláže Yaraguanal. 
Ubytování je zajištěno v patrových vilkách v karibském 
stylu, vždy s balkonem nebo terasou. Skvělá volba jak pro 
rodiny s dětmi, tak i pro páry, hledající klidnou dovolenou.

Komfortní hotel leží přímo na krásném úseku bělostné 
pláže Varadero, v blízkosti přírodní rezervace Hicacos. Roz-
sáhlý komplex je vynikajícím zázemím pro strávení pří-
jemné a bezstarostné dovolené. Klienti ocení kvalitní stra-
vování i širokou nabídku rekreačních a sportovních aktivit.
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Procestujte Evropu po železnici
Rychlovlaky si co do pohodlí 
nezadají s letadly

PO PR ÁC I

Zkuste síťové jízdenky. Omezené 
jsou pouze časem, jinak umožňují 
podniknout na starém kontinentu 

prakticky neomezený počet cest a ujet 
libovolný počet kilometrů. Za jízdenku, 
která platí ve třiceti evropských zemích, 
dáte zhruba od sedmi do sedmnácti tisíc 
korun. Záleží na tom, jestli chcete cestovat 
pět dní nebo až měsíc. 

Jízdenka pro studenty nebo seniory je 
přirozeně o něco levnější. Za první třídu si 
naopak ještě pár tisíc připlatíte. V pří-
padě jízdenky na „pouhý“ jeden stát byl 
loni podle statistik Českých drah největ-

ší zájem o sousední Polsko a Německo, 
ale také Švýcarsko, Itálii nebo Velkou 
Británii. Tady se osm cestovních dnů 
během jednoho měsíce pohybuje kolem 
čtyř až osmi tisíc, což je několikanásobek 
oproti nejlevnější Makedonii a Srbsku. Na 
dálkových spojích je pak potřeba si ještě 
připlatit za rezervaci. 

U rychlovlaků ve Španělsku nebo 
Francii se ale pohybuje jen kolem deseti 
eur. Připlatit si však můžete i za opačnou 
variantu. Během jiné cesty musela autorka 
článku zaplatit příplatek za jízdu po řecké 
úzkokolejce do Nafplia, jednoho z nej-

krásnějších městeček Peloponésu. Trať 
v něm koneckonců končí. Dojet v Řecku na 
konečnou ostatně není nic výjimečného. 

Co se týče rychlovlaků, velký dojem 
dělá španělská železniční síť. V posledních 
letech se doprava na Pyrenejském poloos-
trově výrazně zmodernizovala. Třeba více 
než šest set kilometrů dlouhou trať z Bar-
celony do Madridu tak rychlovlak AVE 
urazí za zhruba dvě a půl hodiny. Průměr-
ná cestovní rychlost činí 250 kilometrů 
v hodině.  
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Čtyři rady 

  Předem si vytyčte alespoň základní 
trasu cesty a zjistěte si hlavní 
spoje. Je sice celkem dobrodružné 
rozhodovat se spontánně a na 
poslední chvíli, často pak ale cesta 
zabere nepříjemně dlouhou dobu. 

  Hustota železniční sítě napříč 
Evropou se diametrálně liší. Takže 
se předem rozhodněte, jestli chcete 
vsadit raději na pohodlnou cestu 
třeba Francií nebo si užít romantiku 
končících kolejí v Řecku. 

  Sledujte novinky. I železniční 
dopravci se snaží držet krok s dobou. 
Takže třeba společnost Eurostar 
nově nabízí last minute jízdenky. 
Jednosměrná cesta z Londýna do 
Paříže nebo Bruselu tak vyjde na 
25 liber. Přesný čas spoje se ale 
dozvíte až 48 hodin předem. 
U dovolené to není zas takový 
problém. 

  Nemějte výčitky, když pro některý 
úsek cesty využijete třeba autobus. 
Železnice prostě nevede všude.
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V  aČesku místní zastoupení 
automobilky Ford Couriera nabízí 
jen v základní výbavě Base. 

Testované auto tak bylo oholené „americky“ 
až na dřeň. Ale kupodivu mi to nevadilo. 

Od Fordu to je promyšlená strategie, Cou-
riera s vyšší výbavou Trend v tuzemsku nena-
bízí. Jeho představitelé dobře vědí, že Češi jsou 
známí tím, že v první řadě hledí na cenu.  
A v druhé také... Kdo by si chtěl ale přesto 
svého Couriera „obohatit“ třeba o rádio, kli-
matizaci, tempomat a mnohé další, tomu vy-
chází vstříc tím, že ceny doplňkové výbavy 
jsou mírné. Jediné, co mě zarazilo, připada-
lo až moc „úsporné“, je, že v základní výbavě 
chyběly střešní ližiny. I za ty se doplácí. 

Vše pro řidiče
Ford Transit Courier je čtvrtý a poslední 
model, který se připojil k nově vyhlížejí-
cí řadě Transit. Je v ní nejmenší. Uveze 
náklad o hmotnosti 650 kilogramů a objem 
jeho nákladové plochy činí 2,6 metru 
krychlového. 

V jeho kabině jsem měl hned po usednutí 
dojem jakéhosi déjà vu. Žádná cingrlátka, 
zbytečnosti, vše působilo kvalitně, odolně. 
Tohle už jsem viděl, říkal jsem si. A bylo to 
tak. Většina palubní desky a vypínačů se již 
objevila v modelech B-Max či Fiesta. 

Ford, podobně jako jiné světové automo-
bilky, dnes obrazně řečeno staví skládačky. 
V nových vozech často používá díly, které už 

se objevily v jiných jeho autech. To má  výho-
du, že už byly prověřené v provozu. 

Tříramenný volant „chlapské“ velikosti lze 
nastavit výškově i podélně. Pohodlné sedadlo 
nabízí dostatek prostoru i pro vysoké řidiče – 
neomrzelo se mi ani po nonstop jízdě dlouhé 
tři sta padesát kilometrů. Skvělý je hluboký 
odkládací prostor mezi sedadly, kde je dost 
místa pro nejrůznější desky s papíry, laptop. 
Do držáků na lahve se vejdou i ty velké. Od-
kládací prostor je i pod sedadly. A komu by to 
nestačilo, může si za dvanáct stovek dokoupit 
ještě stropní konzolu. 

Ne, tady Ford netroškařil. Ví, co řidič, kte-
rý tráví většinu svého času ve voze, při svých 

jízdách potřebuje, co by mu mohlo otravo-
vat život. Americká automobilka s ním cílí 
především na malé podnikatele, řemeslníky, 
firmy střední velikosti. 

Na silnici 
Kompaktní Courier je v tuzemsku nabízen  
se zážehovým tříválcem 1.0 EcoBoost s výko-
nem 74 kW/100 k a vznětovým 1.5 TDCi  
(55 kW/75 k) a silnější verzí (71 kW/95 k). Nej-
menší zájem je nejen v Česku o litrový tříválec, 
přitom pro jízdy po městě či cesty s častými 
zastávkami je očividně nejvhodnější. 

Testovaný Courier byl vybaven slabším 
turbodieselem, právě tahle verze tvoří hlav-
ní část prodejů. Udivoval nízkou spotřebou, 
ta se držela stabilně kolem čtyř a půl litru 
na sto kilometrů, na druhé straně byl trochu 
lenivější při rozjezdu. 

Courier s pohonem předních kol se na 
silnici dobře ovládal, choval se čitelně. 
Působil vyváženě, s dobrou odezvou 
na volantu, řazení jednotlivých stupňů 
probíhalo svižně. Výborné jízdní vlast-
nosti neztratil ani zpola naložený. Hluk 
v kabině při jízdě po dálnici neobtěžoval, 
nebylo třeba zvyšovat hlas. To vše při 
rychlosti kolem 120 km/h. Vyzdvihnout 
musím i skvělý výhled z vozu.

DNA Fordu se připomínala neustále. 
Nebylo divu. Přední část vozu a značná část 
architektury vozu byla použita už na modelu 
B-Max.  
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Pracovitý Amík
Ne, tohle auto nehraje na krásu, 
působivé efekty. Boduje spolehlivostí, praktičností, 
dobrými jízdními vlastnostmi

TE S T

Ford Transit Courier  
Van 1,5 TDCi

Motor: vznětový, 1499 cm³
Nejvyšší výkon: 55 kW (75 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 4000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 157 km/h
Převodovka: manuální, 5 stupňů 
Provozní hmotnost: 1281 kg
Maximální nosnost: 650 kg
Rozměry (délka x šířka x výška): 
4157 x 1764 x 1747
Výška nakládací hrany: 536 mm
Průměrná kombinovaná spotřeba:  
4.0 l/100 km
Cena: 417 934 Kč (bez DPH 345 400 Kč) 
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Pojme paletu  
Nákladová plocha měří na délku 1620 mili- 
metrů a na šířku 1244 milimetrů. Je tedy 
o něco větší než u většiny konkurentů, bez 
problémů pojme běžnou europaletu. Sou-
částí standardní výbavy jsou asymetricky 
rozdělené zadní dveře s otevíracím úhlem 
téměř 158 stupňů, to poskytuje snadný 
přístup do zavazadlového prostoru.   

Uvnitř je šest upínacích ok na náklad, tři 
na každé straně. Za příplatek 1815 korun je 
v nabídce LED osvětlení. 

Testovaný vůz o délce karoserie 4160 mili- 
metrů byl vybavený plnou neprosklenou 
plastovou přepážkou oddělující nákladový 
prostor od kabiny řidiče. Nebylo tedy vidět 
dozadu. Při couvání jsem musel spoléhat na 
boční zpětná zrcátka. Ta byla sice dostatečně 

velká pro jízdu na silnici, ale pro manévry 
v úzkém prostoru nepostačovala.  

Řešením je vedle příplatkové kamery či 
parkovacích asistentů ocelová prosklená 
přepážka za 1210 korun. Je ale samozřejmě 
nutné ji kombinovat s prosklenými zadními 
dveřmi. To vše je opět za příplatek. 

Je možné si také objednat skládací 
mřížovou přepážku se sklopným sedadlem 
spolujezdce, pak se dovnitř vejde i náklad 
o délce 2,59 metru. 

Na ostří nože
V obchodní třídě do dvou tun je v součas-
nosti v tuzemsku těsno – v nabídce je  
14 modelů nejrůznějších značek. A ne náho-
dou dominuje levná Dacia Dokker (od  
186 900 korun, bez DPH), ta už získala pa-

desát procent trhu. Ostatní tak včetně Fordu 
jen přihlížejí z uctivé vzdálenosti.  

Cena dvoumístného Courieru s litrovým 
benzinovým motorem začíná bez daně  
z přidané hodnoty na 308 504 korunách 
(s DPH 373 164 korun, při financování 
s Fordem Credit – 262 400 korun). 

Za to řidiči dostanou vůz s karoserií 
z vysokopevnostní oceli a mnoha bezpeč-
nostními prvky, které u konkurence nejsou 
– například s airbagy řidiče a spolujezdce, 
elektronickým stabilizačním systémem ESP, 
asistentem rozjezdu do svahu, systémem 
regulace prokluzu kol, ochranou proti pře-
vrácení, brzdovým asistentem, systémem 
stabilizace přívěsu. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Pracovitý Amík
Ne, tohle auto nehraje na krásu, 
působivé efekty. Boduje spolehlivostí, praktičností, 
dobrými jízdními vlastnostmi

Náročné zkoušky
Než se začal Courier prodávat, ujeli s ním 
testovací jezdci miliony kilometrů. V mrazu 
i na pouštích vše důkladně prověřovali. Třeba 
dveře byly při náročných zkouškách otevřeny 
a zavřeny 250tisíckrát.

INZERCE    A161005854
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Součástí balíku změn budou zcela nový 
zákon o daních z příjmu, který by měl 
být připraven do podzimu 2017 pro 

novou vládu, a ještě předtím dílčí úpravy 
stávající legislativy.

„Neměly by být zaměňovány dva různé zá-
měry. Prvním z nich je běžná novela součas-
ného zákona o daních z příjmů. Ta je součástí 
,daňového balíčku‘, tedy novel celkem sedmi 
zákonů z oblasti daní, pro rok 2017. Druhým 
a mnohem důležitějším záměrem je příprava 
úplně nového zákona o příjmových daních,“ 
říká náměstkyně ministra financí pro daně 
a clo Alena Schillerová.

Překvapivé novinky
Mezi novinky, které budou platit už příští 
rok, patří opětovné zvýšení slevy na druhé, 
třetí a další vyživované dítě, a to o 200 ko- 
run měsíčně na druhé a o 300 korun za měsíc 
na každého dalšího potomka. Ministerstvo 
přitom původně zvažovalo, že daňový bonus 
ve stávající podobě zruší, protože jej lidé čas-
to zneužívají a stát tak přichází o miliardy.

Podle Aleny Schillerové bude součástí 
balíku změn také zdanění nízkých příjmů ze 
závislé činnosti srážkovou daní. V praxi to 
znamená, že plátce nebude muset podávat na 
berní úřad daňové přiznání, pokud bude mít 
kromě příjmů od zaměstnavatele jiný nepatr-
ný výdělek (za závislé činnosti), a to pouze do 
2500 korun. Příkladem může být příjem za 
členství ve volební komisi.

Další novinkou bude možnost daňového 
odpisování majetku svěřeného příspěvkový-
mi organizacemi územních samosprávných 
celků nebo dobrovolných svazků obcí.

A také osvobození dividend pro subjekty, 
které jsou „založeny za účelem správy majet-
ku rodinných příslušníků“ – tedy takzvané 
svěřenecké fondy či rodinné fundace. „Za-
mezí se tak dvojímu zdanění a daňový režim 

nebude odrazovat od vyčleňování podílů 
v obchodních korporacích do těchto entit,“ 
domnívá se náměstkyně.

Vytvoříme nový daňový systém
Do podzimu 2017 by měl být na stole zcela 
nový zákon o daních z příjmu, který se 
dotkne nejen podnikatelů a živnostníků, ale 
všech, kteří odvádějí do státní pokladny daně 
z příjmu.

 „Cílem nejsou razantní změny současné 
legislativy, ale vytvoření zcela nového systé-
mu, který bude na rozdíl od současné úpravy 
položen na pevných teoretických základech. 
Příprava tohoto nového zákona je součástí 
projektu MOJE (MOderní a JEdnoduché) 
daně,“ upozorňuje náměstkyně.

Termínem pro dokončení nového předpisu 
je září roku 2017. Podle Aleny Schillerové jej 
ministerstvo připraví „na klíč“ pro příští vlá-
du, jež bude moci rozhodnout o jeho zařazení 
do legislativního procesu.

Podmínkou je samozřejmě to, aby do konce 
funkčního období vydržela stávající Sobotkova 
vláda. Zástupci Babišova rezortu odhadují, že 
by zákon mohl nabýt účinnosti v lednu 2020.

Překážka pro podnikání?
A proč je podle ministerstva financí (MF) po-
třeba stávající zákon zcela nahradit? „Předpis 
je z roku 1992, byl stopadesátkrát novelizován 
a jako jediný daňový zákon z počátku  
90. let nebyl kompletně předělán. V současné 
podobě je sedmkrát delší než v původním 
znění. Obsahuje výjimky podle dnes již neplat-
ných vyhlášek. Na vršící se výjimky již nestačí 
písmenka abecedy,“ upozorňuje náměstkyně.

Důsledkem nepřehlednosti zákona 
a množství výjimek jsou podle ní daňové 
nerovnosti, zbytečně velká administrativní 
zátěž nejen berních úředníků, ale i podnika-
telů a dalších plátců daně. Ministerstvo zá-

roveň tvrdí, že za složitostí zákona se skrývá 
menší ochota lidí platit daně dobrovolně a je 
ve výsledku překážkou pro podnikání.

A právě to chce prý vláda změnit. „Hlav-
ními přínosy zcela nového zákona budou 
zjednodušení daní, koncepční řešení zdanění 
příjmů, důraz na stabilitu a daňovou neutrali-
tu, jednodušší a uživatelsky přátelský předpis 
a také vytvoření podmínek pro Integrovaný 
systém správy daní a pojistného,“ vypočítává 
Alena Schillerová.

Takzvaný integrovaný systém správy daní 
a pojistného (ISS) navazuje na myšlenku Jed-
notného inkasního místa (JIM), které měla 
v plánu už předchozí Nečasova vláda.

Vše na jednom místě
ISS umožní plátcům uhrazení daní a odvod 
pojištění na jediném místě, nikoli na třech – 
tedy na finančních úřadech, sociální správě 
a na zdravotních pojišťovnách – jako dnes. 
Technické zajištění celého systému je ale 
během na dlouhou trať, což připouští i minis-
terstvo financí.

„Dříve zahájený a ambiciózní projekt JIM 
sice už pracoval s myšlenkou integrace správy 
daní a pojistného, avšak v  žádném případě ne-
byl připraven ke spuštění z naprosto zásadních 
důvodů, mezi které patřily zejména nepřipra-
venost IT systému a technického zabezpečení 
či nedostatečná personální připravenost,“ 
upozorňuje zástupkyně ministerstva.

Babišův resort rovněž slibuje dvoustrán-
kové daňové přiznání pro zaměstnance. 
Stručnější daňové přiznání přitom budou mít 
podle místopředsedy vlády plátci k dispozici 
dříve, a to už příští rok při přiznávání daně 
z příjmu za letošek. Nový tiskopis chce daňo-
vá správa představit na podzim 2016.

Ambiciózní projekt počítá také s elek-
tronickým portálem pro správu daní, tzv. 
daňovým kioskem. „Bude se vlastně jednat 

76 l Profit

Daně z příjmu nově?
Česko se zřejmě v příštích letech 
dočká daňové revoluce. 
Slibuje to ministerstvo financí
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o virtuální finanční úřad. Kdo bude chtít, 
vyřeší všechny daně z domova. Ve svém účtu 
uvidí kompletní přehled o svých daňových 
povinnostech, historii, automaticky se mu 
vyplní některé údaje v daňovém přiznání 
a také bude moci portál využívat k jedno-
duchému účetnictví,“ tvrdí generální ředitel 
Finanční správy Martin Janeček.

Sazby daně v zákoně nebudou
Podle náměstkyně Schillerové nebude nový 
zákon obsahovat konkrétní sazby daně z pří-
jmu ani žádné jiné parametry. O těch budou 
rozhodovat jednotlivé vlády ad hoc. Otázky, 
jak budou řešeny slevy a zvýhodnění, jsou 
podle MF předčasné.

„Naším cílem je napsat návrh, který se 
bude (zjednodušeně řečeno) skládat ze dvou 
částí. Tou první bude takzvaný čistý zákon, 
který nebude obsahovat žádné výjimky 
a bude představovat ,čistý‘ systém fungování 
příjmových daní. Další částí bude katalog 
výjimek, který bude obsahovat ,standardi-
zované‘ výjimky, jež mechanismem svého 
fungování nebudou v rozporu s principy 

nového zákona,“ tvrdí Alena Schillerová. 
Katalog výjimek má obsahovat právě různá 
osvobození a slevy a má vycházet ze sou-
časné úpravy. Na rušení současných výhod, 
například slev na děti či manželku, si zřejmě 
politici netroufnou. 

„Pro novou vládu bude tedy připraven čistý 
zákon a katalog výjimek. A bude právě na této 
nové vládě, jak nastaví hodnotu základních 
parametrů a které výjimky se rozhodne do 
zákona zařadit,“ dodává ještě náměstkyně.

Daň si vyměříte sami
Zákon by měl zavést i tzv. samovyměření 
daně. Co si má pod tímto pojmem daňový 
poplatník představit?

Živnostníkům odpadne čekání na to, jak se 
finanční úřady vypořádají s podaným daňo-
vým přiznáním. Daně budou mít tedy plátci 
přesně takové, jaké sami uvedou v daňovém 
přiznání. V současnosti se musí daň vyměřo-
vat platebním výměrem.

„Díky samovyměření odpadne poplatníko-
vi čekání na to, jak se správce daně vypořádá 
s podaným daňovým přiznáním, neboť 

daň bude automaticky vyměřena v té výši, 
v jaké byla tvrzena, tedy například uvedena 
v daňovém přiznání. To uvítají zejména plátci 
čekající na stanovení nadměrných odpočtů, 
kteří jsou nyní v případě pochybností nuceni 
čekat na objasnění, byť se třeba často týkají 
pouze zlomku částky, na jejíž vyplacení má 
plátce nárok,“ popisuje Schillerová.

Důsledky samovyměření daně
„Nesporná část nadměrného odpočtu, který 
plátce uvede v daňovém přiznání k DPH, 
bude vrácena dříve než část, která je prověřo-
vána správcem daně z důvodu pochybností. 
Jen pro srovnání – dnes je v případě pochyb-
ností správce daně zadržován celý nadměrný 
odpočet, dokud se tyto pochybnosti neod-
straní, byť se mnohdy jedná o pochybnosti 
týkající se pouze části požadované částky. 
Samovyměřením se také významně sníží ad-
ministrativa spojená s vydáváním platebních 
výměrů,“ říká náměstkyně ministra financí 
pro daně a clo Alena Schillerová. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

INZERCE    161006045

 SEŠITÍ TRHLIN HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ 
 STAHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ LANY 

A TÁHLY   ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 
UHLÍKOVÝMI LAMELAMI  PEVNOSTNÍ 

INJEKTÁŽE  MIKROPILOTYINJEKTÁŽE MIKROPILOTY

VOLEJTE NA: 608 854 283
PIŠTE NA: POLASEK@STATICSPLUS.CZ

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 
A ZESÍLENÍ BUDOV
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Teprve před měsícem se ovšem plátci 
DPH dočkali zmírnění sankcí za 
pozdní dodání či chyby v kontrolním 

hlášení, které jim slíbil ministr minancí 
Andrej Babiš. V přechodném období 
berní úředníci pokuty neudělovali, jejich 
benevolence ale nyní končí. Novela zákona 
zmírňuje postihy, jež hrozí opozdilcům či 
těm, kteří při podání kontrolního hlášení 
(KH) chybují nebo v něm vyplňují nepřesné 
údaje. Postihy v původní zákonné úpravě 
byly poměrně citelné. 

Novela je součástí takzvaného celního 
balíčku. V platnost vstoupila vyhlášením ve 
sbírce zákonů k 29. červenci 2016.

„Vzhledem k tomu, že tato změna u kon-
trolních hlášení byla očekávána, ukládání 

sankcí jsme do doby účinnosti novely 
pozastavili. Tisícikorunová pokuta nebyla 
uložena žádná. Co se týká vyšších pokut, 
byly uloženy jen čtyři,“ upřesňuje generální 
ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Nyní už se hříšníci postihům nevyhnou. 
Zákon trestá opozdilce, kteří dodají kontrolní 
hlášení později než v řádném termínu – a to 
aniž byli berními úředníky vyzváni –, pokutou 
ve výši tisíc korun. O deset tisíc zhubne peně-
ženka těch, kteří dodali formulář v náhradní 
lhůtě, ale až na vyzvání úřadu.

Ještě vyšší postih hrozí podnikatelům, 
kteří takzvané opravné či následné hlášení 
nepodají vůbec. To, že je původní KH po-
třeba doplnit či opravit, oznamuje plátcům 
daně z přidané hodnoty (DPH) finanční 

úřad. Ti, co ho ignorují, zaplatí 30 až 50 tisíc 
korun.

Kdy kontrolní hlášení „berňáku“ 
odevzdat?
Firmy, tedy právnické osoby, musejí odesílat 
kontrolní hlášení jednou měsíčně, a to nej-
později k 25. dni daného měsíce. U podni-
katelů (fyzických osob) je rozhodující lhůta, 
v níž podávají daňové přiznání. Kvartální 
plátci podávají hlášení jednou za čtvrtletí. 
Ti, co odvádějí daň dvanáctkrát za rok, pak 
jednou za měsíc (stejně jako firmy). První 
kontrolní hlášení odevzdali plátci DPH 
Finanční správě 25. února 2016, kvartální 
plátci splnili svou povinnost poprvé letos 
v dubnu.

Co se změnilo?
„Mění se například lhůta pro reakci na vý-
zvu finančního úřadu z pěti kalendářních na 
pět pracovních dní. V případě pokuty ve výši 
tisíc korun za pozdní podání hlášení bude 
tolerováno jedno pochybení pro daný kalen-
dářní rok. Navíc se v zákoně objeví možnost 
prominutí pokuty, která dosud chyběla,“ 
popisuje daňová poradkyně společnosti Tax-
Vision a portálu eDane.cz Blanka Štarmano-
vá. Do zákona o dani z přidané hodnoty byly 
doplněny dva nové paragrafy.

Pokutu ve výši 1000 korun bude možné 
jednou za kalendářní rok zcela prominout. 
Berní úředníci vám sankci odpustí automa-
ticky, poplatník ani nebude muset podávat 
žádost o prominutí. Pokud ale termín ne-

stihnete opakovaně, tisícikorunové pokutě 
se nevyhnete.

Také pokuty ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun 
bude moci správce daně odpustit, ale pouze 
z důvodu, „který lze s přihlédnutím k okol-
nostem daného případu ospravedlnit“. Po-
platník tedy bude muset berním úředníkům 
srozumitelně vysvětlit důvody pochybení 
– a to v žádosti o prominutí, na jejíž odeslání 
bude mít tři měsíce.

Šibeniční lhůty? Úprava je jen 
kosmetická
Podnikatelé si od počátku stěžovali na 
šibeniční termíny, které jim zákon ukládal 
pro nápravu případných chyb v KH. Novela 
proto mění i lhůtu, kterou mají podnikatelé 
na reakci na výzvu správce daně k odstra-
nění chyb.

Podle původního znění zákona musel 
poplatník zareagovat na výzvu správce 
daně do pěti kalendářních dnů od ozná-
mení výzvy. Nová verze zákona slibuje 
plátcům daně na opravu kontrolního hlá-
šení pět pracovních dnů. Úprava je v tomto 
ohledu pouze kosmetická. Smysluplná 
může být například tehdy, když vám úřed-
níci pošlou žádost o nápravu těsně před 
víkendem a vy budete moci zareagovat až 
v pátek následující týden, nikoli do středy 
jako dosud. Plátci DPH by podle místo-
předsedkyně Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR Pavly Břečkové 
uvítali více času.

Malé a střední firmy sice mají dale-
ko méně obchodních případů než velké 
podniky, přesto jsou v méně výhodné 
pozici. „Problémem je zejména náročnost 
komunikace se systémem státní správy, 
které musíte být prakticky 24 hodin denně 
k dispozici. A tam není rozdíl mezi malou 
a velkou firmou. Poměrově to pak pochopi-
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Novela mění i lhůtu, kterou mají podnikatelé 
na reakci na výzvu správce daně 
k odstranění chyb.

Kontrolní hlášení: Zmírnily se sankce, 
ale shovívavost berňáku končí
Kontroverzní novinka z dílny ministerstva 
financí platí od začátku roku 
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telně tu menší zatěžuje více,“ varuje Pavla 
Břečková. Pětidenní lhůta se zdá podnika-
telům velmi krátká. Pro malé firmy je tak 
daleko těžší pohlídat si všechny termíny 
a povinnosti a logicky se tím zvyšuje i rizi-
ko sankcí.

Z nedávného průzkumu Hospodářské 
komory vyplývá, že podnikatelé chtějí za 
povinnost podávat kontrolní hlášení od stá-
tu kompenzaci. Asi 65 procent poplatníků 
DPH by uvítalo zejména snížení administ-

rativní zátěže v nedaňových oblastech. Šlo 
by například o omezení různých povinných 
oznámení, přehledů či registrací. Pro tře-
tinu podnikatelů by adekvátní reakcí státu 
bylo plošné snížení daní nebo pojistných 
odvodů.

„Kromě úbytku administrativy nebo 
nižších daní by podnikatelé jako kom-
penzaci uvítali jistě odvod DPH pouze 
z uhrazených vydaných faktur či rozšíření 
reverse charge. Povinnost podat kont-

rolní hlášení měsíčně pro subjekty, které 
podávají přiznání k DPH čtvrtletně, je také 
velmi zatěžující. Podle mých zkušeností 
by podnikatelé kvitovali také sloučení 
přiznání DPH a kontrolního hlášení do 
jednoho výkazu nebo rychlejší vracení 
nadměrných odpočtů na DPH a zrychlení 
a snížení počtu kontrol,“ doplňuje Blanka 
Štarmanová. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

INZERCE    A161005667 INZERCE    A161005924
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Nemáte hotovost? Pomůže 
provozní úvěr
Působím v oblasti drobného 
prodeje zboží dováženého ze 
zahraničí. Každý měsíc ale 
trochu bojuji s financováním 
objednávek. Musím totiž 
objednat vždy větší množství 
zboží, které během měsíce 
rozprodám. To ale znamená, 
že se na začátku měsíce docela 
vydám z peněz. Co s tím?

ŠIMON F., Most

Zajistit si finance na provoz firmy dříve, než je svým podniká-
ním dostaneme zpět, je zcela běžný problém každého podni-
katele. Existují různá řešení od kreditní karty, která však mívá 
menší limity a je vázána na využívání potřebné technologie 
protistranou, až po využití neúčelového splátkového úvěru, 
který ale neumožňuje flexibilně reagovat na aktuální cash 
flow klienta. 

Nejuniverzálnější a nejpohodlnější způsob překlenutí 
časového nesouladu mezi příjmy a výdaji je provozní úvěr. 
Existuje ve dvou základních formách, kontokorentní nebo 
revolvingový. Obě varianty se liší hlavně principem svého 
fungování, ovlivňujícím i skupinu klientů, pro něž je daný typ 
úvěru určen. 

Kontokorentní úvěr funguje obdobně jako kontokorent na 
nepodnikatelském účtu. Úvěrový rámec je součástí klientova 
běžného účtu. V případě záporného zůstatku na běžném účtu 
je úvěr každou odchozí platbou více čerpán a každou příchozí 
platbou splácen. Díky tomuto jednoduchému a pohodlnému 
způsobu čerpání a splácení je kontokorentní forma provozní-
ho úvěru ideální pro samostatné podnikatele a malé firmy. 

Při druhé variantě, revolvingovém úvěru, je provozní úvěr 
veden na samostatném úvěrovém účtu. Jeho čerpání či splá-
cení tak již vyžaduje cílené kroky klienta. I proto je revolvin-
gový typ provozního financování využíván spíše v segmentu 
větších firem, kterým tato konstrukce pomáhá v lepším řízení 
jejich cash flow. 

JIŘÍ DANEŠ,.manažer segmentu Small Business, UniCredit Bank

Firemní data nad zlato
Můžou mi zákaznická data 
pomoci zvyšovat zisk? 
A pokud ano, tak jak?

HELENA C., Hradec Králové 

Data o zákaznících jsou obecně nejdůležitější částí 
jakéhokoli byznysu. Je to poklad, který by si měla 
střežit každá firma a každý obchodník. Není důležité 
data jen posbírat a uchovat, ale především je udržovat 
aktuální. 

Když v reálném čase můžete pozorovat, zda u zákazní-
ka třeba roste meziročně zisk, máte mnohem větší šanci 
mu prodat další produkt či službu. Rovněž je užitečné 
mít aktuální informace o tom, zda nový či potenciální 
zákazník svůj byznys rozšiřuje, například formou nové 
pobočky, nebo ho přesouvá do jiného regionu. 

Trh se v dnešní době už nesoustředí pouze na „lov” 
nových klientů, naučili jsme se i pečovat o ty stávající 
a vyhledávat u nich další možnosti. 

Dosáhnout toho, abyste měli k dispozici stále aktuální 
data, lze několika způsoby. Buď máte zcela nadstan-
dardní vztahy se zákazníky a víte přesně, kdy se u nich 
co změnilo, nebo se o sledování firemních dat postarají 
moderní IT technologie. Ty umějí nejen udržovat data 
klientů vždy aktuální, ale zároveň poskytují daleko širší 
možnosti, například přehlednou interpretaci informací 
o zisku z účetních závěrek. Lze tak zjistit, zda se dané 
firmě daří, kdy roste, a to jak obratově, tak i například 
z hlediska počtu zaměstnanců. U každého subjektu je 
možno mimo jiné rozkrýt podrobné vazby, prohlédnout 
si jeho vývoj, zjistit, zda uzavřel smlouvu s veřejnou sprá-
vou, a mnoho dalšího. 

Další možností využití chytrých dat v podnikání je 
napojení domovské webové stránky na platformy, které 
sledují a identifikují její návštěvníky. V dnešní době 
se dá snadno zjistit, jaká konkrétní firma nebo osoba 
přišla na váš web a co je na něm zaujalo. Tyto systémy 
dokonce umějí doplnit i konkrétní ověřené kontakty 
na návštěvníky webu. V praxi pak obchodník namísto 
volání na „slepá“ čísla a neidentifikované kontakty 
sáhne do systému, kde má k dispozici konkrétní kon-
takty. Systém dokáže i zjistit, jaké stránky a jak dlouho 
byly daným kontaktem navštíveny, vyhledá si osobu 
v databázi a té volá již jako identifikovanému kontaktu 
s potenciálním zájem o vaše produkty. Rozdíl v efekti-
vitě je značný. 

TOMÁŠ BERGER,.CEO, Imper.cz
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

9. ZÁŘÍ
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  splatnost daně za červenec 2016  
(mimo spotřební daň z lihu)

15. ZÁŘÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  čtvrtletní záloha na daň

20. ZÁŘÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
na daň z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti

26. ZÁŘÍ
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  daňové přiznání za srpen 2016
  daňové přiznání k uplatnění nároku 

na vrácení spotřební daně například 
z topných olejů a ostatních (technic-
kých) benzinů za srpen 2016  
(pokud vznikl nárok)

  splatnost daně za červenec 2016  
(pouze spotřební daň z lihu)

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň za srpen
  souhrnné hlášení za srpen
  výpis z evidence za srpen

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost daně  

z plynu, pevných paliv a elektřiny  
za srpen 2016

30. ZÁŘÍ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  poslední den lhůty pro podání  
žádosti o vrácení daně z přidané  
hodnoty z/do jiného členského  
státu dle § 82 a § 82a zákona  
o DPH

13. ZÁŘÍ
KOUČINK JAKO NÁSTROJ ROZVOJE  
ZAMĚSTNANCŮ
V Břeclavi se uskuteční odborný 
seminář o využití koučinku ve firemní 
sféře a jako jednoho z nástrojů rozvoje 
zaměstnanců. Přednáška je zdarma. 
Doba trvání je od 09.00 do 11.30 hodin. 
Pro účast na akci se hlaste na e-mailu:  
vendula.dobiasova@ohkbreclav.cz.

13. ZÁŘÍ
PRÁVNÍ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ  
V NĚMECKU
V Chebu se uskuteční seminář zaměře-
ný na formy podnikání a přeshraniční 
poskytování služeb v Německu. Dalšími 
tématy budou sjednávání smluv, vymáhání 
pohledávek a insolvenční právo v Němec-
ku. Účastnický poplatek: zdarma pro členy 
KHK KK a klienty EEN, 300 korun bez 
DPH/63 korun vč. DPH pro nečleny. Při-
hlášení na akci: info@khkkk.cz. Uzávěrka 
přihlášek je 8. září.

20. ZÁŘÍ
DATA STORAGE WORKSHOP
V Praze se uskuteční odborná konference, 
mezi jejíž témata patří ukládání, záloho-
vání, archivace a obnova dat ve fyzickém 
i virtuálním prostředí, moderní trendy 
v oblasti serverů a storage. Pořadatelem  
je společnost Exponet a konference se 
bude konat v Konferenčním centru City 
v Praze 4, Na Strži 65/1702. Více informa-
cí na webové stránce www.dsw.

22. ZÁŘÍ
FOR ARCH 2016
Dvoustranné schůzky s evropskými 
podnikateli se uskuteční v rámci praž-

ského veletrhu For Arch 2016. Akce je 
zaměřená především na stavebnictví 
a přidružené obory. Účast je zdarma 
po přihlášení. Více informací se do-
zvíte na webových stránkách veletrhu 
forarch.cz.

26. ZÁŘÍ
INCOTERMS 2010
V Praze se uskuteční odborný seminář, 
který je věnován především novele 
dodacích podmínek Incoterms 2010. 
Tedy nejen přehledu platných doložek, 
ale i rozdílu oproti doložkám starším, 
jejich použitelnosti v praxi, problémům 
a zvláštnostem, které s vybranými 
doložkami souvisejí. Je určen pro 
vývozce, bankovní specialisty, odbor-
níky v oblasti mezinárodní dopravy 
a spedice, pojištění zásilek. Účastnický 
poplatek: 4200 korun. Pro účast pište 
na filipkova@icc-cr.cz.

3.–7. ŘÍJNA
MSV 2016
V Brně proběhne mezinárodní strojí-
renský veletrh (MSV 2016), který po-
řádá BVV Trade Fairs Brno. Mezi jeho 
hlavní obory bude patřit důlní, hutní, 
keramická a sklářská technika; mate-
riály a komponenty pro strojírenství; 
pohony, hydraulika a pneumatika, 
chladicí technika a klimatizace; ener-
getika a silnoproudá elektrotechnika. 
V rámci MSV se uskuteční mnoho 
specializovaných akcí - například  
4. října uspořádá agentura Czech-
Trade svůj tradiční Meeting Point, 
kde budou podnikatelé moci zdarma 
konzultovat své exportní plány s ředi-
teli kanceláří CzechTrade v zahraničí. 

INZERCE    A161005923
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  Když jsem byl požádán, abych popsal svůj 
pracovní den, nepřipadalo mi to zprvu 
jako zajímavé téma. A tak jsem si řekl, 
že provedu srovnání – můj pracovní den 
před dvaceti lety a nyní. Nutno podotk-
nout, že podnikám již 25 let, takže jde 
o srovnání podnikatele začínajícího 
v 90. letech a dnešního „zralého“. 
  DŘÍVE: Budíček v 6.30 hodin, aby se vše 
stihlo, než půjdou děti do školy, společná 
snídaně, odchod do školy a odjezd do 
pronajatých kanceláří.
  DNES: Vstávání v obdobný čas, ale ne 
proto, že „se musí“, ale protože věk si to 
již žádá. Následuje snídaně s manželkou, 
debata o firemních záležitostech (manžel-
ka pracuje pro naši společnost v oblasti 
marketingu a propagace), společný odjezd 
do vlastní administrativní budovy.
  DŘÍVE: Rychle do kanceláře, zapnutí 
PC, přečtení došlé korespondence, faxů 
a řešení provozních záležitostí. Akce na 
celé dopoledne.
  DNES: Cestou z parkoviště diskuse se 
zaměstnanci skladu, servisu, montáží, tak 
jak je člověk potká po cestě, hovor o všem 
možném. Od asistentky převzetí informa-

cí, zapnutí notebooku a zjištění nových 
informací ve společnosti přes komplexní 
vnitropodnikový informační systém. 
Nutno podotknout, že mnoho nových 
informací není, neboť systémy pracují se 
všemi komunikátory, a tak jsou v telefo-
nu informace dostupné stále. Následuje 
káva „o desáté“ – buď se společníky, nebo 
řediteli divizí – spojená s poradou.  
  DŘÍVE: Oběd v závodní jídelně, tedy 
pokud na něj zbyl čas.
  DNES: Pravidelně obědvám v některé 
z okolních restaurací většinou s manžel-
kou nebo s některými kolegy.
  DŘÍVE: Odpoledne pokračování v dopo-
ledním „hektickém“ programu proložené 
jednáním se zákazníky, řízení pracovní-
ků, komunikace s partnery, a to většinou 
střídané rozhodováním o tom, co dříve. 
Večerní „kancelářský klid“ jsem využí-
val pro řešení nashromážděných úkolů 
z celého dne a zároveň strategie rozvoje. 
Odjezd domů nejdříve po sedmé.  Večer 
chvilka s rodinou, noční příprava na další 
pracovní den. Závěr dne lehce po půlnoci.
  Tehdejší motto: Co si neuděláš sám, to 
není.
  DNES: Odpoledne obchodní jednání či or-
ganizační schůzky s vedoucími pracovní-
ky našich dceřiných organizací, případně 
přednáška pro studenty v našem školicím 
centru. Pak zjišťování novinek, informa-
cí, zpráv a přemýšlení o další strategii. 
Mezi 15. a 17. hodinou většinou společný 
odjezd, pak procházka po okolí bydliště 
nebo golfovém hřišti. Večer sklenka vína, 
diskuse s manželkou (a někdy i s dětmi, 
pokud jsou náhodou doma) o pracov-
ních i soukromých záležitostech. Párkrát 
do měsíce je podvečerním programem 
zkouška naší rockové kapely, kterou jsme 
po letech obnovili. 
  Dnešní motto: Sjednoť a veď! Chytrých 
a samostatných lidí je hodně, ale sjednoti-
telů a vůdců málo. 
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Život naruby
Petr Bureš, majitel společnosti Veskom 
Group, poskytující komplexní služby 
v oblastech stlačeného vzduchu 
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Život je krásný a příliš 
krátký, je chybou ho 
promrhat.
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Uvidíš a uvěříšUvidíš a uvěříš

Vláknové lasery 300 - 4000W plošné, trubkové i kombinované
CO2 lasery 50 - 130W deskové, návinové i nadměrné materiály,
  ořezové značky, nerovné materiály
CO2 pro gravírování 25 - 50 W speciálky i velmi přesné stroje sklěněné i RF trubice
Frézky 300 - 9000W pro kovové i nekovové materiály
Vláknové značkovačky 20 - 50W krytované, přenosné, stolní i do výrobních linek,
  automatické čtení objektů, 3D značení

Veletržní cena
10.720.000 Kč bez DPH

nebo leasing bez akontace
155.976 Kč měsíčně*

MSV Brno 3. - 7. 10. 2016
HALA Y - EURAZIO
- řezání a obrábění materiálů

Vyzkoušejte více jak 30 strojů v praxi

* Mimořádná nabídka od ČSOB Leasing a.s. Roční úrok 0.99%, 72 měsíců. akontace 0kč, odkupní 
cena stroje 1000 Kč. Splátka ve výši 155.976 Kč bez DPH zahrnuje pojištění se spoluúčastí 10%, 
poskytované ČSOB Pojišťovnou. Nabídka mimořádného úroku je platná 1.9.2016 - 31.10.2016 na 
veškeré vláknové řezací lasery, dodávané společností 4ISP s.r.o. Podmínkou pro využití akce je 
schváleni fi nancování ze strany ČSOB Leasing a.s.

zdroj 4kW
na černou ocel až 25mm
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Sanitární zařízení a hygienické potřeby

www.merida.cz

Pobočky:  PRAHA - BRNO - OSTRAVA - HRADEC KRÁLOVÉ - PLZEŇ - KARLOVY VARY - ČESKÉ BUDĚJOVICE - BRATISLAVA
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