příběh vašeho úspěchu

Tvář časopisu

Cílová skupina

P

rofit je nejstarším ekonomickým magazínem v ČR, vychází od
roku 1990. Nově od letošního roku vychází i na Slovensku.
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.

• 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
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Rubriky

Monitor – zpravodajské shrnutí událostí, které se přímo týkají podnico se děje na trhu a v České republice. Podle charakteru událostí mů-

tu. Je to série kritických situací a zásadních rozhodnutí. V této rub-

žete v rubrice najít i podrubriku Názor nebo Polemika, kde proti sobě

rice budeme stopovat, jak se podnikatelé dokázali poučit ze svých

budou stát dva protichůdné názory k jednomu tématu.

chyb, a dokážeme vám, že chyby mohou být cennou zkušeností.

MONITOR
Zápisník
Petra Švihela

MONITOR

Téma – klíčový, autorsky zpracovaný materiál čísla, který popisuje

Dáma – podnikání není jen mužskou záležitostí. V této rubrice

na konkrétních příkladech podnikatelů fenomény českého byzny-

budeme představovat ty nejzajímavější podnikatelky.

su. Soustředíme se na to, co podnikatele pálí nejvíce.
Fokus – proud článků zaměřených na podnikatele.

Příliš velký hráč
společnost LMC. Prostor pro
konkurenta ale exituje

Elent moluptam ut adia
nempos molupici rerae pliquia
doloratem nobisque comnihi
licita in rem. Et ut essincitium
faccus nonsequibus ea que
evellaccab inus etur magnihil
Us aut etur sust, suntio bla

Školství

Dříve vyšlo
700 zedníků
ze školy,
dnes 30

Rozhovor – stěžejní materiál čísla, který čtenářům představí
zajímavou byznysovou osobnost, její odbornost a firmu. Rozhovor

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

je velmi často podkladem pro obálku časopisu.

cestování a trendech.

Očima podnikatele – v každém čísle Profitu vybraný podnikatel

Poradna – drobní podnikatelé často nemají na placení právníků

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

a odborníků. Musí se proto spolehnout na svůj dobrý úsudek

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

a vlastní nastudování zdrojů informací. Zapeklitější otázky jim

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

si re, sequis illupta simusae
con non restior atemperaecae
exceptas consequis.
Dolorita iunturerum est,
quasita cusaect emporit iundi
conem que nos simus volorib
eraepuda conemquis dus exere

POPINa.
Je to doma, tenhle
popisek je teda terno.
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endicia ntoris expligeneste pro estrum
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res eosant, ommo bea conseque velit
quodit esed mi, qui simus dolum imaios
as ma veliquo occus rectio occab isciet
in nos aut adi omnietur as iuntur andi
sus veriaepedis duciend aecabor aut
alibeat voluptam aute nos evel ex etur,
quasper speriam ium seque lant offic
testiat iandebi taescia dolorecte conseque
soluptur re vellend ucimus cuptaturerum
eum il ipsam autem et proribus eiciet
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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 plánuje založit po dokončení studia
vlastní byznys. Naopak naprostá
většina míří na trh práce, vychází
z průzkumu, který už potřetí
provedla společnost KPMG International mezi studenty univerzit
celkem z 23 zemí světa. Studenti
mají v odvětví svého budoucího
působiště většinou jasno. Vedou
finanční a poradenská odvětví (37

tech, což se projevilo i v předchozím ročníku průzkumu,“ komentuje 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 začátcích podnikání. Více se dočtete
v portrétu na straně 66. Možná by
se přece jenom mohla česká vláda
na Východě v něčem inspirovat.

Manažer roku
kritická, pokles je téměř o řád.
Podle analýzy, kterou si asociace 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 nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Chybějí absolventi prakticky ve
všech stavebních oborech řeme-

slného zaměření. V porovnání posledních 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 problematickými dovednostmi, v některých
případech sahají zoufale i po
vysokoškolácích, kteří se neuplatní na vyšších postech v jiných
oborech,“ říká Karel Havlíček,
předseda AMSP.
Jeho slova potvrzuje Josef Hypr,
ředitel Střední školy stavebních
řemesel v brněnských Bosonohách: „Situace na trhu absolventů

procent, respektive 27 procent).
Oproti předchozím ročníkům
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 kariéru v jedné firmě v případě dobrých podmínek.
„To, že většina studentů považuje
za lukrativní svázat celý svůj profesní život s jednou společností,
nás překvapilo. Dosavadní trend
byl spíše o získávání zkušeností
v různých firmách a společnos-

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 Prokopová. Pomyslnou štafetu svým
nástupcům předali loňští sběratelé
vavřínů, šéf ČEZ Daniel Beneš
a prezidentka společnosti Petrof
Zuzana Ceralová Petrofová.
„Vítězství v soutěži si vážím, protože přináší možnost porovnání

Jeden den s... – dnešní doba si žádá velmi promyšlenou práci s časem, zvláště pokud chcete něčeho dosáhnout. V každém čísle před-

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

staví své triky a tipy jeden z vytížených podnikatelů nebo manažerů.

zapomenout, se dozvíte v této rubrice.

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

Kalendář – nejzajímavější podnikatelské akce na obzoru.

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 International 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 následujících
dvaceti letech výhledově za
nejúspěšnější sektor.
Daleko více překvapující bylo,
že studenti se nebrání prožít
celou svoji profesní kariéru v jedné firmě v případě
dobrých podmínek. „To, že
většina studentů považuje
za lukrativní svázat celý svůj
profesní život s jednou společností, nás překvapilo. Dosavadní trend byl spíše o získávání zkušeností v různých
firmách a společnostech, což
se projevilo i v předchozím
ročníku průzkumu,“ komentuje 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.

kopová chce mimo jiné inspirovat
případné následovníky. „Ráda
bych pomohla při rozhodování
všem, kteří zvažují možnost založení 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 manažerské 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 živnostníkům, kteří při placení daně z příjmu uplatňují výdajové paušály.
Zároveň ale hodlá výrazně omezit
počet podnikatelů, již mohou
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Tri 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
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essitatem ipsunt, quo vollupta nihicit
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Tem dundus, invelest, id ut aut diae.
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Mus qui alictem quiae. Rese auda nobistis

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 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-

Nabídkám práce v Česku dominuje LMC.
Prostor pro konkurenta ale exituje. Je to jen na
odvaze jednotlivců.
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 voluptatur, tem. Am, consequam saecti te simusan
dendestium voluptam enis aborepudam
nonsectur suntem. Ra sequi blaborehendi
nisi rest, soloritat.
Ped qui nonsedici acepuditio ipissitas invent fugitaturi consequi tem fugiam etur?
Hentem num vellorp oreiusc iaturest, nis
pro quamus si te laut porepta tumqui vel il
maximus.

Luptaqui 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
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Příliš velký hráč na
území Česka znamená problém

Příliš velký hráč

společnost LMC. Prostor pro
konkurenta ale exituje

Nabídkám práce v Česku dominuje společnost
LMC. Prostor pro konkurenta ale exituje
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
volenditam reictota nem quia atiis ut lanisci psanda cum aut hitat re pro cus ullacculpa cus apis netumque volupta eribus,
odit quiat eum fugia cumquam imol labore
nusti occum exerern atature iciusan derchicias magnima ionsequ iationes dolupti ut
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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 enaturit officiam, omniatio
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 aborepe 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.
JMénO PŘíJMení

(jmeno@mf.cz)
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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 iationes dolupti ut offici denihil ipiet quiaece pellita corio. Qui optur minulliquas eaque nos
et aut lam dolorectibus quatiun turibusti aut
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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 volenditam reictota nem quia.
JMénO PŘíJMení

(jmeno@mf.cz)

18 l Profit

10 150

korun byl loňský obrat společnosti
XXXXXXXXX na asijských trzích

květen 2016 l 19

150

zaměstnanců musela firma přijmut
na splnění požadavků

POPINa.
Je to doma, tenhle
popisek je teda
terno.

Nabídkám práce v Česku dominuje
společnost LMC. Prostor pro
konkurenta ale exituje
Tri 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.
Peres elitem untio in plationse corro venit
arum quis nate laut odisimi, sum dit molesti 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 invent fugitaturi consequi tem fugiam etur?
Hentem num vellorp oreiusc iaturest, nis
pro quamus si te laut porepta tumqui vel il
maximus.

Tiorenem vende

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 International 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 následujících dvaceti letech
výhledově za nejúspěšnější
sektor.

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 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 volenditam 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, omniatio 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 aborepe 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

Nabídkám práce v Česku dominuje
společnost LMC. Prostor pro konkurenta
ale exituje nebo nevim

P

odnikatel 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 technicky 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 nebudou. 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 pracujeme na dalších.
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Příliš velký
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 repudite 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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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.
JMénO PŘíJMení (jmeno@mf.cz)
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Tri 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 con-
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sequam, 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 voluptatur,
tem. Am, consequam saecti te simusan
dendestium voluptam enis aborepudam
nonsectur suntem. Ra sequi blaborehendi
nisi rest, soloritat.
Ped qui nonsedici acepuditio ipissitas invent 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
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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 Evropu, jihovýchodní Evropu či některé trhy v Asii a Africe. Samozřejmě 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.

TÉMA

Příliš velký sadfsadfsaf
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Lidi láká
smysluplná
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ri 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.
Peres elitem untio in plationse corro
venit arum quis nate laut odisimi, sum dit
molesti 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 invent fugitaturi consequi tem fugiam etur?
Hentem num vellorp oreiusc iaturest, nis
pro quamus si te laut porepta tumqui vel il
maximus.

OBCHOD

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 iationes
dolupti ut offici denihil ipiet quiaece pellita

budeme pro čtenáře hledat ty nejzajímavější příběhy ze všech koutů
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Podnikání

lidí v branži. Pro ty, kteří uspějí,
jde o jistou odměnu a potvrzení toho, že jejich práce a to, co
dokázali, snese nejvyšší republikové srovnání,“ prohlásil Miroslav
Dvořák, jehož firma patří v Česku
k významným inovátorům.
Nová manažerka roku Radka Pro-
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pomáhá řešit redakce se spolupracujícími profesionály.

ROZHOVOR

RESTART

2016

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

2015

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

atature iciusan derchicias magnima ionsequ 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 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
květen 2016 l 23

Tipy – rubrika, ve které představíme lákavé podnikatelské hračky,
nápady a produkty.

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.
Ilustrační ukázky

Ceníky a formáty inzerce
HARMONOGRAM

1/1

1/2

1/3
1/2

(210 × 260 mm)
184 × 234 mm

(103 × 260 mm)
90 × 234 mm

1/3

(210 × 88 mm)
184 × 75 mm

(210 × 128 mm)
184 × 115 mm

(70 × 260 mm)
57 × 234 mm

1/4

1/4
(210 × 69 mm)
184 × 56 mm

číslo
vydání

uzávěrka
inzerce

datum
vydání

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

8. 1. 2019
5. 2. 2019
5. 3. 2019
9. 4. 2019
6. 5. 2019
4. 6. 2019
9. 7. 2019
6. 8. 2019
10. 9. 2019
8. 10. 2019
5. 11. 2019
3. 12. 2019

21. 1. 2019
18. 2. 2019
18. 3. 2019
23. 4. 2019
20. 5. 2019
17. 6. 2019
22. 7. 2019
19. 8. 2019
23. 9. 2019
21. 10. 2019
18. 11. 2019
16. 12. 2019

hlavní téma
Zdravotnictví, vyhlášky
Holiday world, Stavební veletrh
Amper, energetika, pohřebnictví
Manažer roku 2019
Ohlédnutí za manažerem
Relax, cestování, lázně, chaty a chalupy
Manažerské a firemní vozy
Země živitelka, zemědělství
Strojírenství a MSV, doprava a logistika
Gaudeamus, vysoké a střední školy, MBA
Vánoce, vánoční tipy, dárkové předměty
Relax pro manažery, vánoce a silvestr

(103 × 128 mm)
90 × 115 mm

Předplatitelům řízená distribuce v Praze, Brně, Ostravě,
CENY INZERCE
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky
1/1 strany
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany

120 000 Kč
110 000 Kč
130 000 Kč
90 000 Kč
50 000 Kč
36 000 Kč
28 000 Kč

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.

SPECIFIKACE

DISTRIBUCE

Cena ve volném prodeji: 39 Kč

Olomouci, Bratislavě, Košicích, Trenčíně, Nitře, Žilině,
Martinu, Banské Bystrici, Popradu (administrativní budovy,
byznys parky, státní instituce, banky, investiční společnosti,

Náklad:

80 000 ks

ředitelství významných společností, vybrané lifestylové

Formát:

210 x 260 mm

podniky, kavárny a restaurace, Letiště Václava Havla

Rozsah:

64 + 4

Barevnost:

4/4 CMYK

Papír blok:

70g Galerie Brite Plus

Papír obálka:

135 g KL

Vazba:

V1 šitá

Periodicita:

12x ročně

v Praze – odletové haly atd.).

Mutace titulky
Cover story
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Cena osobního kontaktu roste.
S ní i zájem o veletrh
Letošní ročník Mezinárodního
strojírenského veletrhu bude
podle ředitelky Radky Svobodové
jubilejní hned několikrát. Kulaté
výročí slaví samotná akce,
výstaviště i Česká republika
Technologie se v posledních letech
rychle vyvíjejí. Proč i přesto zůstává
role tradičních veletrhů
nezastupitelná?
Osobní kontakt je ve světě byznysu stále
nezastupitelný. Když jde o velké obchody
a nákladné investice, lidé se potřebují
potkat osobně a podat si ruce. U spotřebního zboží je to jinak, třeba televizi si klidně
koupíte na internetu, ale v technických
oborech patří veletrhy mezi tři nejvyužívanější marketingové nástroje. Firmy se na
nich snaží předvést to nejlepší a vyvíjejí své
novinky tak, aby je mohly poprvé ukázat
právě na veletrhu. Pro společnosti je to navíc zjednodušení komunikace se stávajícími
i budoucími obchodními partnery, které
mají na jednom místě.
Jedním z témat Průmyslu 4.0 je
i virtuální realita. Zvládnou veletrhy
i tuto konkurenci? Nepřesunou se do
virtuálního světa?

Internet je určitě mocným marketingovým
nástrojem, nicméně jak už bylo řečeno, veletrhy nedokáže úplně zastoupit. Živý kontakt
se v době převládající elektronické komunikace naopak stává vzácným a žádaným
zbožím. Lidé si na veletrhu mohou stroje
„osahat“ v akci, navíc tady najdou nabídku
na jednom místě. Není náhodou, že právě
v technických oborech se veletrhům stále
daří. A brněnské výstaviště je díky velkému rozsahu kvalitních výstavních ploch,
dobré infrastruktuře a zázemí pro pořádání
doprovodných konferencí pro tyto odborné
veletrhy ideálním místem.
Mezinárodní strojírenský veletrh letos
(MSV) slaví 60. výročí. Bude z tohoto
pohledu program něčím výjimečný?
Bude to mimořádný ročník ve znamení hned
několika jubileí, protože slavíme také 100 let
od vzniku Československa a 90 let od založení
brněnského výstaviště. Volba partnerské země
padla v tomto jubilejním roce logicky na Slo-

vensko a celý veletrh se tak trochu vrátí
do československých časů. V pavilonu A1
se otevře výstava 100RIES, která zmapuje
100 příběhů našich průmyslových legend. Lidé
uvidí historické dopravní prostředky a nad
hlavou jim bude viset ikonický větroň L-13
Blaník, který zdobil i první veletrh v roce 1959.
Bezesporu velkým lákadlem pak bude robot,
který přímo před zraky návštěvníků vytiskne
repliku sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Originál této sochy stál v rotundě pavilonu A při
otevření areálu výstaviště v roce 1928.

průmyslový a spotřební, postupně se začaly
vyčleňovat a osamostatňovat některé obory.
Ale v celé éře socialismu se na MSV představovala třeba auta, památná byla v roce
1987 premiéra vozu Škoda Favorit, kterou
si prohlédlo 600 tisíc návštěvníků. Od devadesátých let už byl MSV veletrhem průmyslových technologií. Pokud jde o společenské
postavení, vždycky byl pro Brno významnou
událostí, kterou žilo celé město. I nyní myšlenku veletržního města podporujeme a druhým rokem pořádáme projekt Brno Fair City,
který návštěvníkům i vystavovatelům nabízí
slevy ve vybraných brněnských podnicích.

Jak se za těch šest desetiletí role veletrhu
změnila? Jaké měl postavení ve svých
začátcích, jaké v éře socialismu a jaké nyní?
Na začátku byl výstavou úspěchů národního
hospodářství, kde si lidé prohlíželi věci, které
v obchodech ani jinde nemohli vidět. Trval
čtrnáct dní, do Brna přijížděly celé vlaky
návštěvníků a hned první ročník si prohlédlo neuvěřitelných 2,4 milionu lidí. Teprve
v druhé polovině 60. let se veletrh rozdělil na

V Česku se dlouhodobě diskutuje
o potenciálu čínských firem. Jak budou
letos na veletrhu zastoupené?
Čína byla partnerskou zemí veletrhu před
dvěma lety, kdy vystavovatelé obsadili celý
pavilon A1. Jsme velice rádi, že to nebyla jen
nahodilá účast, ale že se na veletrh vracejí –
loni se na brněnském výstavišti prezentova-
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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.

se asi těším do pavilonu A1 na historické
kousky na výstavě 100RIES, které jinak na
žádném veletrhu neuvidíme.

dopravní opatření v přilehlých částech města. Ale třeba stav dálnice D1 a různé velké
dopravní stavby a s nimi spojené uzavírky
ovlivnit nelze.

Ekonomové v posledních měsících varují
před zpomalením ekonomiky. Signalizuje
letošní ročník něco podobného, snažily se
firmy „škrtit“ rozpočty?
Naopak, firmy letos investují do svých expozic výrazněji než v jiných letech. Některé
si pronajímají větší plochu, další se snaží
zaujmout vizuální atraktivitou svých stánků
a zajímavým programem pro návštěvníky. K vidění budou stroje přímo v chodu,
využití robotů, uplatňuje se také virtuální
realita. Veletrh byl prakticky vyprodán už
několik měsíců předem a na nejžádanější
plochy v pavilonech jsme měli čekací listinu.
Zpomalení ekonomiky se tedy na MSV nijak
neprojevilo, ono také zatím nejde o recesi,
ale pouze o zpomalení tempa růstu.

U většiny hromadných akcí bývá problém
parkování. Mají se návštěvníci veletrhu
obrnit trpělivostí, nebo je parkovišť
v docházkové vzdálenosti dostatek?
Doprava v Brně samozřejmě bude hustší,
nicméně návštěvníci se o parkování nemusejí obávat. Více než tisícovka automobilů
zaparkuje přímo v areálu výstaviště, další
stovky se vejdou do blízkého parkovacího
domu. Samotné brněnské výstaviště je dobře
připravené zvládat nápor, který je s veletrhy
spojen. Má infrastrukturu potřebnou k návozu exponátů, dostatek parkovacích ploch
i výborné napojení na městskou hromadnou
dopravu. Je prověřeno, že areál dokáže pojmout až třicet tisíc návštěvníků denně.
Který pavilon nebo exponáty si určitě
nenecháte ujít vy osobně?
V pavilonu P bude k vidění to nejzajímavější z obráběcího strojírenství, a navíc
také expozice ABB s ukázkami praktického
využití robotů anebo Formulí E. Prezentovat se tam bude také společnost Mitsubishi
Electric Europe se svou výrobní linkou
digitálního věku. Celá řada expozic s roboty
v akci bude i v pavilonech G1 – například
Kuka či Staübli a G2 – namátkou Cloos, Valk
Welding nebo Yaskawa. Určitě nevynechám
ani pavilon Z s expozicemi vysokých škol,
které se svými exponáty zaměřují na aplikaci principů Průmyslu 4.0., a k vidění bude
například model továrny budoucnosti, robot
ARCOR či Orpheus z VUT v Brně. Ale nejvíc

Účast zahraničních
firem se v posledních
letech pohybuje
kolem 50 procent.

Veletrh trvá pět dní, kdy začínají
přípravy na následující ročník?
Přípravy na veletrh začínají dva roky předem. MSV je největším projektem, který je
na brněnském výstavišti, a jeho přípravě
se věnuje celá firma. Probíhá celá řada
jednání s vládními institucemi, profesními
svazy a asociacemi, zahraničními zástupci,
výzkumnými ústavy, vysokými školami atd.
Chystá se akviziční a mediální kampaň.
Sledujeme vývoj jednotlivých oborů a plánujeme rozmístění do pavilonů. V neposlední řadě spolupracujeme na přípravách
doprovodného programu, během každého
ročníku proběhne na 90 odborných seminářů a konferencí.
DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)

FOTO: XXXXX

Pokud to chcete ještě víc zdůraznit, objednejte si vlastní, na míru vyrobenou titulku.
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Ukazuje letos vyšší zastoupení firem
z některých zemí na to, že se do Česka
a střední Evropy snaží pronikat více než
v minulosti?
Účast zahraničních firem se v posledních
letech pohybuje kolem 50 procent a stejně
vysoká bude i letos. Každoročně přijíždějí
také firmy z východní Asie a dalších vzdálených regionů, které vnímají MSV jako bránu
nejen na český, ale na celý středoevropský
trh. Jejich rostoucí zájem je důsledkem
globalizace, ale jádrem masivní zahraniční

Když jde o velké
obchody a nákladné
investice, lidé se
potřebují potkat
osobně a podat si ruce.

a jako takový v blízkém okolí nemá konkurenci. Multioborovou strukturou se podobá
Hannover Messe a v jednotlivých segmentech, jako jsou obráběcí stroje, zpracování
plastů aj., má protipóly ve specializovaných
veletrzích pořádaných v Německu i jinde. Ale kdo chce oslovit primárně český
a slovenský trh a zákazníky v dalších zemích
střední a východní Evropy, nepůjde vystavovat do Německa, nýbrž do Brna.
Dálnice D1 je již několik let rozkopaná,
rychlíky do Brna stále často vypadají jako
muzejní exponáty. Není doprava pro Brno
určitým hendikepem v porovnání s veletrhy
ve vyspělejších západních zemích?
Doprava je určitě hendikepem, Brnu chybí
dálniční spojení s Vídní, napojení na velká
letiště, rychlovlaky. Přesto myslím, že
v rámci daných možností všichni zainteresovaní dělají, co je v jejich silách, aby doprava
na veletrh byla co nejplynulejší. Díky úzké
spolupráci s Magistrátem města Brna a Po- ›
09/2018 l 33
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Měsíčník Profit, to je váš příběh úspěchu.

účasti nadále zůstávají evropské firmy a na
prvním místě německé.
MSV je největší akcí svého druhu
nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Jak
se projevuje právě jeho nadregionální
význam?
V účasti lídrů jednotlivých oborů, špičkových
evropských a světových průmyslových podniků, které na veletrhy lokálního významu
nejezdí, ale Brno nechtějí vynechat. Mají tady
mezinárodní odborné publikum, kterému
ukazují to nejlepší a nejnovější ze své nabídky. Účast na MSV je vnímána jako prestiž.
Který evropský veletrh vnímáte pro Brno
jako největší konkurenci?
Mezinárodní strojírenský veletrh je ve středoevropském prostoru fenoménem. Zůstává
široce zaměřeným průmyslovým veletrhem,
který svým významem přerůstá český trh,

FOTO: Martin Pinkas

Čekámse!

lo více než sedmdesát čínských firem a letos
očekáváme účast devadesáti vystavovatelů.
Význam Mezinárodního strojírenského veletrhu pro čínskou stranu podtrhuje také akce
konaná v rámci doprovodného programu,
kterou organizuje Čínská rada pro podporu
mezinárodního obchodu. Bude se konat
hned první den veletrhu s názvem 2018 China (Guizhou) – Konference pro průmyslovou
spolupráci s Českou republikou.
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ků za den a ve sklepě už je tou dobou zaseto
na další sezonu.

její nápady dolaďuje, řeší detaily, barvy
a styl…

Jasné rozdělení rolí

Co dáš, to dostaneš

Konzervované a další pochoutky připravuje
Hana tak dobře, že i profesionální kuchaři
chodí pro radu, jak docílit tak dobře fermentovaných omáček. Také se stará o celkové

World of Chilli se blíží k šestému výročí. Co
stojí za jeho úspěchem? „Spíš než s konjunkturou souvisí s tím, že chilli je módní trend.
Dát slovo chilli k čemukoliv je momentálně
skoro povinnost,“ říká Hana.
„Nemám žádný návod, dělaly jsme totiž
nepravděpodobné kroky a ony se vyplatily.
Naší další výhodou je nulová vazba na majetek. Dost nás baví riskovat, což mě naučil
poker. Pro nás je opravdu cílem ta cesta!
K věcem přistupujeme intuitivně, často
sekáme chyby, které samy draze zaplatíme,
a o zbytek ať se postará účetní a daňový
poradce. Na korunových položkách jsme se
dostaly na obrat v řádech šesti nul, takže
jsme na sebe po právu pyšné.“
„Holky“ z WOCH se řídí dvěma hesly:
Nemá cenu práci dělat jinak než dobře a Co

Někdo to rád ostré
Na počátku byla objednávka
dvaceti semínek pálivých
papriček pro domácí pěstování. Omylem
jich přišly dva tisíce a z nich posléze vyrostla
brněnská firma World of Chilli
jim, že mají problém. Zahradnické srdce
jim ale nedovolilo vyklopit sazeničky na
kompost. Papričky zabraly celou mansardu,
kde vydržely až do květnového vysazení ven.
Povedlo se a vášeň pro chilli se rozhořela
naplno.

Náhoda miluje chilli
„Nejrůznější odrůdy chilli do Česka přinesli
ani ne tak zahradníci, jako ajťáci, kteří je ale
pěstovali vědecky složitě jako tropické rostliny za pomoci drahých sodíkových lamp
a ještě dražších hnojiv,“ pokračuje Alena.
„Mně jako zahradnici se celý ten humbuk kolem nezdál, je to přece paprika, tak
jaképak štráchy. Úspěch závisí zejména na
přírodě, nic totiž nenahradí dostatek slunce
a světla. Rozhodly jsme se tedy k chilli
chovat jako k obyčejné paprice a zkusit
velkokapacitní pěstování.“

Ovšem i ten nejlevnější fóliovník přijde asi
na 300 tisíc korun, další spoustu peněz stojí
pozemek nebo třeba vodovodní přípojka.
Opět zaúřadovala náhoda.
Alena s Hanou si udělaly výlet autem ještě
jižněji na Moravu a hledaly fóliovníky k pronajmutí. U Břeclavi našly zahradníka, který
právě uvažoval o konci podnikání. Pronajal
jim pozemek vybavený 11 velkými fóliovníky,
dokonce s možností zálivky z blízkého rybníka. Letos papriky rostou na 3500 metrech
čtverečních z celkové rozlohy 5500. I tak lze
očekávat úrodu kolem pěti tun.

Ženy v mužském světě
„Chilli je mužská doména a pro nás hraje to,
že jsme holky, každý si nás zapamatuje,“ říká
Hana. Začátky byly dobrodružné – nikdo neměl velké zkušenosti, vše probíhalo metodou
pokus-omyl. Ani jedna netušila, že pálivé

FOTO: Hynek Glos
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eveloperská makléřka Hana
Polanská svěřila před dvanácti lety
zahradnici Aleně Doležalové návrh
a úpravu zahrady u svého nového domu.
Společná práce však přerostla v partnerský
vztah. Kromě smyslu pro humor, lásky
k rostlinám i dobrému jídlu obě ženy pojí
také záliba v ostrých chutích. Když jim kvůli
překliknutí v objednávce dorazil balíček
semínek chilli za sedm tisíc korun, nedělaly
si s tím hlavu.
„Byly jsme čerstvě zamilované, takže nic
nebyl problém. Občas si říkám, že kdybychom tehdy objednaly pažitku, jedeme dnes
v pažitce,“ směje se Alena. „Řekly jsme si, že
úrodu rozdáme kamarádům a vůbec jsme
nepřemýšlely, kam dáme 2000 květináčků.“
Když se v truhlících na parapetech začaly
objevovat různobarevné lístky a bylo potřeba rostlinky přemístit do sadbovačů, došlo

podnikání obnáší dřinu šestnáct hodin denně
po celý týden. Dnes mají sedm spolupracovníků v klouzavém sezonním rytmu.
„Potřebujeme trochu schizofrenní osoby
schopné v létě zahradničit, v zimě vařit
a také prodávat,“ dodává Alena.
Připravují totiž kolem 120 produktů –
fermentované omáčky v mnoha ostrostech,
nakládané chilli papričky všech barev, tvarů
i chutí, různé delikatesy – třeba kimči,
nakládaná vejce na argentinský způsob,
čokolády, pivní tyčinky, čaje, víno, hořčice,
džemy, vitamin C… Vše samozřejmě s chilli.
Jako jediné v Evropě chilli papričky lyofilizují (suší mrazem). Letos jejich produktová
řada překročí dvoustovku.
Tento sortiment spolu s čerstvými paprikami nabízejí ve svém obchodě v centru
Brna i na různých farmářských trzích. Před
Vánocemi v prodejně mívají až 220 zákazní-
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směřování firmy. Alena se „ohání motykou“
a věnuje se firemnímu stylu.
„Jsem sice počítačový analfabet, ale
všechno přesně vymyslím a pak to předám
šikovné grafičce,“ usmívá se. Tvrdí, že od
konkurence je odlišuje i ochota pracovat
ručně: „Málokterý muž totiž vezme do ruky
motyku, všichni touží po technologiích.
I my si je můžeme pořídit, ale okamžitě tím
ztratíme naši výjimečnost.“
Hana s Alenou si zásadně nezasahují
do svých oblastí, čímž se zamezí hádkám
– Hana má právo veta v kuchyni, Alena
na poli. Naposledy se trochu střetly kvůli
utopencům v ostrém nálevu, které Alena
považovala za absolutně nezajímavé, Hanka
je prosadila, a je to je jeden z nejsilnějších
produktů. Ostatně jejich rozdílné povahy se
skvěle doplňují – Hana je spíš obchodnice,
výborně počítá a vidí zkratku k cíli, Alena

dáš, to dostaneš. Například si objednaly
semínka papričky pimiente de padrón, což je
pro Španěly podobná sezonní záležitost jako
pro nás Svatovavřinecké víno. Vypěstovaly
asi 100 kilogramů něčeho, co tady nikdo
neznal, a to pak před obchodem grilovaly
a rozdávaly. Akce přišla na několik desítek
tisíc korun, ale další rok už zákazníci chodili
tuto odrůdu papriky kupovat ve velkém.
„Člověk nesmí být nízký v přemýšlení, chtít
s první omáčkou zbohatnout a nechat si od lidí
zaplatit i dobu, kdy se sám věci učí,“ tvrdí Alena.
„A pohled do budoucna? Jednou chci skončit rituálně, prostě na podzim už nezaseju,“
směje se. „Hanka je o deset let mladší, tak
to pak bude na ní, já už budu o chilli jen psát
knihy. Ale chtěly bychom vybudovat tak silnou
značku, aby jednou byla obchodovatelná.
JAnA ŠULIStovÁ
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pO hLAVě. „Neměl jsem žádný byznys plán,
původní idea stála na tom, že tu v té době byly asi
tak dva dobré běžeckého obchody,“ říká Michael
Dobiáš.

takhle to úplně nefunguje. Spíš je potřeba
o každém zákazníkovi uvažovat komplexněji. Zvážit, jestli když někoho bolí koleno,
je to botou, nebo tím, že začal prostě běhat
moc rychle.“
Stejně individuální přístup jako k zákazníkům má Dobiáš i ke svým zaměstnancům.
„Je potřeba, aby to dělali lidi, které to baví
a kteří běháním žijí. Já měl velké štěstí, že
mi od začátku až do letošního roku pomáhala ikona českého běhání Evžen Ge. Teď
zaměstnávám víc lidí, ale to je proto, že
každý z nich chce mít volný čas, chtějí pracovat čtyři dny v týdnu a ne pět. Ve finále to
vychází jednak líp ekonomicky, jednak prostě nemá cenu nutit lidi, aby byli v práci déle,
když sami nechtějí. I proto máme o víkendu
zavřeno. Koneckonců každý víkend je nějaký
závod a drtivá většina běžců vyráží někam
ven. Navíc i když budete mít otevřeno 24 hodin denně sedm dní v týdnu, zjistíte, že je
to vlastně málo. To takhle přijdete v neděli
v devět večer do Alzy a člověka pomalu naštve, že je otevřených jenom pár přepážek,
kde pracuje šest a ne dvanáct lidí.“

Raději manažer kvality
než ředitel kvantity
Před sedmi lety Michael Dobiáš
otevřel na pražské Letné „speciálku“
na minimalistické a trailové běžecké
boty. Kdo u něj koupil jedny
boty, vrací se pro druhé, třetí…

V

aroce 2009 jsem odešel ze
zaměstnání a v té samé době jsem
začal víc běhat. Bez nadsázky můžu
říct, že mi běhání změnilo život, vypráví
Michael Dobiáš, majitel Trailpointu,
obchodu s běžeckým vybavením zaměřeným
na běhání v terénu.
„Měl jsem grafické studio, věnoval jsem se
tiskové produkci a tam, kde je teď obchod,
jsem si původně chtěl otevřít kancelář. Říkal
jsem si ale, že by bylo fajn, kdybych se mohl
živit tím, co mě baví,“ pokračuje v povídání
o tom, jak se na Letné zrodila v roce 2011
unikátní prodejna, jež se v následujících
letech stala pětkrát vítězem ankety webu
behej.com o nejlepší běžecký obchod v republice.
„Měl jsem peníze tak akorát na to, aby
se dal krám vymalovat, a pak jsem si mohl

vybrat: Buď si koupím novou oktávku, která
bude za čtyři roky pryč, nebo za ty peníze
nakoupím boty.“

Terra incognita
Před sedmi lety nebylo běhání ještě zdaleka tak
populárním koníčkem, jako je dnes a podobný nápad nebyl žádnou sázkou na jistotu. Za
vznikem Trailpointu stála hlavně chuť vytvořit
něco, co tu ještě není, a dělat to celé jinak.
„Neměl jsem žádný byznys plán,
původní idea stála na tom, že tu v té době
byly asi tak dva dobré běžecké obchody –
v Lucerně prodával boty Tomáš Kočárník
a Triexpert existoval teprve krátce –,
já chtěl mít prodejnu, ve které se budu
věnovat lidem.“
A protože věděl, že běhání není o botách,
začal si Dobiáš doplňovat vzdělání jako

Nové výzvy

osobní kondiční trenér. Osobní přístup
a znalost nabízeného zboží v kombinaci
s příjemným prostředím zafungovaly, lidé
si o Trailpointu mezi sebou řekli a začali se
vracet.
Obchod začal růst. Z původních dvaceti
metrů čtverečních je dnes i se skladem
sto padesát, což je v porovnání s obřími
prodejnami se sportovním vybavením
stále malý podnik. „Nikdy jsem neplánoval obraty nebo cashflow, akorát jsem si
občas říkal, kam to povede, protože jsme
meziročně rostli o 20, 30, 40 procent –
ono se teda z nuly roste snadno,“ směje
se Dobiáš a dodává, že vloni se sice růst
téměř zastavil, ale letos už je zase vidět.
„Rád bych byl manažer kvality, ne ředitel
kvantity, a to navíc ještě nejsem dobrý
manažer.“

Jedině individuálně

FOTO: Hynek Glos

SÁzKA nA ChILLI.
Hana Polanská a Alena
Doležalová a založily firmu,
„které to pálí“.

Při zpětném pohledu by si člověk pomyslel,
jak vizionářské bylo otevřít si prodejnu specializovanou na minimalistickou, barefootovou obuv a na vybavení k trailovému běhání
krátce předtím, než i do české kotliny vtrhl
běžecký boom a vlna popularity „bosého“
obouvání. „Já mám spíš pocit, že když člověk umí trochu anglicky a zajímá ho, co se
děje za vodou, nemusí být vůbec vizionář –
ty věci sem prostě přijdou,“ komentuje svůj
úspěch lakonicky Michael.
Za klíčový považuje individuální přístup.
„Žádný jiný ani není,“ vysvětluje svůj
postoj. „Pro každého zákazníka se snažím
najít ideální botu. Existují teorie, podle kterých se vybírají boty – projdete se po páse,
a máme pro vás přesně tuhle botu. Nicméně
každému, kdo o tom něco ví, je jasné, že
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Trailpoint postupně rozšířil sortiment zboží
a je tu možné absolvovat například i diagnostiku běhu. Každou botu, kterou Dobiáš
prodává, sám zkouší a testuje, aby věděl,
co vlastně nabízí. „Náš domácí botník se
značně rozrůstá,“ směje se.
Vzhledem k úspěchu, jaký prodejna má,
by se dalo očekávat, že se bude rozrůstat
i ona. Pobočky však Michael otevírat neplánuje. „Otevírání nové pobočky by znamenalo další plánování a já zjišťuji, že věci plánuji
naopak čím dál míň. Nechci být manažer,
mě baví věci tvořit, a to si uvědomuji čím dál

Trailpoint v číslech
Obchod na pražské Letné existuje od roku
2011. V letech 2012–2016 opakovaně zvítězil v anketě časopisu Běhej.com o nejlepší
běžeckou prodejnu roku. Z původních
20 metrů čtverečních se rozrostl na
nynějších 150.

víc a promítá se to i do závodů. Já nejsem
člověk, který chce dělat sto let tradici, chci
dělat nové věci.“
Vedle chodu obchodu organizuje od začátku existence Trailpointu Dobiáš také každé
úterý společné tréninky a další akce, jež podle něj k takové prodejně patří: přednášky,
křty běžeckých knih, skupinové testování
bot a na běžeckou komunitu zaměřené
workshopy.
Ještě před vznikem obchodu zorganizoval Michael Dobiáš první ročník Šárecko-hanspaulského ultratrailu, zkráceně ŠUTR.

Žádný strach z internetu
Že by kamennou prodejnu mohly převálcovat velké internetové obchody nabízející
mnohdy výrazně lepší ceny, se Dobiáš
nebojí. „Nám se moc často nestává, že by lidi
odcházeli bez bot. Možná to budeme muset
řešit do budoucna.“
To, co lidi přivádí zpátky, je podle něj jednak jistá lenost a opatrnost – když už si botu
v obchodě potenciální zákazník vyzkouší
a sedí mu, zatím jen málokomu se chce hledat ji za výhodnější cenu na internetu a ještě
riskovat, že zboží třeba vůbec nedorazí,
a pak je to přístup při řešení nestandardních
situací a snaha v nich lidem vyhovět.
„Tuhle přišel kluk, že si koupil moc velkou
botu. Podotýkám, že to nebyl žádný začátečník, kterého bychom utáhli na vařenou
nudli. V botě odběhal zhruba třicet kilometrů, čili nová fakt nebyla, načež zjistil, že
to prostě nejde. Tak jsem mu řekl, že – bez
urážky –, on je pitomec, že si koupil velkou
botu a my jsme pitomci, že jsme mu ji prodali, a jestli mu ji teď vyměním, jsem nejspíš
jediný v republice, kdo to udělá. Což jsem
taky samozřejmě udělal a dali jsme mu o půl
čísla menší.“
Jako větší problém než úbytek zákazníků
kvůli nákupům přes internet momentálně
vnímá čím dál obtížnější doprodej skladových zásob.
Co plánuje? „Jasný plán do budoucna
nemám, hledám impuls, co dál,“ přiznává Dobiáš. „Vím, že pro mě cesta není víc
a déle, pořád chci dělat věci jinak – koneckonců tak jsme to dělali od začátku. Chci být
připravený přijmout nové, jiné věci. A dokud
mi to umožňuje žít tak, jak žít chci, je to pro
mě důležitější než to, jestli to vydělává víc
nebo míň peněz.“
JITKA JENíKOVÁ
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příběh vašeho úspěchu
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