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Profit je nejstarším ekonomickým magazínem v ČR, vychází od 

roku 1990. Nabízí hlavní téma a rozhovor měsíce s důrazem 

na servisní a praktické informace pro podnikatele, manažery 

a živnostníky. V dalších rubrikách klade důraz na podnikatelské 

znalosti zajímavých byznysmenů a tiskne jedinečný seriál o českých 

firmách s názvem Příběh úspěchu. Zprostředkováním zkušeností  

a praxe na trhu se vymezuje vůči jiným ekonomickým titulům.

Tvář časopisu
 

80 000
náklad

a distribuce80 000
čtenářů
řízená 

distribuce

Cílová skupina
• Podnikatelé, jednatelé a majitelé malých a středních společností

• Manažeři a střední management významných podniků ČR

Muži, ženy ve věku 25–50 let

vyšší a vyšší střední socioekonomické třídy AB.

80 000
čtenářů

20 000
elektronická

verze



Přehled – zpravodajské shrnutí událostí, které se přímo týkají podni-

katelů. Zde se dočtete o navrhovaných legislativních změnách, o tom, 

co se děje na trhu a v České republice. Podle charakteru událostí 

můžete v rubrice najít i podrubriku Názor nebo Polemika, kde proti 

sobě budou stát dva protichůdné názory k jednomu tématu.

Téma – klíčový, autorsky zpracovaný materiál čísla, který popisuje 

na konkrétních příkladech podnikatelů fenomény českého byznysu. 

Soustředíme se na to co, podnikatele pálí nejvíce. 

Rozhovor – stěžejní materiál čísla, který čtenářům představí zají-

mavou byznysovou osobnost, její odbornost a firmu. Rozhovor je 

velmi často podkladem pro obálku časopisu.

Očima podnikatele – v každém čísle Profitu vybraný podnikatel 

oglosuje aktuální dění ze svého pohledu. Popíše, o co se zajímá 

a co v práci aktuálně řeší a co mu připadá důležité vypíchnout.

Jeden den s ... – dnešní doba si žádá velmi promyšlenou práci 

s časem, zvláště pokud chcete něčeho dosáhnout. V každém čísle 

představí své triky a tipy jeden z vytížených podnikatelů nebo 

manažerů.

Příběh – za každou úspěšnou firmou stojí velký příběh. V této rub-

rice budeme pro čtenáře hledat ty nejzajímavější příběhy ze všech 

koutů republiky.

Restart – narazili a poučili se. Podnikání není jen o radostném 

růstu. Je to série kritických situací a zásadních rozhodnutí. V této 

rubrice budeme stopovat, jak se podnikatelé dokázali poučit ze 

svých chyb, a dokážeme vám, že chyby mohou být cennou zkuše-

ností. Portrét – věděli jste, že donedávna fungovala česká hospoda 

v Tibetu a že na Bali se můžete potápět v centru vlastněném česko

-slovenským triem? V této rubrice se věnujeme všem podnikavým 

lidem, kteří si splnili své nejodvážnější sny. 

Dáma – Podnikání není jen mužská záležitost. V této rubrice bude-

me představovat ty nejzajímavější podnikatelky.

Fokus – proud článků zaměřených na podnikatele.

Po práci – i podnikatelé musí žít. Oddychové čtení o životním 

stylu, cestování a trendech.

Poradna – drobní podnikatelé často nemají na placení právníků 

a odborníků. Musí se proto spolehnout na svůj dobrý úsudek 

a vlastní nastudování. Zapeklitější otázky jim pomáhá řešit redakce 

se spřízněnými profesionály.

Daně – na které daně by se nemělo v nejbližších týdnech rozhodně 

zapomenout, se dozvíte v této rubrice.

Kalendář – nejzajímavější podnikatelské akce na obzoru.

Tipy – rubrika, ve které představíme lákavé podnikatelské hračky, 

nápady a produkty.

Ilustrační ukázky

Rubriky

Profil čtenáře
 

Školství

Dříve vyšlo  
700 zedníků  
ze školy,  
dnes 30

Bilance absolventu posledních 
deseti let je tristní, bije na po-
plach Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR 
(AMSP). Počet vyučených zedníků 
a podlahářů klesl podle propočtů 
asociace o 40 procent, instalatérů 
a topenářů o 30 procent, a po-
krývačů dokonce o 70 procent. 
Stejný trend je i v profesích ná-
bytkářských. Zatímco truhlářů je 
polovina, situace u čalouníků už je 

kritická, pokles je téměř o řád. 
Podle analýzy, kterou si asoci-

ace vypracovala, dopadl rok 2015 
ve stavebnictví poměrně dobře, 
kdy index stavební produkce 
běžných cen rostl o 8,3 procenta 
(pozemní stavby o 3,7 procenta, 
a inženýrské stavby dokonce 
o 18,7 procenta), první měsíce 
roku 2016 však už tak optimistické 
nejsou. Leden skončil meziročně 
o deset procent hůře a únor byl 
meziročně horší o jedno procento. 
Stabilní je situace s ohledem na 
množství aktivních podniků ve 
stavebnictví, kterých bylo v roce 
2015 celkem 170 036, tedy stejně 
jako v předcházejícím roce. O dvě 
procenta poklesl ve stavebnictví 
počet pracovníků na 357 634, 
ovšem jejich průměrná mzda 

naopak rostla, a to o solidních 4,6 
procenta na 23 490 korun.

Kritický ovšem zůstává nedo-
statek kvalifikovaných pracovníků. 
Chybějí absolventi prakticky ve 
všech stavebních oborech řeme-

slného zaměření. V porovnání po-
sledních deseti let je situace podle 
analýzy AMSP v mnoha oborech již 
neudržitelná.

„Začíná se projevovat, že růst 
stavebnictví, který je strategicky 
svázán s tolik potřebným růstem 
celkových investic a tvorbou 
pracovních míst, brzdí nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků. Firmy 
si vypomáhají cizinci s problema-
tickými dovednostmi, v některých 
případech sahají zoufale i po 
vysokoškolácích, kteří se neu-
platní na vyšších postech v jiných 
oborech,“ říká Karel Havlíček, 
předseda AMSP.

Jeho slova potvrzuje Josef Hypr, 
ředitel Střední školy stavebních 
řemesel v brněnských Bosono-
hách: „Situace na trhu absolventů 

ve stavebnictví je vážná, zatímco 
v roce 1995. Problému nedostatku 
řemeslníků a jak najít kvalitního se 
věnujeme v tématu na straně 10. 

Podnikání

O podnikání 
příliš neuvažují, 
odhalil průzkum 
mezi studenty

Jen pět procent absolventů plá-
nuje založit po dokončení studia 
vlastní byznys. Naopak naprostá 
většina míří na trh práce, vychází 
z průzkumu, který už potřetí 
provedla společnost KPMG Inter-
national mezi studenty univerzit 
celkem z 23 zemí světa. Studenti 
mají v odvětví svého budoucího 
působiště většinou jasno. Vedou 
finanční a poradenská odvětví (37 

procent, respektive 27 procent). 
Oproti předchozím ročníkům 
výzkumu poklesl zájem o práci 
v oblasti technologií, ačkoli je 66 
procent studentů považuje v ná-
sledujících dvaceti letech výhledo-
vě za nejúspěšnější sektor. 
Daleko více překvapující bylo, že 
studenti se nebrání prožít celou 
svoji profesní kariéru v jedné fir-
mě v případě dobrých podmínek. 
„To, že většina studentů považuje 
za lukrativní svázat celý svůj pro-
fesní život s jednou společností, 
nás překvapilo. Dosavadní trend 
byl spíše o získávání zkušeností 
v různých firmách a společnos-

tech, což se projevilo i v předcho-
zím ročníku průzkumu,“ komen-
tuje výsledky Hana Velíšková, 
ředitelka HR oddělení KPMG Česká 
republika. 

Příležitosti, profesní výzvy 
a příjemné pracovní prostředí 
hrají v rozhodování budoucích 
absolventů prim. 80 procent 
oslovených studentů odhaduje, 
že svou kariéru budou realizovat 
ve třech a více zemích světa. 
„Ochotu studentů vystěhovat se 
za zajímavou pracovní příležitostí 
neovlivnila ani složitá geopolitická 
situace, ač u nich vzbudila obavy. 
Také je pro ně důležité pracovat 
pro společnost, která pozitivně 
přispívá světu. Je tedy znát, že 
studenti si navzdory dění ve světě 
udrželi jisté globální myšlení, což 
je veskrze dobrá zpráva,“ popisuje 
situaci Hana Velíšková. 

Poznámka Profitu: V Číně 
studenti touží stát se státním 
úředníkem. Země proto zkouší 
program, kdy mladí lidé mají 
prakticky nulové bariéry v začát-
cích podnikání. Více se dočtete 
v portrétu na straně 66. Možná by 
se přece jenom mohla česká vláda 
na Východě v něčem inspirovat. 

Manažer roku

Vítězové jsou 
inovátoři, hlásí 
Manažer roku 

ABSOLUTNÍMI VÍTĚZI TRADIČNÍ 
SOUTĚŽE Manažer roku byli za 
rok 2015 vyhlášeni předseda 
představenstva společnosti Motor 
Jikov Group Miroslav Dvořák 
a jednatelka a výkonná ředitelka 
společnosti Alca plast Radka Pro-
kopová. Pomyslnou štafetu svým 
nástupcům předali loňští sběratelé 
vavřínů, šéf ČEZ Daniel Beneš 
a prezidentka společnosti Petrof 
Zuzana Ceralová Petrofová.
„Vítězství v soutěži si vážím, pro-
tože přináší možnost porovnání 

lidí v branži. Pro ty, kteří uspějí, 
jde o jistou odměnu a potvrze-
ní toho, že jejich práce a to, co 
dokázali, snese nejvyšší republi-
kové srovnání,“ prohlásil Miroslav 
Dvořák, jehož firma patří v Česku 
k významným inovátorům.
Nová manažerka roku Radka Pro-

kopová chce mimo jiné inspirovat 
případné následovníky. „Ráda 
bych pomohla při rozhodování 
všem, kteří zvažují možnost zalo-
žení firmy a stojí před zásadním 
osobním rozhodnutím, zda začít 
podnikat, či nikoli,“ uvedla.
„Manažer roku je podle mého 
soudu velký inovátor a manažerka 
roku se mi jeví jako vynikající 
vizionářka. Jsou to mladí lidé, 
kteří patří k progresivní mana-
žerské generaci a kteří přitom 
své firmy vybudovali od základů,“ 
zhodnotila vítěze Zuzana Ceralová 
Petrofová. (Úplné výsledky soutěže  
se dozvíte na straně 40.) 

Ministerstvo financí

Ministerstvo 
financí
Dvou klíčových změn se možná 
v příštím roce dočkají osoby 
samostatně výdělečně činné 
(OSVČ). Ministerstvo financí chce 
podle Andreje Babiše vrátit slevy 
na manželku a děti těm živnostní-
kům, kteří při placení daně z pří-
jmu uplatňují výdajové paušály. 
Zároveň ale hodlá výrazně omezit 
počet podnikatelů, již mohou 
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MONITOR

Příliš velký hráč
společnost LMC. Prostor pro  
konkurenta ale exituje

cusapissequi debis voloreh enemodi 
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eum il ipsam autem et proribus eiciet 
pa cupta id quo ommoluptas excerat 
asitae verum aliae vellaborenis reped et, 
simusaperrum eum conet que neceaquos 
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POPINa.  
Je to doma, tenhle 
popisek je teda terno.

Zápisník
Petra Švihela

Podnikání

Je to na  
hraně
Jen pět procent absolventů 
plánuje založit po dokončení 
studia vlastní byznys. Naopak 
naprostá většina míří na trh 
práce, vychází z průzkumu, 
který už potřetí provedla 
společnost KPMG Internatio-
nal mezi studenty univerzit 
celkem z 23 zemí světa. 
Studenti mají v odvětví svého 
budoucího působiště většinou 
jasno. Vedou finanční a pora-
denská odvětví (37 procent, 
respektive 27 procent). 
Oproti předchozím roční-
kům výzkumu poklesl zájem 
o práci v oblasti technologií, 
ačkoli je 66 procent studentů 
považuje v následujících 
dvaceti letech výhledově za 
nejúspěšnější sektor. 
Daleko více překvapující bylo, 
že studenti se nebrání prožít 
celou svoji profesní karié-
ru v jedné firmě v případě 
dobrých podmínek. „To, že 
většina studentů považuje 
za lukrativní svázat celý svůj 
profesní život s jednou spo-
lečností, nás překvapilo. Do-
savadní trend byl spíše o zís-
kávání zkušeností v různých 
firmách a společnostech, což 
se projevilo i v předchozím 
ročníku průzkumu,“ komen-
tuje výsledky Hana Velíšková, 
ředitelka HR oddělení KPMG 
Česká republika. 
Příležitosti, profesní výzvy 
a příjemné pracovní pro-
středí hrají v rozhodování 
budoucích absolventů prim. 
80 procent oslovených 
studentů odhaduje, že svou 
kariéru budou realizovat ve 
třech a více zemích světa. 
„Ochotu studentů vystěhovat 
se za zajímavou pracovní 
příležitostí neovlivnila. 

Příliš velký hráč
společnost LMC. Prostor pro  
konkurenta ale exituje

ResTaRT

Příliš velký hráč na 
území Česka znamená problém
Nabídkám práce v Česku dominuje společnost  
LMC. Prostor pro konkurenta ale exituje

ResTaRT
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estiaspe odis sunt pelles aliquae pari sim 
experupidus acerferum acessum enihilignis 
essitatem ipsunt, quo vollupta nihicit aliam 
aliquibus eiciis dem volor alia aut molupta 
cum et lantium ent.

Tem dundus, invelest, id ut aut diae. 
Umet liqui berupta temolup tatibus iliquis 
tempore del expla as etum eosti conetur? 
Mus qui alictem quiae. Rese auda nobistis 
ulloreri comni ullenem rem nonsecus, 
vellites audae cum rempore rnaturios most 
eosaere non necabo. Et quae nulliti sinum 
eosa id quas ducium velesti unturecum 
qui consequam, omnia doluptat faccus, 
odipsam earitium suntus.

Peres elitem untio in plationse corro 
venit arum quis nate laut odisimi, sum dit 
molesti velit pa sinvele ctent, quis volupta-
tur, tem. Am, consequam saecti te simusan 
dendestium voluptam enis aborepudam 
nonsectur suntem. Ra sequi blaborehendi 
nisi rest, soloritat.

Ped qui nonsedici acepuditio ipissitas in-
vent fugitaturi consequi tem fugiam etur?
Hentem num vellorp oreiusc iaturest, nis 
pro quamus si te laut porepta tumqui vel il 
maximus.

Tiorenem vende 
inullumquiat qui blabo. Tem faceped molut 
volupturio doluptat liquodit ulliquam, 
consed eiust, si blabo. Ota autestes etur 
maximol labore nusti occum exerern atature 
iciusan derchicias magnima ionsequ iatio-
nes dolupti ut offici denihil ipiet quiaece pel-
lita corio. Qui optur minulliquas eaque nos 
et aut lam dolorectibus quatiun turibusti aut 

resequis aut odis audigentio blaccum, oditisit volorrorae nes eati-
busdae rem exersped maio beaque porio dolorecto offictur magni-
tasin elit que nestibusam eum vellignatin eaqui veratum imo ipsum 
qui ut repra comni cum dicium volore eati quid quae prorat rem 
quame pa cuptati onesed moluptur? Qui doluptam harunt ipsandae 
pa dem aut que provid molorLuptaqui repelecepre la vent verio. 

Solupti sequi doloria endis est ipsam si asperiamenis reiunti ip-
sunt, temosti aerorrum quae si omnis mint lamendio maximpo sa-
muscilique non nissita explaut et ut pa quis audae. Beaqui nullore 
pellaut eumquo et ut dolorum, optasim sit, officimolum il iusto con 
pe et acimusae. Pelis a quatur si cumqui cuptias es dolores seribus, 
que dolupta temquunt volupta tibuscient inia nostis elestinciam et 
milles dellaut inume occus dolore endi odi inventi untiberum re 
videbisit, ut aut eumendicide pel eos sunti dolora nihitium latus. 
Mus andam, optat quam ratium ni corehendisit ullautenim ven-
dige ndellentius. Que ande laciend anducim perchil lendessimus, 
conseque vellentia commo molecae doluptatum eati doluptaerum 
vellabor sectio. Nam ex eic totatur ma pero te voluptatem ut quiae 
commo que nobis comniatur?

In nus ullorem et molupta tasinve nduntem labo. Fuga. Vid et 
ideris doloreh enduntionsed ex eum reria con repudaest landignis 
quiam ducienihil esequi vollabo renderum quiae dis experis cipsae 
con culpa sincipsam qui omniet volorunt illaut opti doloresed mag-
nihi llabore praestiatio volenditam reictota nem quia. 
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TTri qui cuptat perum ratios accuptat 
minia consequo ipitatur, optio ex 
est ut accum facere pe latur sitae 

veniminimin remqui sinti reprat acea 
quas qui con et quatiam ute volupta cus 
peris nus volut poris auda et, cones cus 
sa aute ese pel et recume preptam cone 
estiaspe odis sunt pelles aliquae pari sim 
experupidus acerferum acessum enihilignis 
essitatem ipsunt, quo vollupta nihicit aliam 
aliquibus eiciis dem volor alia aut molupta 
cum et lantium ent.
Tem dundus, invelest, id ut aut diae. Umet 
liqui berupta temolup tatibus iliquis tempo-
re del expla as etum eosti conetur? Mus qui 
alictem quiae. Rese auda nobistis ulloreri 
comni ullenem rem nonsecus, vellites 
audae cum rempore rnaturios most eosaere 
non necabo. Et quae nulliti sinum eosa id 
quas ducium velesti unturecum qui con-
sequam, omnia doluptat faccus, odipsam 
earitium suntus.
Peres elitem untio in plationse corro venit 
arum quis nate laut odisimi, sum dit mo-
lesti velit pa sinvele ctent, quis voluptatur, 
tem. Am, consequam saecti te simusan 
dendestium voluptam enis aborepudam 
nonsectur suntem. Ra sequi blaborehendi 
nisi rest, soloritat.
Ped qui nonsedici acepuditio ipissitas in-
vent fugitaturi consequi tem fugiam etur?
Hentem num vellorp oreiusc iaturest, nis 
pro quamus si te laut porepta tumqui vel il 
maximus.

Tiorenem vende 
inullumquiat qui blabo. Tem faceped molut 
volupturio doluptat liquodit ulliquam, con-
sed eiust, si blabo. Ota autestes etur maxi-
mol labore nusti occum exerern atature ici-
usan derchicias magnima ionsequ iationes 
dolupti ut offici denihil ipiet quiaece pellita 

corio. Qui optur minulliquas eaque nos et aut lam dolo-
rectibus quatiun turibusti aut resequis aut odis audigentio 
blaccum, oditisit volorrorae nes eatibusdae rem exersped 
maio beaque porio dolorecto offictur magnitasin elit que 
nestibusam eum vellignatin eaqui veratum imo ipsum qui 
ut repra comni cum dicium volore eati quid quae prorat 
rem quame pa cuptati onesed moluptur? Qui doluptam 
harunt ipsandae pa dem aut que provid molorLuptaqui 
repelecepre la vent verio. Solupti sequi doloria endis est 
ipsam si asperiamenis reiunti ipsunt, temosti aerorrum 
quae si omnis mint lamendio maximpo samuscilique non 
nissita explaut et ut pa quis audae. Beaqui nullore pellaut 
eumquo et ut dolorum, optasim sit, officimolum il iusto 
con pe et acimusae. Pelis a quatur si cumqui cuptias es 
dolores seribus, que dolupta temquunt volupta tibuscient 
inia nostis elestinciam et milles dellaut inume occus dolore 
endi odi inventi untiberum re videbisit, ut aut eumendicide 
pel eos sunti dolora nihitium latus.
Mus andam, optat quam ratium ni corehendisit ullautenim 
vendige ndellentius.
Que ande laciend anducim perchil lendessimus, conseque 
vellentia commo molecae doluptatum eati doluptaerum 
vellabor sectio. Nam ex eic totatur ma pero te voluptatem 
ut quiae commo que nobis comniatur?
In nus ullorem et molupta tasinve nduntem labo. Fuga. Vid 
et ideris doloreh enduntionsed ex eum reria con repudaest 
landignis quiam ducienihil esequi vollabo renderum quiae 
dis experis cipsae con culpa sincipsam qui omniet volorunt 
illaut opti doloresed magnihi llabore praestiatio volendi-
tam reictota nem quia atiis ut lanisci psanda cum aut hitat 
re pro cus ullacculpa cus apis netumque volupta eribus, 
odit quiat eum fugia cumquam naturit officiam, omnia-
tio quat facim re reprata pa prae niminctam voluptae vit, 
coremol luptus sint officte nus aute pelic te optature eum 
adicilis maiorat inullab oreribus.
Nequae ne eaqui quam fugit hari beriasi beriorum que 
nus, quis sed ut rerumqu ibusdaero est dolupta tecatem. Ut 
omniminctias molorio nseque vid et offictur minvell abo-
repe ex eri dolent prae alique seque cus alitisi re nonet ento 
tore aut ut eos aut rerum facereperiam dolorepro bernam 
cus necea coreptat ulpa quis idem estio. Posapicim que 
volorpor mos di dolorep udiossiti quisqui utatemp orepelit 

aut dolore cus, offictur sit dollupta versped 
expelendem con eosandebis cumquunt 
acersperum rest venimodis vid molore 
lautem id modia nest porrum dendi derum 
re nonsent odi optatem porrum, conserovit 
harunt, conse niet ea dolendit voluptae 
sunt voluptatur? Essequam net hit, ullore 
nistrum fugit dollabor mo beaque nim qui 
corios nimporepti offictata quae volupta 
ssequiam, qui quos doluptior aut laborum 
acearciae. Nemquid magni consequosa cum 
voluptatum et occullandae nemolup tatur?

Tiorenem vende 
Bus nusame reium eaturio verrovi dignatus 
maio. Nam quas entium exceaqu iasimod 
mi, comnimenti aliquo venisqui dolupta 
eos untusaerum facessi di omnimpo re-
pudite pliqui optiisq uatur, invelec aepelis 
eium el inullabor si amusa que sit alique 
perro ea simenientem is nit, volupta vellis 
reptatem adit lati idendamet vernam eos ut 
dolupta di ad moluptatent.
Inciatur as exero molescienis ut volupti te 
dolorep tatio. Nemporem quia dolupienia 
volo et utem quunt.
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10 150 150
korun byl loňský obrat společnosti 
XXXXXXXXX na asijských trzích

zaměstnanců musela firma přijmut  
na splnění požadavků

ObchOd

Podnikání

O podnikání 
neuvažují
Jen pět procent absolventů 
plánuje založit po dokončení 
studia vlastní byznys. Naopak 
naprostá většina míří na trh 
práce, vychází z průzkumu, 
který už potřetí provedla 
společnost KPMG Internatio-
nal mezi studenty univerzit 
celkem z 23 zemí světa. 
Studenti mají v odvětví svého 
budoucího působiště většinou 
jasno. Vedou finanční a pora-
denská odvětví (37 procent, 
respektive 27 procent). Oproti 
předchozím ročníkům vý-
zkumu poklesl zájem o práci 
v oblasti technologií, ačkoli je 
66 procent studentů považuje 
v následujících dvaceti letech 
výhledově za nejúspěšnější 
sektor. 

Osant asperatae magnimi liciam et aut ape esto tempore 
nobit ommolum volore inis quidenis simpeditin peris 
cus numque conet doles dolor adisim nossentinis dolore 
volorem ressit apit hicabo. Lessin rempore mperspe llatur 
sed eoste ne cus minvent et maximen impedit aquuntem. 
Nem ipient, optae vendiae siminvent la serum, si dolorem 
esto que coria sumqui cusam, nes dolor ad ulparum hil int 
voluptaerit qui sequidebis experov itionse quiassi mintota 
tiusame ndanimusae simposa ndelitat evelTri qui cuptat 
perum ratios accuptat minia consequo ipitatur, optio ex 
est ut accum facere pe latur sitae veniminimin remqui 
sinti reprat acea quas qui con et quatiam ute volupta cus 
peris nus volut poris auda et, cones cus sa aute ese pel et 
recume preptam cone estiaspe odis sunt pelles aliquae pari 
sim experupidus acerferum acessum enihilignis essitatem 
ipsunt, quo vollupta nihicit aliam aliquibus eiciis dem volor 
alia aut molupta cum et lantium ent.
Tem dundus, invelest, id ut aut diae. Umet liqui berupta 
temolup tatibus iliquis tempore del expla as etum eosti 
conetur? Mus qui alictem quiae. Rese auda nobistis ulloreri 
comni ullenem rem nonsecus, vellites audae cum rempore 
rnaturios most eosaere non necabo. Et quae nulliti sinum 
eosa id quas ducium velesti unturecum qui consequam, 
omnia doluptat faccus, odipsam earitium suntus.  
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TTri qui cuptat perum ratios accuptat 
minia consequo ipitatur, optio ex 
est ut accum facere pe latur sitae 

veniminimin remqui sinti reprat acea 
quas qui con et quatiam ute volupta cus 
peris nus volut poris auda et, cones cus 
sa aute ese pel et recume preptam cone 
estiaspe odis sunt pelles aliquae pari sim 
experupidus acerferum acessum enihilignis 
essitatem ipsunt, quo vollupta nihicit aliam 
aliquibus eiciis dem volor alia aut molupta 
cum et lantium ent.
Tem dundus, invelest, id ut aut diae. Umet 
liqui berupta temolup tatibus iliquis tempo-
re del expla as etum eosti conetur? Mus qui 
alictem quiae. Rese auda nobistis ulloreri 
comni ullenem rem nonsecus, vellites 
audae cum rempore rnaturios most eosaere 
non necabo. Et quae nulliti sinum eosa id 
quas ducium velesti unturecum qui con-

sequam, omnia doluptat faccus, odipsam 
earitium suntus.
Peres elitem untio in plationse corro venit 
arum quis nate laut odisimi, sum dit mo-
lesti velit pa sinvele ctent, quis voluptatur, 
tem. Am, consequam saecti te simusan 
dendestium voluptam enis aborepudam 
nonsectur suntem. Ra sequi blaborehendi 
nisi rest, soloritat.
Ped qui nonsedici acepuditio ipissitas in-
vent fugitaturi consequi tem fugiam etur?
Hentem num vellorp oreiusc iaturest, nis 
pro quamus si te laut porepta tumqui vel il 
maximus.

Tiorenem vende 
inullumquiat qui blabo. Tem faceped molut 
volupturio doluptat liquodit ulliquam, 
consed eiust, si blabo. Ota autestes etur 
maximol labore nusti occum exerern 

atature iciusan derchicias magnima ion-
sequ iationes dolupti ut offici denihil ipiet 
quiaece pellita corio. Qui optur minulliquas 
eaque nos et aut lam dolorectibus quatiun 
turibusti aut resequis aut odis audigentio 
blaccum, oditisit volorrorae nes eatibusdae 
rem exersped maio beaque porio dolorecto 
offictur magnitasin elit que nestibusam 
eum vellignatin eaqui veratum imo ipsum 
qui ut repra comni cum dicium volore eati 
quid quae prorat rem quame pa cuptati 
onesed moluptur? Qui doluptam harunt 
ipsandae pa dem aut que provid molor-
Luptaqui repelecepre la vent verio. Solupti 
sequi doloria endis est ipsam si asperia-
menis reiunti ipsunt, temosti aerorrum 
quae si omnis mint lamendio maximpo 
samuscilique non nissita explaut et ut pa 
quis audae. Beaqui nullore pellaut eumquo 
et ut dolorum, optasim sit, officimolum 
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Podnikatel Jaroslav Strnad vyvrací zvěsti, že by chtěl prodat 
kopřivnickou Tatru Číňanům. Naopak, hodlá ji rozvíjet 
a bojí se, že případná spolupráce s čínskými investory by 

přinesla rizika. „Kdyby vznikal společný podnik v Číně, klíčové 
know-how by zůstalo v Kopřivnici a některé součástky by se zřejmě 
nadále vyráběly v Česku. V Číně by se mohlo vyrábět nějaké tech-
nicky jednodušší a robustní vozidlo,“ říká v rozhovoru pro týdeník 
Euro.

 Kolik máte nyní na skladě vojenské techniky?  
Říkalo se, že byste mohl postavit armádu…
Obecně se ještě jedná o stovky kusů, ale většinou jde o techniku 
starou desítky let. Před dodáním zákazníkovi vyžaduje generální 
opravu, případně i modernizaci podle jeho požadavků. Historicky 
jsme nakupovali nadbytečnou techniku z dob studené války, ale 
tento zdroj už se v evropských armádách v zásadě vyčerpal. 

Musíme počítat s tím, že některé druhy starší techniky, hlavně 
bojová vozidla pěchoty nebo tanky, brzy v našich skladech nebu-
dou. Na tuto starší techniku však můžeme ještě relativně dlouho 

vyrábět náhradní díly a poskytovat servis. Pokud ale chceme 
nadále prosperovat a rozvíjet naše firmy, musíme přijít s vlastním 
výrobním programem a výrobou nových, moderních vozidel. To je 
také jeden z důvodů, proč jsme uzavřeli strategické partnerství se 
společností General Dynamics European Land Systems a pracuje-
me na dalších. 

 Tenhle partner vám má pomoci získat nové trhy?
Spojení s General Dynamics nám v prvé řadě přináší know-how 
pro výrobu moderních kolových a pásových obrněných vozidel. 
Strategické partnerství je pro skupinu Czechoslovak Group (CSG) 
silná reference, ale uspět na trhu je naše starost. 

General Dynamics od nás očekává, že se uplatníme na trzích, 
kde k tomu máme předpoklady. To znamená zejména střední Evro-
pu, jihovýchodní Evropu či některé trhy v Asii a Africe. Samozřej-
mě budeme rádi, pokud naším zákazníkem bude také Armáda ČR, 
ale aby se nám vrátila naše investice, kterou jsme za know-how od 
General Dynamics dali, musíme nezbytně uspět na zahraničních 
trzích, tedy tam, kde jsme silní s našimi tradičními výrobky.

Nabídkám práce v Česku dominuje  
společnost LMC. Prostor pro konkurenta  

ale exituje nebo nevim

práce
Lidi láká  
    smysluplná 

ROZHOVOR



CENY INZERCE

2. strana obálky 120 000 Kč
3. strana obálky  110 000 Kč
4. strana obálky  130 000 Kč
1/1 strany  90 000 Kč
1/2 strany  50 000 Kč
1/3 strany  36 000 Kč
1/4 strany  28 000 Kč

číslo 
vydání

 
1
2
3
4
5
6

7-8
9
10
11
12

uzávěrka
 inzerce 

9. 1. 2018
6. 2. 2018
6. 3. 2018
3. 4. 2018
27. 4. 2018
5. 6. 2018
10. 7. 2018
11. 9. 2018
9. 10. 2018
6. 11. 2018
4. 12. 2018

datum 
vydání

22. 1. 2018
19. 2. 2018
19. 3. 2018
16. 4. 2018
14. 5. 2018
18. 6. 2018
23. 7. 2018
24. 9. 2018
22. 10. 2018
19. 11. 2018
17. 12. 2018

hlavní téma

Svatba, Kongresy: Regiontour
Salima: potravinářský veletrh, Pivo (pivovary, lihovary, rychlé stravování, balíčky technologie, brambůrky)
Doprava, logistika, AMPER, Manipulační technika8
Manažer roku 2017 – nejprestižnější soutěž manažerských osobností, Stavební veletrh Brno + stavebnictví
Zdravotnictví/ 55+ péče o seniory. Rozhovory (ohlédnutí za soutěží Manažer roku)
Relax, cestování, lázeňství, Chaty, chalupy, péče o zahrady, sady
Hazard, Sex
Strojírenský veletrh, Robotizace, průmysl 4.0
Gaudeamus, střední a vysoké školy, Firemní vzdělávání
Vánoce, tipy na vánoční dárky, vánoční poukazy, dárkové předměty a koše
Relax pro manažery, Byznys na horách, Lázně, vánoce a silvestr v zahraničí

Ceny vkládané inzerce, vlepované inzerce a 
pásky přes titul se stanovují individuálně. 
Maximální rozměr vkladu je 205 × 275 mm. 
Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

HARMONOGRAM

DISTRIBUCE SPECIFIKACE

(210 × 260 mm)
184 × 234 mm 

(103 × 260 mm)
90 × 234 mm

(70 × 260 mm)
57 × 234 mm

(210 × 88 mm)
184 × 75 mm

(210 × 128 mm)
184 × 115 mm

1/1 1/2 1/3

1/3
1/4

1/4

1/2

Ceníky a formáty inzerce
 

(210 × 69 mm)
184 × 56 mm

(103 × 128 mm)
90 × 115 mm

předplatitelům řízená distribuce v Praze, Brně, Ostravě

a Olomouci (administrativní budovy, business parky, státní 

instituce, banky, investiční společnosti, ředitelství význam-

ných společností, vybrané lifestylové kavárny a restaurace, 

Letiště Václava Havla v Praze – odletové haly atd.), 

spolu s rozšířením o cca 100 míst z distribuce časopisu 

Obchod & Finance.

Cena ve volném prodeji: 39 Kč

Předplatné: 390 Kč za rok (10 + 1 zdarma)

Náklad: 80 000 ks

Formát: 210 x 260 mm

Rozsah: 64 + 4

Barevnost: 4/4 CMYK

Papír blok: 70 g UPM ULTRA

Papír obálka: 135 g KL

Vazba:  V1 šitá

Periodicita:  11x ročně



Příběh vašeho úspěchuMutace titulky
 

Buďte na titulce svého časopisu Profit

Měsíčník Profit, to je váš příběh úspěchu. 

Pokud to chcete ještě víc zdůraznit, 

objednejte si vlastní na míru vyrobenou titulku. 

Dejte vědět svým klientům a obchodním partnerům i známým, 

že za vámi stojí silný, titulkový příběh úspěchu.

Překvapte návštěvníky na recepci své firmy měsíčníkem Profit,

 kde jste na titulní straně.

Dostanete objednaný počet aktuálního vydání s vámi na titulce.

Cena na míru klientovi

Cover story

Čekáme
na Vás! Nebeská tlačenice 

„V Česku je vůbec největší 
koncentrace producentů letadel 
na světě,“ říká Petr Volejník, 
ředitel společnosti ATEC,
výrobce ultralightů 

ROZHOVOR

 Ultralehká sportovní letadla z Česka 
mají zvuk. V kategorii do vzletové 
hmotnosti 600 kilogramů jsme spolu 
s Německem, Itálií a Francií světovou 
velmocí. Čím je to dané? 
U nás byl v minulosti hodně rozvinutý 
průmysl letecký. A to na úrovni ultralightů 
přetrvává, u nás je vyrábějí desítky firem. 
Od těch, co dělají jen nějaké části, jedno dvě 
letadla za rok, až po ty, co dělají šest letadel 
měsíčně. 

 Jaká je vaše produkce? 
Jedno letadlo měsíčně, dvanáct letadel za 
rok. Dříve jsme jich dělali více, ale v po-
slední době jsme se hodně věnovali vývoji. 
Oceňuji v této souvislosti, že už máme roky 
stále stejný počet zaměstnanců. Kolem 
dvaceti. Fluktuaci nemáme. A vše táhneme 

z vlastních zdrojů. Nepoužíváme žádné 
dotační programy. 

 Který váš typ je momentálně 
nejprodávanější? 
Pořád je to stará dobrá Faeta. Teď jsme ji 
zmodernizovali a máme hodně příznivých 
ohlasů. Na ní stavíme. 

 Váš nejlevnější letoun Zephyr stojí bez 
DPH 1,3 milionu korun, Faeta v základním 
vybavení 1,6 milionu korun. Jejich ceny 
jsou už delší dobu stejné. Proč? Bojíte se 
zdražovat? 
Trh je dost nasycený a zdá se mi, že není 
nějaký prostor k velkým cenovým posu-
nům. Výslednou cenu také hodně ovlivňuje 
výbava. Ať už se to týká motorizace, vrtule, 
avioniky, antikolizních systémů, osvětlení, 

jsou různé typy pásů, kol, podvozků. Není 
problém, aby dodatečná výbava navý-
šila cenu i o milion korun. Záleží jen na 
zákazníkovi. My všechna letadla děláme na 
zakázku. A dále – používáme jen nejkvalit-
nější materiály a ty jsou drahé. Třeba ty pro 
výrobu křídel a draku letadel jsou stejné, 
jaké se používají při výrobě dopravního 
letounu Airbus A380.

 Jak složité je prodat takové malé 
sportovní letadlo? 
Dneska je to všechno mnohem složitější, 
než to bývalo dříve, v dobách minulých. Trh 
je daleko nasycenější. Proto klademe důraz 
na velké portfolio. Tím, že máme čtyři 
typy letadel, jsme schopni zaplnit mezery, 
které se občas na tom našem nevelkém trhu 
objeví.
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 Které ultralighty jsou dnes  
nejžádanější?  
Zdá se mi, že zažíváme trošku návrat 
k hornoplošníkům, tedy k počátkům. Dříve 
totiž ultralighty začínaly jako hornoplošná 
letadla. Důvod byl zřejmý: jejich konstruk-
ce je daleko jednodušší, pevnostně lze to 
letadlo řešit vzpěrou. Takový ultralight je 
gravitačně stabilnější. A právě takové byly 
žádané na počátcích, v devadesátých letech. 
Pak se to změnilo. Pozornost se soustředila 
na dolnoplošná letadla. To proto, že vzpěru 
u křídel nemají, jsou aerodynamicky čistší 
a mohou létat rychleji.  

 Kdo si ultralehká sportovní letadla 
kupuje? 
V tom se obrazně řečeno nůžky rozevírají. 
Na jedné straně jsou ti, kteří od letounu 

vyžadují rychlost a velký dolet, to jsou 
piloti specializující se na létání po Evropě. 
Privátní piloti, kteří to mají víceméně 
pro zábavu. A na straně druhé jsou lidé, 
kterým stačí jen letoun do aeroklubu. Ta-
kový, s kterým potřebují létat ve výcviku 
a kolem letiště nebo v jeho blízkém okolí. 
Kupují je dost aerokluby, třeba v soused-
ním Německu, a nejen proto, že máme 
certifikaci pro vlekání větroňů, což je 
velkou výhodou. Provoz ultra- 
lehkého letadla je řádově levnější než 
provoz velkého vlečného letadla. Přitom 
ultralight vytáhne větroně zcela rovno-
cenně. Takže to je opravdu velká změna. 
Dříve byl ultralight jeden, měl podobné 
výkony. To už ale dneska neplatí. No 
a hlavním impulzem prodejů se stal  
bezesporu vstup do Evropské unie. 

 Jak to? 
Po otevření Schengenu padly hranice i na 
nebi. Vše se zjednodušilo. Dneska nepotře-
bujete žádné povolení nebo žádat o letový 
plán při letu třeba do Polska nebo Němec-
ka. Jako by to byl vnitrostátní let. Musíte 
samozřejmě v rámci letu plnit předpisy 
jednotlivých států. Nemůžete jim to „střih-
nout“ třeba ve Frankfurtu přes letiště. A se 
stoupajícím počtem letů po Evropě jsme 
i my přizpůsobili naši produkci. Začali 
jsme dělat větší nádrže. Soustředili jsme se 
na to, abychom nabídli pohodlí v kabině. 
Naše letadla mají vytrvalost osm hodin ve 
vzduchu. Jen si to představte v tom malém 
prostoru. Osm hodin se nemůžete ani 
hnout. S naším letadlem lze při ekonomic-
kém režimu a rychlosti kolem 180 km/h 
uletět až dva tisíce kilometrů.

U zrodu společnosti sídlící v Libici nad Cidlinou 
stáli v roce 1992 otec a syn Volejníkové. 
Otec – letecký instruktor a syn Petr – 
letecký modelář, konstruktér a sportovní 
pilot. V současnosti vyrobí tým patnácti 
pracovníků dvanáct letadel ročně. Devadesát 
procent produkce směřuje do zahraničí. 
Nejžádanějším modelem je moderní 
dvoumístný celokompozitový dolnoplošník 
Atec 321 Faeta. Stále je ale zájem  
i o legendární model Zephyr. Nabídku 
doplňuje malé dynamické jednomístné letadlo 
Atec 122 Solo pro zkušené a náročné piloty. 

ATEC

›
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 Vzpomenete si ještě na svoje začátky?  
Tak mne letadla vždycky bavila. Inspiroval 
mne otec, pilot. Ovšem v čase socialismu 
bylo létání povětšinou jen pro „vyvolené“, 
pro svazarmovce. Proto jsem modelařil. 
Hned jak se ale poměry uvolnily, pustil jsem 
se do něčeho většího. S otcem jsem v jedena-
devadesátém roce postavil první ultralehké 
letadlo, jednomístný model Straton. Z dneš-
ního pohledu to byl hodně primitivní stroj.

 A jak se zrodila firma ATEC?  
Firmu jsem založil s inženýrem Janem 
Fraňkem v roce 1991, to byl můj kolega z fir-
my Vari, se kterým jsem seděl ve vývojové 
konstrukci. Spolupracovali jsme s inžený-
rem Olšanským, s tím jsem se znal už z dří-
vějška. Pracoval na ČVUT v Praze a byl tady 
takovým průkopníkem ultralehkých letadel. 
Vyvinul nejprve jednomístný Straton a poz-
ději i dvoumístný ultralight. Na jednotlivé 
díly, třeba křídla, se sháněli výrobci. No 
a nás napadlo, že bychom je mohli vyrábět. 
A tak jsme se do toho pustili. Jak se říká, „po 
baťovsku“. Postupovali jsme krok za krokem. 
Nikdy jsme si na nic nepůjčili ani korunu. Co 
jsme vydělali, to jsme vrátili do firmy.

 Kdo dnes vaše letadla zalétává? 
Já. Lze říci, že jsem obrazně řečeno více ve 
vzduchu než na zemi. Za dvacet let jich už 
byly stovky.

 Říkáte stovky, kolik jich tedy létá?  
Je jich určitě přes pět set.  

 Kde všude jsou? 
Tohle hodně záleží na ekonomické situaci. 
Do roku 2008 jsme byli vyprodáni na rok 

dopředu. Pak však hlavně v USA, do té 
doby našem hlavním trhu, poklesl výrazně 
zájem o ultralehká letadla. Pocítili jsme to 
třeba na síti dealerů. Tu budujeme dvacet let 
a neustále se obměňuje. Více než devadesát 
procent své produkce exportujeme. Máme 
v každé evropské zemi obchodního zástup-
ce, dále ve Spojených státech, Austrálii, na 
Novém Zélandu, zkoušíme Jižní Ameriku, 
Asii. Když jsme nedávno dodali další letadlo 
do Vietnamu, spadli jsme do problému 
s korejským dopravcem Hanjin. Čtvrtý 
největší rejdař zkrachoval a nám zůstal 
stát kontejner s letadlem v Hamburku. Na 
Hanjin byla uvalena nucená správa, všechny 
kontejnery zablokovali. Na Hanjinu si už nic 
nevezmeme. Ale aspoň nám kontejner ote-
vřeli a zboží vydali. Musela se udělat nová 
smlouva s novým rejdařem, letadlo poslat 
zákazníkovi jinou lodí. Tak jsme platili za 
dvě dopravy. 

 Vy jste nebyli pojištění?  
Samozřejmě to zboží pojištěné bylo, ale ne 
proti krachu rejdaře. 

 Jak spolupráce se zástupci probíhá? 
Jsou pro nás důležití proto, že pro nás 
zajišťují reklamu i servis v dané zemi. Žádný 
místní úřad nepustí do vzduchu jediné 
letadlo, pokud není zabezpečena jeho letu-
schopnost. Vyrábíme, až když máme od nich 
smluvně potvrzenou objednávku. Nemá 
cenu začínat dříve, letadla šijeme doslova na 
míru. Co zákazník, to jiné požadavky. A tak-
to nám i odpadnou starosti s platbami.

 V dílnách nevidím žádné větší stroje. Vše 
probíhá ručně?   
Přesně tak. Naše letadla jsou kompozitová, 
a proto je příprava výroby dražší. Musíme 
si „navyrábět“ nejdříve model a poté teprve 
formu, do které se letadlo „obtiskne“. Vyrá-
bíme drak, včetně řízení. Děláme i sedačky, 
jejich čalounění, laminujeme je. Nakupu-
jeme motory, vrtule a necháváme si lisovat 
plexiskla na kabinu. Nakupujeme samozřej-
mě i avioniku, tu nejsme schopni vyrábět. 
V podstatě jsme na tom se subdodávkami 
stejně jako kterýkoli výrobce velkých letadel. 
Jinak speciální materiály vyžadující certi-
fikaci a některé části letounů pocházejí za 
zahraničí – třeba uhlíková vlákna používaná 
pro výrobu kompozitových křídel a draku 
jsou japonská, tkaná jsou však z Francie.

 A co motory? 
Používáme pouze motory Rotax z Rakouska. 
Tahle firma na ně má ve světě ultralightů 
doslova monopol. Od českého výrobce Fiti 
design nakupujeme vrtule. Vlastně se mezi 
tím hledá neustále jakýsi kompromis. Komu 
stačí konstantní rychlost, dostane pevnou 
vrtuli nastavenou na pevný úhel. Ta rychlost 
od nuly až po tu maximální pobere. Pak 
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Po studiích na střední průmyslové škole 
v Kutné Hoře nastoupil do strojního 
závodu jako vývojový konstruktér. Letectví 
se věnoval s otcem odmala. Nejprve 
jako modelář, po roce 1989 se pustil i do 
konstrukce letadel vlastních. Od roku 1992 
začal létat. Dnes je nejen konstruktérem 
letadel Atec, ale i zkušebním pilotem.

Petr Volejník (48)

›
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jsou ale vrtule, které potřebují ultralighty, 
když třeba vlekají větroně o velké hmotnosti. 
V tom případě vrtule musí být nastavena na 
nižší rychlosti a vysokou stoupavost.

 Svoje letadla se pokoušíte vylepšovat. Lze 
vymyslet něco úplně nového?  
Něco převratného asi ne. Dají se dělat různé 
designové věci, ale aerodynamika nízkých 
rychlostí je natolik známá, že žádný pře-
vratný objev už asi nikdo neočekává. A další 
věc, svazují nás i striktní předpisy. Jediné, 
co by bylo teď v Evropě převratné, kdyby 
Evropská agentura pro bezpečnost civilního 
letectví, která centrálně spravuje všechna le-
tadla v Evropské unii, vyjmula z působnosti 
letadla do šesti set kilogramů. 

 Co by se tím změnilo? 
Do roku 1997 měla prázdná jednomístná 
ultralehká letadla předepsanou hmotnost 
pouze 150 kilogramů, dvoumístná 210 kilo- 
gramů. Od roku 1997 mají jednomístná leta-
dla předepsanou vzletovou hmotnost  

300 kilogramů, dvoumístná pak 450 kilogra-
mů – jinými slovy letadlo, posádka a palivo 
dohromady nesmějí tuto hodnotu překročit. 
Do ní se musí vejít letadlo, posádka i benzin. 
Když vezmete v úvahu dva oblečené piloty, 
je to pomalu 200 kilogramů. Pokud chcete 
někam letět, přičtěte k tomu padesát kilogra-
mů paliva a na samotné letadlo pak už zbývá 
pouhých 200 kilogramů. Jenom pohonná 
jednotka, motor, vrtule, náplně, výfuk a mo-
torové lože váží metrák. Tudíž zbývá sto kilo 
na všechno. Přístroje, podvozky, řízení, drak 
letounu. Takové letadlo prakticky nelze vyro-
bit. Vždycky se tedy hledá nějaký kompromis. 

Buď letí jeden člověk a natankují se plné 
nádrže, nebo se musí najít jiné řešení. 

 Zmínil jste, že jste letos omezili produkci, 
upřednostnili vývoj. Na čem jste pracovali? 
Na čistokrevné ultralehké amfibii, obojži-
velníku, který může startovat a přistávat 
na vodě i na pevných letištích. Jmenuje se 
Omsider. Tenhle náš zatím poslední projekt 
se zrodil ve spolupráci s norským partne-
rem Nordic Aircraft. Oslovili nás s tím, že 
by s námi chtěli spolupracovat. Sami si nás 
našli na internetu. Původní konstrukce 
dvoumístného letadla, v němž posádka sedí 
za sebou, pocházela z Norska. My jsme ji ale 
výrazně upravili a modernizovali. Křídlo je 
použité z ultralehkého letadla Faeta a po-
honnou jednotku tvoří motor Rotax  
912 ULS v tlačném uspořádaní v kombinaci 
s vrtulí Fiti. Po letových zkouškách a certi-
fikačním procesu začneme letoun už brzy 
vyrábět a do roka nabízet zákazníkům. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Tenhle byznys 
nic neodpouští. 
Kdybychom nějakou 
chybu udělali, byla by 
poslední. 

INZERCE    A161005245
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MILOVICKÝ 
ZÁZRAK
Park Mirakulum se stal za tři roky nejznámějším 
zábavním parkem v Česku. Jeho majitel 
Jiří Antoš přitom začínal jako  
výrobce nábytku.
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zábavního parku v České republice. „Po 
několika návštěvách kvalitních dětských 
parků v Německu, kam jsem často jezdil 
obchodně, mi došlo, že podobný koncept 
v České republice chybí. Mohl jsem využít 
zkušenosti své i svého týmu. A mimo jiné 
zúročit fakt, že jsem otcem čtyř dětí,“ vy-
světluje Jiří Antoš.

Park vznikl v Milovicích, kde měl podnika-
tel již předtím nakoupené pozemky. Výhodou 
byla i poloha města v trojúhelníku Praha, 
Liberec a Hradec Králové, pár kilometrů od 
mladoboleslavské a královéhradecké dálnice. 
S odkazem na proměnu bývalého tankodromu 
Jiří Antoš park pojmenoval Mirakulum, z la-
tinského slova pro zázrak.

„I přesto, že jsem v Německu navštívil 
několik parků s podobným zaměřením, 
Mirakulum není ani náznakem jejich kopií. 
Při hledání herní atraktivity a tváře parku 
jsme šli vlastní cestou,“ popisuje podnika-
tel. Navíc se nesnažil vytvořit ryze dětský 
park, ale park rodinný. Veškeré atrakce jsou 
přístupné všem věkovým kategoriím. Pro 
dospělé návštěvníky jsou určené i piknikové 
louky, kde je dostatek posezení, stínu i pestré 
občerstvení.

„Věříme v návštěvy celých rodin, což pro 
děti právě v dnešní době může znamenat vý-
jimečnou hodnotu samu o sobě. Právě ro-
diny by měly Mirakulum vnímat jako tako-
vou oázu,“ vyzdvihuje Jiří Antoš. Dospělé 

Ještě před třemi roky se na pozemcích 
u středočeských Milovic nacházely zarůsta-
jící louky po bývalém tankodromu Sovětské 
armády. Dnes se v těchto místech rozkládá 
zábavní park, jehož návštěvnost se blíží k nej-
navštěvovanějším hradům a zámkům, jako je 
Konopiště, Karlštejn nebo Hluboká.

Začátky této přeměny je možné dosledovat 
až do roku 1987, kdy Jiří Antoš společně se 
dvěma dalšími kolegy truhláři pod hlavič-
kou JZD rozjížděl výrobní a restaurátorskou 
dílnu. 

„Nabídka těchto služeb byla tehdy ome-
zená, poptávka naopak enormní. Už to zní 
jako film pro pamětníky, ale chvíli jsme fun-
govali i v úzké spolupráci s Mezinárodním 
svazem žen. Byli jsme takový stát ve státě. 
S určeným zřizovatelem, ale de facto s vel-
kým prostorem pro práci,“ vzpomíná 
Jiří Antoš.

Po listopadu 1989, na který podle svých 
slov čekali jako na smilování, byli dost možná 
první truhlářskou firmou, alespoň v Praze. 
Hned první výrobky putovaly na německý 
trh, jenž se stal pro firmu klíčovým. Postupně 
získávali zákazníky například z Francie, 
Rakouska, Nizozemska a USA. Zboží pu-
tovalo dokonce i do Japonska. „Německá 
kvalita a německé ceny za české odměny,“ 
charakterizuje Jiří Antoš, díky čemu jeho 
firma zaznamenala v 90. letech rychlý růst. 
S rostoucí poptávkou nejdříve řešili zvyšo-
vání výrobní kapacity pronajímáním větších 
a větších dílen, až se rozhodli koupit vlastní 
dostatečné výrobní prostory. Postupně proto 
přesunuli výrobu z Prahy do Turnova se skla-
dem a vzorkovnou v Milovicích. 

»

návštěvníky láká také na pestrou kuchyni 
mnoha chutí a barev, kryté louky s lehátky, 
grilovací plácky nebo bezplatné Wi-Fi.

Park se liší od podobných zařízení rovněž 
svým zaměřením na přírodu. „Protože dřevo 
je součástí přírody. A její poznání, pochopení 
a ochrana je právě v této době extrémně zapo-
třebí. Nedávno jsem někde četl, že deseti- a ví-
celetým dětem se přezdívá generace sklopených 
hlav. Kvůli neustálému využívaní moderních 
komunikačních technologií. My sázíme na 

dětskou energii a fantazii, kterou neotupí ani 
nejdokonalejší technologie,“ říká Jiří Antoš. 

Mirakulum se pro veřejnost naostro ote-
vřelo v roce 2012, na přelomu srpna a září. 
„Takže šlo vlastně o konec sezony. Když jsme 
již za týden překonali první tisícovku návštěv-
níků denně, a to se podařilo velice rychle, má-
lem jsme si z toho sedli – doslova a do písmene 
– na zadek,“ zmiňuje Jiří Antoš.

TISÍC HOTOVEK DENNĚ
Od té doby se park se rozšířil více než tři-

krát, stejně jako počet hracích prvků. Ještě 
vyšší rychlost zařadili v Mirakulu v případě 
sociálního zázemí a stravovacích provozů. 
O tom svědčí i to, že největší investicí v le-
tošním roce byla nová, špičkově zařízená 
kuchyně s kapacitou až 1200 hotových jídel 
denně. Kromě toho též vodní svět, který na-
bídl podmínky pro návštěvu parku i ve dnech 
největších veder.

Právě sázkou na kvalitu a zázemí pro ná-
vštěvníky se stalo Mirakulum nejznámějším 
zábavním parkem v České republice, přestože 
v tomto oboru nešlo o první projekt. 

Rozlohu i počet hracích prvků bude park 
rozšiřovat také v dalších letech. A pracuje se 
rovněž na zastřešené části Mirakula. Zatím 
je park otevřený v sezoně od jara do podzimu. 
V zimě proto nastupují řemeslníci, zahrad-
níci, projektanti a stavebníci. Příprava na 
sezonu 2016 začala.  DALIBOR DOSTÁL

Jenže ani kvalita ve výrobě nábytku neza-
ručila dlouhodobý úspěch. Trh začal stagno-
vat, zákazníci toho využili a tlačili na cenu, 
ke všemu klesal i kurz eura, na kterém byla 
exportní firma do jisté míry závislá. 

MÍSTO NÁBYTKU ZÁBAVA
„Delší dobu jsem proto přemýšlel o změně 

výrobního programu, až nastal ten správný 
čas. Přeorientovali jsme se na výlučný pro-
dukt, kde tolik nehrozily dumpingové ceny na 
úkor kvality. A to i díky složitým výběrovým 
řízením, povinné certifikaci a podobně,“ po-
dotýká Jiří Antoš. 

V roce 2006 padlo definitivní rozhodnutí 
přeorientovat se na výrobu dětských hřišť 
a herních komponentů. A s ním i zaměření 
na akátové dřevo a domácí trh, který není 

ovlivňován kurzovými výkyvy. Akátové dřevo 
má velmi dobrou odolnost proti dřevokaz-
nému hmyzu a houbám způsobujícím hni-
lobu, vyznačuje se i vysokou pevností a vyni-
kající odolností povrchu. Proto má dlouhou 
životnost i bez povrchové úpravy. Hrací prvky 
z tohoto materiálu jsou tedy nejenom trvanli-
vější, ale i výrazně méně náročné na údržbu. 

„Díky tomu jsme rychle získali velký po-
díl na trhu, ačkoli jsme do tohoto segmentu 
naskakovali relativně pozdě. Nyní za sebou 
máme přes dva tisíce realizací,“ konstatuje 
Jiří Antoš. Další velkou výhodou bylo, že se 
jednalo převážně o zakázky pro státní sektor, 
takže odpadla starost s vymáháním dlužných 
částek a neuhrazenými fakturami. 

Od výroby dětských hracích prvků už byl 
jen krok k vybudování dnes nejznámějšího 

ZAJIŠTĚNO. V rozsáhlem lanovém parku se vyřádí dospělí i děti, 

které jsou v bezpečí díky všudypřitomným sítím. 

VELKÝ HRAD. Třípatrová prolézačka 

s toboganem až do podzemí do úplné tmy 

(nahoře). Takzvaný Velký hrad využívá bývalé 

sklepní prostory vojenského objektu.
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Vedle Mirakula v Česku v posledních letech 
vyrostla také další rodinná zábavní centra. 
Jejich vznik ukazuje na to, že segment zá-
bavy je pro řadu investorů stále zajímavější. 
Do interiérů je situovaný například brněnský 
Wikyland, kde najdou návštěvníci skluzavky 
či trampolíny. Podobně je laděný i pražský 
Fun Park Žirafa. Trochu jiným směrem jsou 
zaměřené Dinoparky s pohyblivými modely 
dinosaurů, které buduje společnost West 
Media. Osm poboček se nachází nejenom 
v České republice, ale i na Slovensku a ve 
Španělsku. Letos se nově otevřel Duhový 
park nedaleko Kouřimi, který nabízí i lach-
tany nebo papoušky. Obří investici do zá-
bavy slibuje také bývalý ředitel pražské zoo 
Petr Fejk, který plánuje založení největšího 
zábavního parku ve střední Evropě s pade-
sáti velkými atrakcemi.  

ZÁBAVA TÁHNE
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TĚŽKÉ POŘÍZENÍ měli před několika 
lety v Česku milovníci foie gras. Chlazená 
husí játra se dala sehnat v prodejnách někte-
rých velkých obchodních řetězců, například 
v Makru. Česká lahůdkářství je ale prakticky 
nenabízela.

Synovec známého herce Tomáše Töpfera 
ze svého působení v pohostinství věděl, že 
druhým největším producentem na světě je 
Maďarsko. Využil mezery na trhu a začal ze 
země za Dunajem lahůdku dovážet pod svojí 
značkou Husí játra.

BUDAPEŠŤ ZADARMO

Filip Töpfer původně nabízel specialitu 
pouze v hostinci U Kalicha, jenž patřil jeho 
rodině už od časů „dobrého vojáka Švejka“ 
a který jeho otec a strýc získali před 24 lety 
zpět v restituci. To, co prodejem vydělal, 

přitom pokaždé utratil za další cestu za 
hranice. 

„Zhruba jednou za tři měsíce jsem strá-
vil dva dny v Budapešti, kde jsem si zašel 
na večeři nebo do lázní. Pak jsem si přivezl 
z tamních trhů další dodávku. Takto jsem to 
dělal několik let jen pro naši vlastní restauraci 
a v jeden okamžik mne napadlo, že bych mohl 
játra nabízet i dalším zájemcům v Česku,“ 
prozrazuje.

Ačkoli se z vnitřností vyrábí zejména slavná 
paštika, Filip Töpfer v březnu 2013 obešel la-
hůdkářství a nabídl jim celá mražená ztučnělá 
játra. A zájem ho překvapil. „Během 14 dnů jsem 
obsadil dvacet pražských lahůdek. Prakticky 
všichni, co v tomto oboru něco znamenají, měli 
o husí játra zájem,“ líčí Filip Töpfer. 

Za první měsíc dosáhla firma několikati-
sícového obratu. „V srpnu už jsme prodávali 

FOIE  
GRAS 
V ČESKÉM 
BALENÍ
Delikatesu, kterou Francouzi vyhlásili 
za národní kulturní dědictví, dováží na 
pulty českých lahůdkářství z Maďarska 
Filip Töpfer. Původně si prodejem 
husích jater vydělával na výlety.

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU PROFIT 
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výrobky na farmářských trzích a obrat se zvý-
šil na 250 tisíc. V květnu 2014, tedy rok a dva 
měsíce po rozjezdu, jsem s pokrmy uspěl na 
Prague Food Festivalu. Už tehdy jsem měl zá-
kazníky na chlazená, mražená, husí i kachní 
játra, sortiment se rychle rozrostl a měsíční 
obrat dosáhl milionových částek,“ říká Filip 
Töpfer.

TÚRA PO DODAVATELÍCH

Zpočátku vozil Filip Töpfer zboží z maďar-
ských trhů, což dělají i další dovozci, poté si 
našel firmu, která mu měla kontakt s výrobci 
zprostředkovávat, aby byla zaručena stabilní 
kvalita produktů, stejná cena nebo například 
způsob jejich balení. Nepříjemné zkušenosti 
ho ovšem přinutily spolehnout se jen sám 
na sebe. 

„Udělal jsem velkou túru po Maďarsku, 
navštívil jsem většinu relevantních výrobců. 
Dodnes jezdím do Maďarska jednou za týden 
a jsem s nimi v pravidelném kontaktu. Pokud 
Maďaři zjistí, že jste spolehlivým partnerem 
a mají s vámi dobré vztahy, jsou schopni vám 
zajistit kvalitu za rozumnou cenu,“ popisuje 
podnikatel.

„Kvalita za rozumnou cenu“ ve skuteč-
nosti znamená 850 korun za kus husích jater 
o váze nejméně 650 gramů. Kachní játra jsou 
o něco levnější – za játra z jednoho kusu drů-
beže si účtuje Töpfer 600 korun. A například 
90gramovou husí paštiku seženete v českých 
lahůdkářstvích už za 70 korun. 

Töpfer dnes dováží chlazené i mražené 
výrobky z husích jater včetně paštik. A kromě 
České republiky se začal zaměřovat i na další 

země střední Evropy. Na ztučnělá játra pod 
značkou Husí játra narazíte například i ve 
Vídni. 

Podnikatel jezdí do Maďarska pravidelně 
i z jiného důvodu. Dodnes si vozí husí játra 
sám. Odpadá tím riziko, že se mu zboží po 
cestě ztratí, respektive že ho někdo rozkrade, 
a zároveň ušetří peníze za dopravu. Aktuálně 
dováží do Česka desítky tun masných vý-
robků ročně. 

Zázemí Filipu Töpferovi stále poskytuje 
rodinná restaurace, která i oficiálně vlastní 
práva na internetové stránky. Játra pak dováží 
jako živnostník. Výsledkem rodinné synergie 
je, že restaurace U Kalicha nabízí svým hos-
tům speciality z husích jater. 

NENÍ HUSA JAKO HUSA

Ztučnělá játra jsou pokládána za prvot-
řídní delikatesu. Přestože je považována za 
francouzskou pochoutku, její historie sahá až 

do starobylého Egypta, zmínky o ztučnělých 
játrech se najdou i ve starém Řecku a Římě. 

Obliba pochoutky spočívá mimo jiné 
v tom, že husy a kachny, ze kterých se já-
tra získávají, chovají majitelé farem odliš-
ným způsobem než obyčejné jateční ptáky, 
kteří se líhnou a žijí v halách a speciálně se 
nedokrmují. 

„Zdrojem jsou husy a kachny překrmené, 
což je úplně jiné zvíře. Pták žije deset týdnů 
venku, pak se na tři týdny zavře do hal, kde 
se speciálními sondami krmí omaštěnou va-
řenou kukuřicí. Husa má omezený pohyb, 
ztuční, vyrostou v ní játra a pak jde na po-
rážku,“ prozrazuje podnikatel.

Pokud máte takovou husu či kachnu na 
talíři, a nemusí jít jen o játra, rozdíl byste 
měli poznat. Maso je šťavnatější a v žádném 
případě by nemělo být suché.

HUSÍ KONTROVERZE

Americký stát Kalifornie si ohledně husích 
jater prošel legislativní piruetou. Od roku 
2012 byl zakázán prodej ztučnělých jater, 
ovšem před rokem zákaz soud zrušil s odů-
vodněním, že je v rozporu s již existujícím 
zákonem na regulaci drůbežích výrobků.  

Budoucnost této delikatesy je i v Evropě 
tak trochu ve hvězdách. Většina evropských 
zemí už metodu krmení sondami zavádě-
nými do jícnu zvířat zakázala, prodávat se 
na jejich trzích ale foie gras smí. „Francie, 
Maďarsko, Španělsko a Bulharsko mají vý-
jimku, protože to je součást jejich kultury,“ 
říká Töpfer. Podle bojovníků za práva zvířat 
při krmení husy a kachny trpí. Filip Töpfer 
způsob vykrmování hus a kachen za týrání 
nepovažuje, názory lidi, kteří jej kritizují, 
nicméně respektuje. 

„Sám jsem na farmách a porážkách každý 
týden, dokonce občas na porážce pracuji, 
abych více přičichl k celému procesu. To, 
z čeho se dělá aféra, je krmení dvakrát denně 
cca 20 dekagramy rozmixované omaštěné 
kukuřice, která se vpraví do volete zvířete. 
Nic tak hrozného jako například házení lan-
gusty do horké vody, aby se zaživa uvařila, 
kastrování malých selátek, aby nesmrděla 
divočákem, a podobně. Foie gras je jen vděčné 
téma,“ uzavírá podnikatel svůj pohled na způ-
sob krmení. 

JAKUB PROCHÁZKA

PROFIT PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

Největším světovým producentem foie 
gras je Francie, která v roce 2014 dodala 
na trh 18 750 tun jater, což představuje 
78,5 procenta světové produkce. Na 
druhém místě je dlouhodobě Maďarsko 
se zhruba dvěma tisíci tun pochoutky 
ročně a konkuruje mu ještě Bulharsko 
produkující zhruba 1500 tun ročně. Do 
budoucna by se měla stát významným 
hráčem Čína, která je zatím šestá 
za Kanadou a USA, ale produkci 
této lahůdky výrazně rozšiřuje. 

FRANCIE DOMINUJE
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Mladá fronta a. s.

Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany 

e-mail: obchod@mf.cz, www.mf.cz 

tel.: +420 225 276 491, 

fax: +420 225 276 333

příběh vašeho úspěchu

 


