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říká Jan Krkoška, 
náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje

„Milion turistů u nás? 
Nic nemožného,“
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Můžete mít hodně, opravdu hodně, ale nemůže-
te mít všechno. Na to přijde po čase každý, kdo 
podniká. I na to, že jednou vás to vykopne nahoru, 
podruhé smete dolů. A při tom všem byznysovém 
surfování, sledu nečekaných peripetií každého 
logicky občas napadne základní otázka: Úspěch?  
Co to vlastně je? 

Je to více zakázek? Klientů? Peněz? Proč jsem se 
vlastně do podnikání pouštěl? Pracuji často více než 
ostatní, a proč vlastně? Abych něco vybudoval? Aby 
po mně něco zůstalo? To je ten úspěch, když se to 
podaří? Jak ho definovat?

Jeff Haden, autor bestselleru Motivační 
mýty, přišel s překvapivě jednoduchým vyme-
zením. Odpověď podle něho leží v zodpově-

zení otázky: Jak šťastný v podnikání a životě 
jsem?

Kompromisy jsou přitom nevyhnutelné. Na jedné 
straně je tu byznys, na straně druhé rodina, přátelé, 
osobní tužby. Všechno souvisí se vším. Nic nejde od-
dělit. Chcete více vydělávat? No tak se nedostane tolik 
na druhé. Věnujete se více jednomu, ochuzujete jiné. 

Těch otázek je přehršle. Co chcete dosáhnout? Pro 
sebe, pro rodinu? Co oceňujete nejvíce? Spirituálně, 
emočně, materiálně? Podle toho se musí každý roz-
hodnout a konat. Jinak šťastný nikdy nebude. Více 
o úspěších (ale i prohrách) podnikatelů v hlavním 
článku tohoto čísla Profitu. 

Jaroslav MatěJka.(matejka@mf.cz)

Definice úspěchu

„Není málo  
peněz,  
jsou jen lidé  
bez odvahy.“
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Grant Cardone,  
americký tvůrce  
vzdělávacích programů,  
jeden z nejprodávanějších  
autorů podle New York Times
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 Exkluzivní  jen PRO VAŠI FIRMU

 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

KONTAKT
Marie Seifová, 

do 30. srpna 2020 sleva 10 %

+420 724 143 799
seifova@svandovodivadlo.cz

 
 

Možnost uspořádání rautu
v prostorném foyer
pro 300 hostů. K dispozici
je i divadelní kavárna zadána 
pouze pro vás.

Velký sál s kapacitou 300
míst, který navrhl architekt
David Vávra. Tento prostor 
má nezaměnitelné secesní
a kubistické detaily.
Je bezbariérový
a plně klimatizovaný.

Režie
Daniel Hrbek

Premiéra
25. 5. 2019

Daniel Hrbek

NEJVĚTŠÍ DIVADELNÍ UDÁLOST OD PŘELETU RAKVE 
NAD NÁRODNÍM DIVADLEM

Naše inscenace jsou uvá-
děny s anglickými titulky,
takže je možné pozvat
i mezinárodní partnery.

210_280_rpofime_280120.indd   1 30.1.2020   11:52:03



Pamětníci si vzpomenou na lyže značek 
Artis nebo Sulov. O československou 
produkci ale nebyl do 80. let ve světě 

zájem. Vzhledem k její kvalitě ostatně nebylo 
o co stát, říká podnikatel a nadšený amatér-
ský lyžař Michal Dvořáček. 

Časy se však mění. Česká republika se 
postupně zařadila mezi velmoci v exportu 
lyžařského vybavení. Loni byla čtvrtým 
největším vývozcem lyží v Evropě – a to 
s ročním exportem v hodnotě téměř  
50 milio nů eur. Před námi zůstávají jen  
Německo, Francie a nedostižné Rakousko.

Tempora muTanTur
Z Česka se každoročně vyvezou do světa 
statisíce párů lyží. K tradičnímu výrobci 
Sporten se přidala i výroba lyží rakouské 
značky Head v Českých Budějovicích. Stále 
populárnější jsou doma i ve světě carvingy 
žacléřské firmy Lusti.

Ve vývozu přileb, rukavic či hůlek drží 
Česko páté místo v Evropě. Doslova světovou 
velmocí je Česká republika v exportu lyžař-
ského vázání. Jen čtyři země na světě ročně 
vyprodukují a vyvezou vybavení za více peněz.

„Pokud jde jen o vývoz lyží, o milion eur 
překonáváme pátou Itálii, těsně před námi 

se drží Německo. Nad druhou Francií se na 
špičce žebříčku s téměř trojnásobným ná-
skokem umístilo Rakousko, a to s vývozem 
lyží v hodnotě 297,1 milionu eur za rok,“ 
shrnuje Irena Honsnejmanová z analytické-
ho projektu Česko v datech.

Čeští výrobci dnes používají k výrobě 
sportovního vybavení ty nejmo-
dernější technologie i kvalitní 
materiály od významných 
evropských dodavatelů jako 
Isosport, Hexcel či Amag. 
Rozdíl v kvalitě mezi pro-
dukcí tuzemských podniků 
a renomovaných světových 
výrobců je dnes minimální. 

K rostoucí produkci tuzem-
ských firem přispívá i větší popu-
larita zimních sportů. Stále více Čechů se 
věnuje sjezdovému i běžeckému lyžování, 
extrémně populární je v tuzemsku skialpi-
nismus. 

SoběStační češi
Česku se daří i ve vývozu dalšího vybavení 
pro zimní sporty. V exportu přileb, rukavic 
nebo hůlek v hodnotě 13,2 milionu eur mu 
patří páté místo po Velké Británii, Itálii, 

Francii a Rakousku. Pokud jde o lyžařské 
vázání, dosáhl jeho loňský export na  
4,36 milionu dolarů.

„Přestože v Česku nejsou tak vysoké 
hory jako u našich alpských sousedů, je náš 
obchod s lyžařským vybavením velmi silný, 

a to i z celosvětového hlediska. V součas-
nosti se české podniky zaměřují 

kromě produkce lyží pod vlastní 
značkou také na vybavení pro 

zahraniční partnery,“ říká 
Filip Mikel ze společnosti 
Deloitte. 

Podle Českého statistické-
ho úřadu (ČSÚ) exportujeme 

dvakrát více vybavení pro zim-
ní sporty, než kolik jej dovážíme.

Lyžování, případně snowboar-
ding, si podle Mezinárodní zprávy o zim-

ní a horské turistice užívá 21 procent  
české populace, tedy zhruba dva a čtvrt 
milionu lidí. Zimní sporty podle průzkumu 
Nielsen Admosphere obecně baví asi  
55 procent Čechů, lyžování jako takové 
je na třetím místě v žebříčku oblíbenosti 
těsně za bruslením. 

JakUB ProCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

č e s ko

Revoluce v bílé stopě
Česko se stalo velmocí 
v exportu lyží

Zadýchané hospodářství
Česká ekonomika zpomaluje.  
Loni ve třetím čtvrtletí narostl 
hrubý domácí produkt (HDP) jen  
o 2,5 procenta. Potvrdil to v lednu 
Český statistický úřad. Analytiky 
zaskočil také propad tuzemské-
ho průmyslu na sklonku roku 
2019. Mezičtvrtletní růst hrubého 
domácího produktu zpomalil na 
podzim 2019 na 0,4 procenta. To 
se zatím neprojevuje na příjmech 

domácností – Češi bohatnou stále 
rychleji. Příjem českých domácnos-
tí ve třetím kvartálu reálně vzrostl 
o 1,6 procenta. Investice nefinanč-
ních podniků poklesly za rok  
o 1,2 procentního bodu. Mzdové 
náklady firem nicméně narostly 
o více než šest procent. 

Zelená transformace
Dosažení klimatické neutrality, 
na kterém se dohodly členské 

země EU, bude vyžadovat roz-
sáhlé veřejné investice i soukro-
mé finanční prostředky. Nový 
investiční plán pro udržitelnou 
Evropu počítá nejméně s jedním 
bilionem eur. Součástí plánu je 
i takzvaný „mechanismus pro 
spravedlivou transformaci“. Čes-
ko by z něj mělo získat přes  
580 milionů eur a stát se tak 
čtvrtým největším příjemcem 
z tohoto fondu. FO
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Čechů se věnuje  

běžeckému  
nebo sjezdovému  

lyžování.
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Úspěch je chůze od neúspěchu 
k neúspěchu bez ztráty nadšení, 
řekl kdysi Winston Churchill. Čeští 

podnikatelé ovšem v poslední době nadšení 
ztrácejí, ukazují statistiky. Loni vzniklo 
v Česku necelých 30 tisíc firem – nejméně 
od roku 2017. Více než 15 tisíc subjektů svůj 
byznys naopak ukončilo.

Vkrádá se skepse
„Čísla za poslední čtvrtletí roku 2019 ukáza-
la, že jsou nejlepší časy tuzemské ekonomiky 
od globální krize za námi. Tuzemské pod-
nikatele začíná ovládat pesimismus. Loni 
vzniklo nejméně firem za poslední tři roky,“ 
potvrzuje ekonom Lukáš Kovanda.

V roce 2019 zahájilo v Česku svou čin-
nost 29 781 společností, ukázala analýza 
poradenské společnosti Bisnode. „Současně 
podnikání ukončuje rekordní množství 
podniků, takže na dvě vzniklé firmy už dnes 
připadá jedna zaniklá,“ připomíná analytič-
ka Bisnode Petra Štěpánová. 

Ještě před pěti lety nemyslitelná věc – 
v roce 2014 rozjelo byznys téměř pětkrát 
více podniků, než bylo vymazáno z obchod-
ního rejstříku. Celkový počet firem v ČR se 
loni zvýšil o 14 701 na celkových 507 019. 

Ve třetím čtvrtletí 2019 narostl podle 
Českého statistického úřadu hrubý domácí 
produkt (HDP) „jen“ o 2,5 procenta. Analytiky 
zaskočil také propad tuzemského průmyslu 
na sklonku roku. Mezičtvrtletní růst hrubého 
domácího produktu zpomalil na podzim 2019 
na 0,4 procenta. Čísla varující, podle odborní-
ků nicméně není možné hovořit o krizi.

„Jde spíše o postupné šíření pesimistické 
nálady ohledně budoucího vývoje v důsledku 
obchodních válek ve světě, oslabování našeho 
největšího obchodního partnera Německa či 
kvůli predikcím vývoje českého HDP, které 
nejsou tak optimistické jako v letech předcho-
zích. Stále ještě ale vzniká v Česku ročně více 
podnikatelských subjektů než v letech 2010 
až 2017,“ připomíná poradce Michal Dvořáček. 

Propad v registracích nových společností 
zaznamenala Bisnode předloni i mezi prvním 

a druhým pololetím roku 2019. „Lze  očeká
vat, že trend bude pokračovat,“ doplňuje Pet-
ra Štěpánová. Aktuálně je v Česku registro
váno 507 019 firem, z toho 480 451 s. r. o.  
a 26 568 akciových společností.

„Trend, kdy klesá počet nových firem k za-
niklým, sledujeme již několik let. V roce 2019 
byl nicméně pokořen nový rekord. Na necelé 
dvě nové společnosti připadla jedna zaniklá. 
V roce 2018 byl poměr 2,46, zatímco ještě 
v roce 2014 bylo založeno 4,83 nových na 
jednu společnost vymazanou z obchodního 
rejstříku,“ upřesňuje Štěpánová.

Pročišťování podnikatelské základny od 
roku 2018 nabývá na intenzitě, když z trhu 
rychleji odcházejí firmy, které nevyvíjely ak-
tivity nebo neobstály v konkurenčním boji. 

JakUB ProCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

č e s ko

Podnikatelský apetit klesá
Loni vzniklo v České republice 
nejméně firem za poslední tři roky

Zelená pro startupy
Nejstarší a jeden z neúspěšnějších 
akcelerátorů ve střední a východní 
Evropě StartupYard přinesl loni za- 
čínajícím firmám investice ve výši 
415 milionů korun. StartupYard, 
nejstarší akcelerátor v regionu 
střední a východní Evropy se síd-
lem v Praze, se zaměřuje převážně 
na startupy z oblasti hi-tech. Letos 
bylo vybráno šest podniků (z toho 
dva české), které dokončily inten-

zivní trénink pod vedením mentorů 
akcelerátoru. Během tří týdnů 
proběhlo 100 setkání. Podniky se 
mohou těšit na investice ze strany 
velkých obchodních partnerů. 

roste zájem o 4.0
Firmy v Česku stále více zajímá 
digitální transformace a zavádění 
prvků Průmyslu 4.0. Polovina podni-
ků chce v příštích pěti letech do této 
oblasti investovat víc peněz. Přístup 

tuzemských firem ke čtvrté průmy-
slové revoluci byl dlouho opatrný. 
Největší procento podniků zatím 
vyčleňuje na zavádění prvků Prů-
myslu 4.0 maximálně pět procent 
investic, nicméně chystají navýšení. 
Firmy navíc na nástup digitalizace 
začínají připravovat své zaměstnan-
ce. Aktivnější jsou v tomto ohledu 
velké společnosti s více než  
250 zaměstnanci. Ukázal to prů-
zkum Svazu průmyslu a dopravy. FO
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Počty nově založených firem v čr 2015–2019

 2019 2018 2017 2016 2015

s. r. o. 28 799 30 385 31 204 27 946 26 104

a. s. 982 885 983 891 849

Celkem 29 781 31 270 32 187 28 837 26 953
Zdroj: Bisnode
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To jsou časté odpovědi podnikatelů, 
kteří budou muset v květnu 2020 
povinně začít elektronicky evido 

vat tržby. Týká se jich totiž start 3. a 4. vlny 
EET.

Průzkum společnosti Dotykačka mezi živ-
nostníky a řemeslníky ukázal jejich nevoli 
k nové povinnosti. Pouhá pětina dotazova-
ných uvedla, že je na novinku připravena. 

Asi 62 procent respondentů naopak 
vůbec netuší, jaké řešení zvolit, 
a vybírat jej hodlají až na po-
slední chvíli. Většinou ale mají 
jasno v tom, že kvůli EET 
nechtějí nic platit. Zároveň 
doufají, že bude elektronické 
evidování tržeb zrušeno.

„V porovnání s předchozí-
mi vlnami nyní narážíme na 
mnohem nižší technologickou 
zdatnost. Mnozí živnostníci jsou 
odborníky ve svých oborech, ale jsou zvyklí 
vypisovat paragony a děsí je představa, že 
by se měli učit pracovat s nějakým poklad-
ním zařízením. Plná čtvrtina respondentů 
nemá ani chytrý telefon,“ upozorňuje ředitel 
společnosti Dotykačka Petr Menclík.

„EET se aktuálně zavádí mezi lidmi, 
z nichž mnozí nejsou na moderní techno-

logie zvyklí,“ doplňuje Menclíkova slova 
podnikatel Pavel Mašín.

Žádné funkce navíc
Zatímco v předchozích vlnách hrály při roz-
hodování o pokladním systému důležitou 
roli doplňkové funkce usnadňující podniká-
ní, nyní je situace opačná. 

Většina respondentů si přeje malé 
zařízení s jednoduchým ovládáním, 

které bude umět tisknout účtenky. 
Pokročilé funkce jsou doslova 

nežádoucí.
„Plných 85 procent se vy-

slovilo, že nepotřebují skla-
dové hospodářství. V před-
chozích dvou vlnách přitom 

tato funkce byla vnímaná 
jako zásadní benefit. Najdou se 

ale i výjimky. Zhruba 12 procent 
dotázaných uvedlo, že počítá s náku-

pem kompletní pokladny i s příslušenstvím. 
Pro čtvrtinu by byl přijatelným řešením 
tablet s tiskárnou,“ vypočítává Menclík.

Platební karty ne
Paradoxní je situace kolem bezhotovostních 
plateb. Část dotázaných se hodlá evidování 
tržeb vyhnout vystavováním faktur. Už nyní 

fakturuje 54 procent účastníků průzkumu. 
Mnozí si ale uvědomují, že přejít výhradně 
na fakturaci v jejich oboru není možné.

Další možností je pořízení platebního ter-
minálu. Ten ale pro drtivou většinu živnost-
níků a řemeslníků představuje nepřekonatel-
nou překážku. V současnosti platební karty 
akceptují pouhá čtyři procenta respondentů. 
Hotovost přijímá 92 procent dotázaných a tři 
čtvrtiny jsou přesvědčeny, že by jejich zákaz-
níci platbu kartou neuvítali. 

S tím ale zástupce Dotykačky nesou-
hlasí. „Naše zkušenosti z předchozích vln 
potvrzují, že bezhotovostní transakce jsou 
na straně klientů čím dál vítanější a kdo si 
pořídí platební terminál, získá konkurenční 
výhodu,“ komentuje Menclík.

Z průzkumu vyplynulo, že většina respon-
dentů nechává výběr pokladního zařízení až na 
poslední týdny před zavedením EET. Už nyní 
ale vědí, že zvolené řešení si budou chtít dopře-
du osahat a při zapojování uvítají asistenci.

Respondenti průzkumu jsou z různých 
oborů – od zemědělců přes stánkaře, pekaře, 
zástupce tvůrčích činností až po výrobce 
nábytku, opraváře, kadeřnice a kosmetičky či 
fyzioterapeuty. 

JakUB ProCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

č e s ko

EET straší řemeslníky
Nerozumím tomu. Nechci to. 
Žádné další změny!

Ceny i skepse rostou
Důvěra v českou ekonomiku 
v lednu oslabila z prosincových 
99,1 na 98,1 bodu, a dostala se 
tak na nejnižší úroveň od léta 
2014. Hlavní příčinou je pokles 
důvěry spotřebitelů. Čechům se 
s příchodem nového roku zhor-
šila nálada, protože se dozvěděli, 
že si letos připlatí například za 
elektřinu či za vodné a stočné. 
V novém roce zdražuje také 

tabák či tvrdý alkohol. Na sou-
časnou inflaci nebyli Češi dlouhá 
léta zvyklí. Míra spotřebitelské 
inflace je totiž letos nejvyšší od 
roku 2012. 

Úspěšné čerpání
Rok 2019 byl v České republice 
z hlediska čerpání prostřed-
ků z Evropských investičních 
a strukturální fondů úspěšný. 
Příjemcům bylo proplaceno 

93,3 miliardy korun, schváleno 
přes 66 tisíc nových projektů 
a vyčerpány všechny prostřed-
ky, které by jinak propadly. 
Česku bude díky loňskému 
úspěšnému plnění plánů při 
čerpání evropských fondů 
připsáno i dalších 36,6 miliardy 
korun. Peníze ze současného 
období 2014 až 2020 bude 
možné čerpat až do konce  
roku 2023. FO
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živnostníků, kterých  

se týká další vlna EET,  
nemá chytrý telefon.
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Loňský jarní pokles nezaměstnanosti 
pod pět procent (což jsou nejnižší 
čísla od roku 1993) měl zvyšovat 

poptávku firem po pracovnících ze zahra-
ničí. Přesto se děje opak a počet pracujících 
cizinců klesá,“ říkal ještě v polovině loňské-
ho roku Michal Hanzlík, který v Bratislavě 
působil jako podnikatel.

V létě a na podzim 2019 ale 
došlo k razantní změně. „Pod 
Tatrou se blýská na lepší časy. 
Pro slovenské firmy je příliv 
pracovní síly ze zahraniční 
stále vítanější pomocí,“ glo-
suje právník Jiří Koukal. 

Ke konci roku 2019 praco-
valo na Slovensku přes 78 tisíc 
cizinců, což je zhruba o pět tisíc 
vyšší číslo než v srpnu. Oproti prosinci 
2018 se počet cizinců zvýšil o 9,2 tisíce. 
Vyplývá to z údajů Centra práce, sociálních 
věcí a rodiny při slovenském ministerstvu 
práce, které zveřejnil server sme.sk. 

V srpnu 2019 měly slovenské firmy k dis-
pozici o 450 zahraničních pracovníků více 
než v červenci, v září už stoupl počet pracují-
cích cizinců o 1,1 tisíce. A v říjnu a listopadu 
byl příliv pracovní síly ještě výraznější.

ukrajinci vedou
Nejpočetnější skupinou pracovníků na 
Slovensku jsou v současnosti Ukrajinci. 
Celkem jich podniky zaměstnávají téměř 
23 tisíc. Nadále klesá počet Srbů, kterých je 
aktuálně asi 13 tisíc.

Srbové byli donedávna nejpočetnějšími 
cizinci v tamních podnicích. Důvod? 

V zemi žije početná komunita 
a na rozdíl od zájemců z jiných 

zemí mimo EU jim stačilo 
absolvovat jednodušší admi-
nistrativní proceduru. To se 
ale nedávno změnilo. 

Z občanů Evropské unie 
nadále vedou Rumuni, kterých 

v zemi pod Tatrami pracovalo 
loni v prosinci 8,7 tisíce, násle-

dovali Češi se 6 tisíci pracovníky. Ze 
sousedního Maďarska přišlo za prací na 
Slovensko 5,5 tisíce lidí. 

Zlatá bratiSlava
Tři z deseti cizinců přitom pracují ve 
slovenské metropoli. Bratislava je pro ně 
nejlákavějším místem k životu a zároveň 
si tu vydělají nejvíce peněz. Za hlavním 
městem následuje okres Trnava, kde loni 

v prosinci evidovali 8,7 tisíce zaměstna-
ných cizinců. 

Podle nedávného průzkumu 
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia jsou země východní Evropy 
převážně čistými vývozci pracovní síly. 
Zatímco v zemích EU tvoří zahraniční 
pracovníci průměrně 8,2 procenta všech 
zaměstnaných a například v Lucembur-
sku je jich polovina, na Slovensku je to 
stále jen 0,4 procenta.

V jednom se ovšem predikce UniCredit 
Bank zmýlila. „Poptávka po nové pracov-
ní síle bude v SR pravděpodobně ještě 
slábnout, a to s pomalejším ekonomickým 
růstem v zemi. Projevit by se to mělo i na 
zaměstnávání cizinců,“ předpokládali v loni 
na jaře analytici banky. 

„Stále ještě solidní růst slovenské ekono-
miky a nedávné razantní snížení daní pro 
živnostníky a menší firmy budou naopak 
vytvářet předpoklady k tomu, aby příliv ci-
zinců pokračoval a dále sílil,“ myslí si Michal 
Hanzlík. Pro srovnání: v České republice 
dnes působí asi 500 tisíc pracovníků s cizím 
pasem. 

JakUB ProCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

s lovens ko

Nečekaná invaze
O dvanáct procent se loni zvýšil 
počet cizinců pracujících na Slovensku

Malá daňová revoluce
Slovensko od začátku roku 
2020 výrazně snížilo daně pro 
živnostníky a menší firmy. V rámci 
sociálního balíčku snížila vláda od 
1. ledna 2020 sazbu daně z příjmů 
z 21 na 15 procent. Tato změna 
se týká těch, jejichž roční příjem 
z podnikání nepřesáhne 100 tisíc 
eur (2,5 milionu korun). Od ledna 
2020 klesla také daň z přidané 

hodnoty (DPH) na vybrané druhy 
potravin, a to z dvaceti na deset 
procent. 

časovaná bomba
Slovensko podle lékařské komory 
potřebuje odbornou a ucele-
nou zdravotnickou reformu. 
Slovenští lékaři totiž stále častěji 
odcházejí za lepšími podmínkami 
do zahraničí. V cizině je dnes 

registro váno více než tisíc slo-
venských lékařů a na Slovensku 
je asi třetina doktorů v důcho-
dovém věku. „Žijeme v jakési 
bublině, že máme dostatek zdra-
votnického personálu. Ale když 
si uvědomíme, že v ambulantní 
sféře je 35 procent lékařů v dů-
chodovém věku, jde o časovanou 
bombu,“ sdělila komora v tiskové 
zprávě. FO
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6000
Čechů pracuje 

aktuálně ve slovenských 
podnicích.
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Podle nové studie HSBC Private Ban-
king se více než třetina podnikatelek 
setkává s předsudky, když se snaží 

zajistit finance pro svůj projekt. Jak se to 
projevuje? Hlavně u otázek týkajících se 
jejich rodinných poměrů, důvěryhodnosti 
jako vedoucích pracovníků a prevence ztrát. 
Přitom jsou patrné velké rozdíly v jednot-
livých zemích. Nejhůře jsou na tom Velká 
Británie a USA (54 procent a 46 procent) 
a nejlépe Čína (17 procent).

Téměř dvě třetiny (61 procent) podnikate-
lek během prezentací narážejí v drtivé větši-
ně nebo výhradně na mužské investory, ani 
ne jedna z deseti představuje svůj projekt 
hlavně nebo výhradně ženám. 

Studie také ukazuje, že se ženám nedaří 
zajistit tolik kapitálu jako mužům. V prů-
měru dostanou od investorů o pět procent 
méně. Nejvyšší nerovnost panuje v USA 
(osm procent), ve Francii (sedm procent) 
a Velké Británii (šest procent). 

obavy Z PředSudků
Zpráva dále konstatuje, že se podnikatelky 
obávají předpojatosti při jednání s investo-
ry. Více než polovina (58 procent) se obává 
předsudků. Jejich druhá největší obava ply-

ne z přípravy podnikatelského plánu a dvě 
z pěti mají strach z nedostatku podpory. 
Obavy z předsudků jsou největší v Singapu-
ru (80 procent) a ve Spojených státech  
(77 procent). 

Polovina žen na celém světě 
nakonec financování pro své 
projekty nezíská. Nejhůře 
na tom jsou podnikatelky 
v Hongkongu (68 procent) 
a Singapuru (59 procent). 
Naopak téměř dvě třetiny žen 
uspějí v USA (65 procent) a ve 
Francii (62 procent). 

Začarovaný kruh?  
Respondentky účastnící se výzkumu proto 
navrhují změnu v několika oblastech, aby se 
situace zlepšila: 

Přístup ke kontaktům. Základem úspěš-
ného podnikání je silná síť kontaktů. Ženy 

ale stále nemají dostatek podnikatelských 
vzorů a potenciálních mentorek. Lepší 
přístup k relevantním kontaktům by ženám 
značně usnadnil rozvoj jejich podnikání.

Překonání předsudků. Podnikatel-
ky se domnívají, že předpojatosti 

lze zabránit pomocí opatření na 
straně investorů, například 
pravidelnými revizemi inves-
torských rozhodnutí (73 pro 
cent) nebo investorskými 
panely, kde budou zastoupeni 

muži i ženy (46 procent).
Zprávu „She’s the Business“ 

vypracovala HSBC Private Ban-
king. Je součástí její dlouhodobé snahy 

pomoci ženám překonávat překážky spojené 
se získáváním financí pro jejich projekty. Do 
výzkumu se zapojilo více než 1200 podni-
katelek z Evropy, Asie, Blízkého východu 
a Spojených států.  red

s vě t

Podnikatelky v ohrožení
Více než třetina byznysmenek 
se setkává s předsudky

Šijí pochodně
Sto čtyřicet tisíc metrů čtvereč-
ních vlajek zhotoví každoročně 
v íránské textilní fabrice. Ta leží 
na jihu země, v rodišti ajatolláha 
Chomejního, které nese jeho 
jméno. Většina z amerických, 
britských a izraelských zde 
ušitých vlajek skončí později 
v plamenech. Děje se tak hlavně 
na demonstracích v Teheránu. 
Jak dokládají televizní záběry, 
hoří dobře. Specialitou výrobny 
jsou izraelské vlajky s Davidovou 

hvězdou a nápisem v perštině 
Smrt Izraeli. Ne všechny vlajky 
jsou ale určeny na podpal. Zatím-
co „nepřátelské“ hoří, na domech 
stále vlají prapory íránské a hnutí 
Hizballáh. 

top 10 rizik
Více než 2700 odborníků ze  
102 zemí odpovídalo v průzku- 
mu Allianz Global Corporate  
& Specialty na otázku, jaké 
největší nebezpečí hrozí firmám 
v roce 2020. Z odpovědí vyplynu-

lo, že největší nebezpečí budou 
letos představovat kybernetické 
hrozby. Za největší riziko je ozna-
čilo 39 procent oslovených exper-
tů. Před sedmi lety se umístily až 
na patnáctém místě pouze s šesti 
procenty hlasů. Následovaly 
riziko přerušení provozu, změny 
v legislativě a regulaci, přírodní 
katastrofy, vývoj finančního trhu, 
požáry a exploze, klimatické 
změny, ztráta reputace nebo 
hodnoty značky, nové technologie 
a makroekonomický vývoj.  FO
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35 %
podnikatelek se setkává 
s předsudky při snaze  

zajistit finance  
pro svůj projekt.
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York dnes očividně nepotřebuje byty se tře-
mi a více ložnicemi, ale jednoduché příbytky 
s jedním či dvěma pokoji pro malé rodiny či 
pro svobodné. 

beZradná radnice
Demokrat Bill de Blasio, 

starosta New Yorku, učinil 
z dostupného bydlení hlavní 
téma, s kterým uspěl ve vol-
bách. Jenže nyní se mu příliš 
nedaří s problémem pohnout. 

Svazující regulace, omezené 
federální subvence, zdržení ve 

výstavbě – to jsou jen některé pře-
kážky, s kterými se jeho aparát potýká.  

V uplynulém desetiletí se ceny nemo-
vitostí v New Yorku proměnily „pouze 

z obscénních na vyloženě hrůzyplné“, píše 
Times. V období let 2010–2019 se například 
ve Williamsburgu, okrajové části Brookly
nu, zdvojnásobily. A to ještě mohou být 
ti, kteří zde byty kupovali, rádi. Nedaleko 
v Cobble Hill se běžná cena za posledních 
devět let zvýšila třikrát na 2,5 milionu 
dolarů.    

Pro příslušníky střední třídy, zvláště 
imigranty, kteří vdechli New Yorku jeho 
dynamismus, je dnes prakticky nemyslitel-
né pomýšlet na život na Manhattanu nebo 
v Brooklynu, který se stává rychle čtvrtí bo-
hatých. Podle agentury Bloomberg se každý 
den z města odstěhuje 277 lidí (loni 132). Je 
to nejvíce v celých USA. 

Jaroslav MatěJka.(matejka@mf.cz)

Ubytovny pro chudé jsou v New Yor-
ku zcela obsazené. Útočiště v nich 
a také na ulici nachází více než  

80 tisíc lidí. Přitom téměř polovina luxus-
ních apartmánů, která byla v posledních 
pěti letech nabídnuta k prodeji na Man
hattanu, stále zeje prázdnotou, píše list  
The New York Times. 

Jak je to možné? Vysvětlení je nasnadě, 
obří byty nebyly postaveny pro obyčejné 
Newyorčany, ale pro nejbohatší z boha-
tých. Dnes hlavně pro cizince, kterým 
přebývají nějaké ty desítky milionů dolarů. 
Developeři sázejí na zahraniční plutokra-
ty – ruské oligarchy, čínské moguly, 
členy saúdské královské rodiny, 
zmiňuje The Atlantic. 

Jenže čínská ekonomi-
ka zpomaluje a cena ropy 
padá, což omezuje choutky 
ruských a blízkovýchodních 
boháčů. I přesto se develo-
peři v kosmopolitním městě 
zdráhají dramaticky snížit ceny 
luxusních apartmánů.  

Na jedné straně tu tak jsou v součas-
nosti prázdné byty, na straně druhé tisíce 
lidí, kteří zoufale hledají místo k životu. New 

277
lidí se denně  

stěhuje  
pryč  

z New Yorku.

s vě t

Newyorský paradox
Prázdný Manhattan 
vs. přeplněné ubytovny

sedm trendů budoucnosti
Zpráva Fjord Trends 2020 před-
stavuje sedm nových trendů a radí 
firmám, jak se na ně připravit:  
1. Krize kapitalismu. Úspěch ne-
rovná se jen růst, organizace musí 
přehodnotit svůj účel. 2. Peníze.  
To, jak platíme, se mění. Je tu 
šance pro nové produkty. 3. Chodící 
čárové kódy. Naše těla se stávají 
sledovatelná jako naše digitální já. 
4. Spotřební návyky. Svou iden-
titu vnímáme a definujeme stále 
„likvidnějším“ způsobem. 5. Vývoj 

inteligence. Posun od automatizace 
k systémům kombinujícím lidskou 
a umělou inteligenci. 6. Digitální 
dvojník. Připravte se na toho svého. 
7. Design zaměřený na život. Od 
přístupu zaměřeného na uživatele 
k zaměřenému na život. 

koblihové drama
Kanadský premiér Justin Trudeau 
si odskočil během jednání vlády do 
obchodu Oh Doughnuts ve Winnipe-
gu. Nakoupil zde pět krabic koblih 
pro ministry a odnesl je. Potom 

umístil na internet fotku z této akce. 
Někteří lidé ho vzápětí začali proklí-
nat za to, že nakupoval „předražené“ 
koblihy v nejdražším obchodě ve 
městě, zmínila CNN. V Oh Doughnuts 
stojí balení dvanácti „obyčejných“ 
koblih 35 kanadských dolarů  
(606 korun). Jiní ho naopak chválili, 
že podpořil lokální firmu. Vyjádřil se 
i obchod: „Zaměstnáváme 30 lidí. 
Používáme máslo, vejce, mouku od 
místních výrobců, vše je čerstvé. 
Platíme férové mzdy, nikdy mini-
mální plat.“ FO
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Byznys v moderním kabátě
Nejnovější technologie, 
startupy, invaze žen. 
České podnikání se mění 

14 l Profit

trend



To, že lidé opouštějí tradiční obory 
a pouštějí se do zcela nových, je logic-
ké. Trendy v tuzemském podnikání 

kopírují globální trendy ve společnosti,“ 
shrnuje poradce Michal Dvořáček.

„Prostě jsem nevěděla, jak zabít nudu. 
Proto jsem se po dvou letech na mateřské 
pustila do podnikání,“ usmívá se bývalá 
obchodní manažerka velké české firmy 
Karolína Kadlecová.  

Hlavní důvod, proč opustila původní 
zaměstnání a rozhodla se postavit na 
vlastní nohy, byl ale prozaičtější. „Chtěla 
jsem se vrátit do práce už rok a půl po 
porodu, jenže můj původní zaměstnavatel 
mi neumožnil práci z domova ani volnou 
pracovní dobu. Proto jsem se rozhodla, 
že budu na částečný úvazek matkou a na 
částečný úvazek PR manažerkou na volné 
noze,“ prozrazuje.

invaZe Podnikatelek 
Kadlecovou dnes z podobných důvodů 
následují tisíce mladých žen. Zatímco ještě 
v roce 2010 vedli v počtu nově zakládaných 
živností muži, dnes je poměr opačný. Po-
tvrzují to statistiky ministerstva průmyslu 
a obchodu. V roce 2009 bylo mezi držiteli 
živnostenského oprávnění o šest tisíc více 
mužů, loni už se na živnostenském úřadě 
zaregistrovalo o tři tisíce více budoucích 
podnikatelek.

Nejen díky tomu přibývá firem ve 
službách a klesá zájem o tradiční řemeslné 
obory či o podnikání v zemědělství. V 90. le-
tech měly v Česku zelenou řemeslné živnosti 
a přibývalo i živností vázaných, aktuálně 
jich ubývá na úkor živností volných. 

A proč se na tenký led byznysu pouštějí 
nejčastěji mladé ženy? 

„Maminky na rodičovské dovolené nebo 
těsně po ní zjišťují, že skloubit dítě a ro-
dinnou logistiku s klasickým modelem 
zaměstnání na plný úvazek je téměř nemož-
né,“ upozorňuje Pavla Břečková z Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků. 
„Často na to není zaměstnavatel připraven, 
není dost flexibilní a někdy to opravdu cha-
rakter práce neumožňuje. Vlastní podnikání 
dá ženám časovou flexibilitu,“ prohlašuje. 

Ženy začínají podle Břečkové podni-
kat nejčastěji ve službách nebo ve výrobě 
dětských či mateřských produktů, které 
z vlastní zkušenosti na trhu postrádaly či 
postrádají. 

Nejvýraznější změnu do českých byzny-
sových vod nicméně nepřinesla invaze pod-
nikatelek, ale rozvoj internetu a digitálních 
technologií. Mladé lidi táhnou také příklady 
ze světa sdílené či cirkulární ekonomiky. 

co (nejen) u náS frčí?
„Mladí lidé žijí tím, co se děje na sociálních 
sítích a co se objevuje v médiích. A logicky se 
tím inspirují v případě, že začínají podni-
kat.  Velký zájem je o oblast IT. Zmínil bych 
například vývoj softwaru, mobilní aplikace, 
bezpečnost dat. Digitalizace dnes hýbe 
světem byznysu,“ zmiňuje v rozhovoru pro 
Profit Olesja Lancevská z Technologického 
inovačního centra Zlín.  

Poslední dobou je v módě také vše, co 
souvisí s ekologií a cirkulární ekonomikou. 
„Mladí lidé se svezli na vlně zero waste. Po-
zorujeme také sílící trend sdílené ekonomi-
ky,“ doplňuje Konečný. 

IT nebo digitálním technologiím se 
dnes věnuje více než čtvrtina začínajících 
podnikatelů. A další se pouštějí do byznysu 
v návazných oborech. 

„V tuzemské ekonomice jsou čím dál více 
zastoupeny inovativní formy podnikání, 
jako jsou informační technologie a interne-
tové služby nové generace. Firmy jako Avast, 
Jablotron nebo Kiwi jsou známy po celém 
světě. V neposlední řadě je Česko interne-
tovou velmocí, kde jsou v provozu desítky 
tisíc různých eshopů,“ říká ředitel odboru 
podnikatelského prostředí a obchodního 
podnikání ministerstva průmyslu a obchodu 
Pavel Vinkler.

boom čeSkých e-ShoPů
Česká ecommerce se rozvíjí nejrychleji 
v Evropě. Každý den vznikne v zemi až pat-
náct nových internetových obchodů. A trend 
se podle Miroslava Uďana ze společnosti 
Shoptet nezmění. „V přepočtu na obyvate-
le se pyšníme nejvyšším počtem eshopů 
v Evropě. A vzhledem k tomu, že toto číslo 
neustále roste, jízda ani zdaleka nekončí. Do 
dvou let bude v Česku přes 50 tisíc interne-
tových obchodů,“ odhaduje Uďan.

ČR se podle expertů pyšní prvenstvím 
také v segmentu počítačové zábavy. „Máme 
zde největší počet vývojových herních studií 
na počet obyvatel. Připomněl bych Bohemia 
Interactive Studio nebo Warhorse Studios. 
Oborem číslo jedna je tedy ICT, které má 
v našich končinách budoucnost. Řada zahra-
ničních firem najímá české programátory –  
mají totiž optimální poměr ceny a kvality 
odvedené práce,“ doplňuje Pavel Vinkler.

V kurzu jsou obecně obory zabýva-
jící se umělou inteligencí a moderními 
technologiemi – to jest vše, co souvisí 
s Průmyslem 4.0. 

A jak jsou na tom klasické řemeslné obo-
ry? „Co se týká řemeslných profesí, vysoko 
na žebříčku popularity se drží elektrikářské 
obory, topenářství a instalatérství a také 
klempířství a tesařství. To jsou dnes nejlépe 
hodnocená řemesla na základě atraktivity 
pro mladé, prestiže, výdělku a uplatnitelnos-
ti,“ doplňuje Pavla Břečková.

Zelená Pro StartuPy?
V byznysu 21. století patří k nejskloňova-
nějším slovo startup. Podle definice jde 
o začínající podnikatelský subjekt, „který se 
na základě inovativní koncepce za použití 
vyspělých technologií rychle vyvíjí a má mi-
mořádný potenciál hospodářského růstu“.

Mladé technologické firmy mají nicméně 
podobnou úmrtnost jako klasické podniky. 
Podle statistik nepřežijí první dva roky čtyři 
firmy z pěti, i u startupů se toto číslo pohy-
buje kolem 70 procent. 

Týdeník Euro nedávno připomněl příkla-
dy českých inovativních firem, které začína-
ly s velikou pompou. Peevo, Zoot, Cryptelo 
či Clever Monitor se ale rychle dostaly do 
existenčních potíží a potácejí se nad propas-
tí. Jde tedy jen o nablýskanou reklamu na 
koncept, který není ničím výjimečný, ptá se 
týdeník Euro?

Někteří odborníci s tím polemizují. Jak 
moc nepřesná řeč může být řeč přesných 
čísel, dokládají slova Olesjy Lancevské  
z Technologického centra (TIC) Zlín.

„Subjekty, které splňují definici technolo-
gicky orientovaného startupu, v první etapě 
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„V přepočtu na
obyvatele se pyšníme 
nejvyšším počtem 
e-shopů v Evropě. 
A vzhledem k tomu, 
že toto číslo neustále 
roste, jízda ani zdaleka 
nekončí.“

MIroslav UĎan, Shoptet



negenerují žádné tržby a nemají zákazníky. Jejich cílem je dostat se do 
stadia, kdy osloví investory a teprve s nimi se posunou do další fáze, 
v níž získají první klienty, případně další investice. Než dojdou do této 
etapy, většina z nich skutečně umře. Ale v momentě, kdy tento proces 
absolvují, bývají v drtivé většině případů úspěšné,“ říká Lancevská.

Míra rizika je nižší, než pokud rozjíždíte klasickou firmu. Za-
kladatelé startupů často neinvestují na počátku do svého projektu 

vlastní kapitál nebo bývá investice pouze symbolická. V momentě, 
kdy si zajistí velkého a úspěšného investora, je daleko pravděpodob-
nější i jejich úspěch. 

Podobný pohled má i Pavel Vinkler z ministerstva průmyslu  
a obchodu, které se snaží české startupy podporovat: „Agentura  
CzechInvest podpořila za období 2016 až 2019 přes 200 startupů 
díky jednotlivým akceleračním programům. Z nich pouze dvě 
procenta ukončila své působení, většina podniká na českém i za-
hraničním trhu nadále. V porovnání se Spojenými státy, kde podle 
průzkumů přežije ze stovky startupů asi deset, jde o vynikající čísla.“  

kde tlačí bota?
Ve zmíněných programech ale uspějí jen ti nejlepší. Důvodem nízké 
úmrtnosti je fakt, že agentura uchazeče velmi pečlivě vybírá. Musí 
v nich vidět inovativnost a potenciál globálního růstu. Ze zmiňova-
ných startupů získalo osmnáct procent investic v celkové hodnotě 
více než 350 milionů korun nejen od českých, ale i zahraničních 
investorů, připomíná Vinkler. 

Zpráva Keiretsu Forum (Startup Report) z roku 2018 označila za 
druhý největší problém těchto firem (po nedostatku lidských zdrojů) 
komplikace při expanzi na zahraniční trhy. 

„Často se setkáváme s tím, že české startupy neumějí svůj produkt 
prodat a odprezentovat na úrovni, které dosahuje zahraniční konku-
rence. Důležité je i nastudovat si specifika dané destinace. Japonsko 
je úplně jiné než Silicon Valley a stejně tak i Německo má odlišný trh 

tr end
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Podnikatelé uvedli svůj koncept v život 
po výhře v několika inovačních soutěžích. 
„Abychom získali další financování, vydali 
jsme se na zkušenou do Německa, kde 
mateřský Deutsche Telekom vyhlásil mezi-
národní inovační soutěž v rámci interního 
inkubátoru UQBATE. Opět jsme vyhráli,“ 
popisuje Pavel Vrba, generální ředitel  
City Smart Parking, další cestu projektu.

Po dvou let spolupráce s UQBATE se 
společnost osamostatnila a získala stra-
tegické partnerství se svým původním 
zaměstnavatelem. „I když jsme pionýři, bez 
obrovské podpory lokálního i mezinárod-
ního managementu bychom se neobešli,“ 
doplňuje Vrba.

Také v Česku začaly po roce 2000 vznikat 
podnikatelské inkubátory a akcelerátory. 
Soukromé obchodní společnosti nebo in-
stituce zřízené krajem či městem, případně 
významnými univerzitami pomáhají novým 
a začínajícím společnostem (startupům) 
v době, kdy jsou nejzranitelnější, tedy na 
začátku jejich podnikání. 

Potenciálním podnikatelům, kteří přijdou 
se zajímavým nápadem či projektem, ale 
jejich byznys ještě není životaschopný, 

nabízejí kanceláře ve společných prostorech, 
coworkingová centra a také poradenství. 
Pomocí různých soutěží či akceleračních 
programů je v podnikání posouvají dál.

Jeden z prvních inkubátorů v Česku vznikl 
ve Zlíně. Dnes je součástí Technologického 
inovačního centra Zlín. 

„Z vlastních zkušeností můžeme říci, 
že firmám pomůže minimálně to, že jim 
poradíme, jak podnikatelský záměr uchopit. 
Že je pro ně klíčový průzkum trhu, tedy uvě-
domění si toho, kde je mezera na trhu a o co 
by měli zájem jejich zákazníci. Správné 
rozhodnutí jim často ušetří čas i peníze. Na-
bízíme jim samozřejmě i další druhy pomoci 

včetně právního či finančního poradenství,“ 
říká Petr Konečný z TIC Zlín.

Smíšené Pocity
Podobná centra, jejichž součástí jsou akce-
lerátory i inkubátory, dnes působí ve všech 
krajích České republiky. 

„Názory na podnikatelské inkubátory se 
velmi liší. Jeli na světě velmi dobrá myšlen-
ka s reálným potenciálem tržního i vědec-
kého úspěchu, ale nositel této myšlenky ji 
nedokáže z vlastních zdrojů realizovat, pak je 
velice dobře, že existuje koncept inkubátorů. 
Ten dá vlastně mladé firmě šanci na vznik 
a rozvoj podnikání. Je řada úspěšných firem, 
které za svůj vznik do jisté míry vděčí právě 
inkubátoru,“ připouští zástupkyně ASMP ČR. 

„Druhá strana mince je, že stát mnohdy  
vydává nepřiměřené prostředky na inku-
bátorovou infrastrukturu, přičemž tyto 
si posléze neumí pohlídat a nikdy se mu 
nevrátí. Příkladem je řada firem, které svou 
myšlenku nějakým způsobem zhmotnily 
a vyvinuly, přitom jej pak výhodně prodaly 
zahraničnímu korporátu. Stát z takové 
transakce nedostane nic,“ doplňuje Břečko-
vá.  Jap

Odkojeni inkubátorem
Česká firma City Smart Parking uspěla s řešením eParkomat  
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od Londýna. Často se stává, že za týden v zahraničí toho získají více 
než za celý rok každodenní práce v České republice. A svůj produkt 
mění od začátku znovu,“ doplňuje Pavel Vinkler. 

Agentura CzechInvest nabízí firmám tři programy, které se spe-
cializují na pomoc s expanzí do zahraničí, a každý měsíc vysílá do 
různých míst průměrně pět firem. 

franšíZa – Synonymum úSPěchu
Vůbec nejúspěšnějším podnikatelským konceptem zůstávají franší-
zy. Až 80 procent podniků, které se spolehnou na silného partnera 
a využívají výhod jeho zavedené značky, přežije a jejich byznys je 
životaschopný.  

A také v Česku jsou franšízy stále populárnější. Aktuálně zde 
funguje devět tisíc provozoven tří stovek franšízových systémů. 
A desítky dalších se na tuzemský trh chystají. Podle statistik společ-
nosti Profit systém je podíl českých značek mezi franšízami zhruba 
dvoutřetinový. 

„Stojí za vámi silná společnost se silnou podnikovou kulturou 
včetně osvědčeného knowhow. Dále můžete od poskytovatele fran-
šízy získat vybavení a hlavně podnikové poradenství. Ta podpora 
na počátku je zcela zásadní, na druhé straně musíte respektovat 
předem domluvená pravidla a odvádět část domluveného zisku 
poskytovateli franšízy. Start podnikání je tak v mnoha ohledech jed-
nodušší, než když stavíte firmu od základů,“ potvrzuje Pavel Vinkler.

„Jsme individuality a pro každého se hodí něco jiného. Také záleží 
na prostředí, do kterého podnikání zasazujete, na konkurenci, na 
šíři a charakteru zákaznické základny v místě a na její kupní síle. 
Na jedné straně máte koncept, který má předpoklady k fungování, 
protože je ověřený. Na té druhé ale nemáte příliš mnoho prostoru 
pro vlastní kreativitu či nápady,“ doplňuje k tomu Pavla Břečková. 

JakUB ProCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

› INZERCE     A201000151

Esport (gaming) není jen zábava, ale i byz-
nys. Hlavní ingrediencemi tohoto „sportu“ 
nebo možná podnikání jsou peníze, atrak-
tivní obsah a spousta zábavy a adrenalinu. 
Jde vlastně o profesionální hraní počítačo-
vých her. Loni oznámili akvizici v oblasti 
eSportu majitel televize Prima Ivan Zach či 
miliardář Daniel Křetínský.

S růstem sponzorských a marketingových 
výdajů roste zájem fanoušků i odměny pro 
vítěze turnajů, které se v eSportu pořádají. Ti 
nejlepší profesionální hráči si hraním svých 
oblíbených her vydělají miliony dolarů.

Na nedávném mistrovství ve hře 
Fortnite bylo mezi stovku nejlepších 
hráčů rozděleno 15 milionů dolarů. Vítěz 
turnaje si odnesl tři miliony. A první 
úspěšní gameři se už objevují i v Česku. 
Hráči legendární střílečky Counter Strike 

Filipovi Dolenskému je přitom jen  
18 let. Už má ale podepsanou profesio-
nální smlouvu.

jePičí Život? 
Mezi nejsledovanější celebrity světa, jež strčí 
do kapsy rockové hvězdy i hollywoodské her-
ce, dnes patří youtubeři. Novodobí zlatokopo-
vé a zlatokopky vydělávají díky svým videím, 
jež sledují či sdílejí statisíce lidí, miliony do-
larů ročně. Rekordmanem je švédský mladík, 
komentující na svém kanále počítačové hry, 
Felix Kjellberg. Předloni si vydělal v přepočtu 
přes 300 milionů korun ročně. 

A také Česká republika má své inter-
netové podnikatelské hvězdy. Zhruba 
dvacítka českých youtuberů vydělává přes 
milion ročně. Připouští to i jeden z nej
úspěšnějších – Karel Kovář alias Kovy. 

Jak vydělat statisíce, jeli člověk školou 
povinný, ví youtuberka Tereza Hodanová. 
Už ve čtrnácti se dívka, která si říkala Teri 
Blitzen a svou krátkou kariéru nedávno 
ukončila, stala českou bloggerkou roku. O tři 
roky později v rozhovoru pro časopis Forbes 
prozradila: „Když je youtuber šikovný, stov-
ky tisíc za dva měsíce vydělá. Uživila bych 
tím bez problémů naši čtyřčlennou rodinu.“ 

nechte Se véSt
V internetovém světě se však aktuálně sklo-
ňuje především slovo influencer. Kdo to je? 
Jednoduše řečeno člověk, který má vliv a je 
schopen ovlivnit chování dalších lidí na síti. 
Hvězda na YouTube, Instagramu, blogu.

A jak by měl úspěšný influencer vypadat? 
Především by ho mělo sledovat co nejvíce 
lidí. Dále je důležité, zda je „vlivný“ jen 
v rámci jedné sociální sítě, nebo napříč 
celým internetem, jak se chová a zda na 
své fanoušky působí důvěryhodně. I mezi 
influen cery přibývá poslední dobou dolaro-
vých milionářů.  Jap

Jak najít zlatý důl?
Příklady gamerů, youtuberů a influencerů táhnou
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 O jaké obory mají dnes v Česku začínající 
podnikatelé největší zájem? 
Velký zájem je logicky o oblast IT. Zmínila 
bych například vývoj softwaru, mobilní 
aplikace, bezpečnost dat. Digitalizace dnes 
hýbe světem byznysu. U nás ve Zlínském 
kraji jsou populární také kreativní průmysly 
a design. Máme tu fakultu multimediálních 
komunikací, jež produkuje řadu absolventů, 
kteří v těchto oborech začínají podnikat. 
Poslední dobou je v módě vše, co souvisí 
s ekologií. Mladí lidé se svezli na vlně zero 
waste. Pozorujeme také trend sdílené ekono-
miky. No a samozřejmě v celém Zlíně a okolí 
je stále živá tradice Tomáše Bati. Proto je tu 
také tak významné zastoupení podnikatel-
ského sektoru.

 Dá se to shrnout tak, že trendy 
v tuzemském podnikání kopírují globální 
trendy ve společnosti?
Ano, úzce to spolu souvisí, pozorujeme to 
v našem akceleračním programu. Loňský 
ročník byl zaměřený hodně na ekologické 
projekty. Záleží také na tom, v jaké sociál-
ní bublině se člověk pohybuje a jaké jsou 
jeho zájmy. Studenti žijí tím, co se děje na 
sociálních sítích a co se objevuje v médiích. 
A logicky se tím v případě svého podni-
katelského záměru inspirují. Potom je tu 
skupina lidí, kteří už mají nějakou zkušenost 
a přehled o tom, co na trhu chybí a s čím by 
mohli zákazníka oslovit. Nebo lidé, kteří byli 
dosud někde zaměstnáni a mají představu 
o tom, co by se v jejich oboru dalo dělat jinak 

a lépe. Ti už přicházejí s něčím hmatatel-
nějším, i když to v první etapě nemusí být 
tak vizionářské a projekt nemusí mít takový 
globální potenciál.

 V posledních letech pomáhají 
podnikatelům s nastartováním jejich 
byznysu takzvané inkubátory či 
akcelerátory. Co je z vašeho pohledu jejich 
hlavním přínosem? 
Prvním zásadním benefitem je to, že vůbec 
začal po roce 2000 v České republice vznikat 
tento ekosystém, který podporuje podnika-
telský sektor a především začínající firmy 
či startupy.  Z inkubátorů se postupně stala 
centra, kam může člověk přijít a získat 
důležité informace a rady pro svůj byznys. 

Startupy na vlně
„Bez inovativních prvků 
s byznysem ani nezačínejte,“ 
říká Olesja Lancevská z TIC Zlín
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Poradci a mentoři mu pomohou rozvinout 
jeho podnikatelský záměr. Dalším z benefitů 
je to, že se kolem inkubátorů vytváří komu-
nita, jejíž členové úspěšně spolupracují. Je to 
především o networkingu – tedy o osobních 
kontaktech a vzájemné výměně informací. 
I u nás se potkali lidé, kteří postupem času 
začali pracovat na společných projektech, 
byť původně přišel každý se zcela odlišným 
nápadem.

 A co nabízejí podnikatelům technologická 
a inovační centra jako TIC Zlín?
Především je třeba říct, že inovační centra 
většinou obsahují i podnikatelské inkubáto-
ry či akcelerátory. Výraznou roli hrají také 
v oblasti vzdělávání. My dnes pracujeme se 
studenty na vysokých i středních školách. 
Na Univerzitě Tomáše Bati, která je naším 
zřizovatelem, máme kurz podnikatelské 
akademie. Aktuálně rozjíždíme pilotní pro-
jekt podnikatelské akademie na středních 
školách. Technologická a inovační centra 
nabízejí kancelářské prostory k pronájmu, 
sdílené kanceláře, networkingové a vzdě-
lávací akce. Důležitou součástí nabízených 
služeb jsou také konzultace, když má někdo 
podnikatelský záměr a neví, jak jej rozjet – 
poradíme, nasměrujeme, propojíme.

 Takže se u vás potkávají dva světy. 
Zkušení podnikatelé s těmi, kteří mají 
nápad, ale přesně nevědí, jak podnikat?
Lidé z první skupiny přicházejí ze školy 
a začínají řešit svůj budoucí byznys: mám 
nápad, myšlenku, chtěl bych se někam 
posunout. Nebo jsem nedávno založil firmu, 
začínám shánět kontakty, zázemí, prostory 
a potřeboval bych nasměrovat. V té druhé 
jsou lidé včetně těch, kteří s námi začínali, 
a dnes je mnoho z nich úspěšnými podni-
kateli, kteří ten ekosystém spoluvytvářejí. 
Stávají se z nich například mentoři, poradci 
či partneři v našem akceleračním programu.

 Ve vašem akcelerátoru dostane šanci 
každý potenciální podnikatel bez ohledu na 
obor a na to, jak je jeho projekt zaměřený? 

Nebo tam musejí být nějaké inovativní 
prvky?
Osobně si myslím, že prvek inovací musí mít 
dnes každý podnikatelský projekt. Jinak 
nemůže být úspěšný. Platí to i v tradičních 
oborech, kde je potřeba se nějak odlišit od 
konkurence. Ty nejznámější světové akcele-
rátory se orientují především na technolo-
gické startupy. Akcelerátor Můj první milion 
je tu ale pro všechny a rozhodně nejsme 
nijak úzce oborově zaměřeni. 

 Takže neplatí, že kdo v baťovském Zlíně 
chce začít šít boty nebo dělat tradiční 
řemeslo, má smůlu?
Samozřejmě že ne. Naopak se ukázalo, že 
šití bot má ve Zlíně stále silnou tradici. 
Uvedla bych příklad. Před třemi lety se 
jeden student rozhodl, že se chce prosadit na 
trhu s vlastní kolekcí bot. Se svým projek-
tem Vasky uspěl v akceleračním programu 
Můj první milion. A jeho firma dnes vyrábí 
kvalitní kožené boty, které zákazníci kupují. 
Řemeslo mají v rodině, ale on k tomu při-
stoupil jiným způsobem. Budování značky, 
propagace, marketing – to všechno bylo 
inovativní a odlišné od průměru. To je cesta 
k úspěchu. 

 Můžete blíže představit zmíněný projekt 
Můj první milion?
Jedná se o akcelerační program, což je in-
tenzivní kurz plný workshopů a konzultací, 
kdy během osmi týdnů od úvodní prezentace 
projektu s účastníky akcelerátoru intenziv-

ně pracují odborníci a zkušení podnikatelé 
tak, aby se jejich projekt posunul k života-
schopnému byznysu. Řeší s nimi témata 
jako obchodní model, marketing, potřeby 
zákazníka, průzkum trhu, financování pro-
jektu, rozebírají právní aspekty a zaměřují 
se i na prezentační dovednosti. Ukazují jim 
pozitivní i negativní příklady. Často se totiž 
stává, že jsou lidé přesvědčeni o výjimečnos-
ti svého produktu. Na jedné straně je dobře, 
že jsou zapálení, ale neuvědomí si, že o něj 
na trhu nemusí být zájem. My se je snažíme 
přesvědčit, že by měli primárně uvažovat 
o tom, o co má zájem zákazník, a najít onu 
mezeru na trhu. Drtivá většina podnika-
telských projektů shoří na tom, že po jejich 
produktu či službě není poptávka.

 Podle statistik 80 procent firem nepřežije 
první dva roky, výrazně lepší není toto 
číslo ani u startupů. Nejsou na tom lépe 
právě ty firmy, co prošly inkubátory či 
akcelerátory?
Samozřejmě že je mezi účastníky programů 
mnoho firem, které ve svém byznysu uspěly. 
Některé z nich ale už nepokračují. Je to pře-
devším o lidech a jejich schopnostech. Často 
se stává, že původní projekt úspěšný není, 
ale ti, kdo mají drajv, vymění obor podniká-
ní a úspěšně najdou jinou cestu nebo prostor 
na trhu v jiném odvětví.

 Takže nemůžete srovnávat ani na základě 
vlastních zkušeností?
To srovnání není možné ještě z jednoho dů-
vodu. Výrazně totiž záleží na startu. Někdo 
má na počátku větší kapitál nebo například 
zázemí rodinné firmy a rozjezd je pro něj 
daleko jednodušší. Jiný měl na začátku 
prázdné ruce, ale zase má lepší nápad a větší 
motivaci. Hodně záleží na nastavení člověka, 
chce to vytrvalost. Podnikání je disciplína, 
která určitě není pro každého. Zmiňoval jste 
statistiky, kdy 80 procent podniků zanikne 
do dvou let, ale podstatné je to, kterou sku-
pinu firem sledujete. Řekněme, že bychom 
sledovali subjekty, které splňují definici 
technologicky orientovaného startupu. Ty 
v první etapě negenerují žádné tržby a ne-
mají zákazníky. Jejich cílem je dostat se do 
stadia, kdy osloví investory a teprve s nimi 
se posunou do další fáze, v níž získají první 
zákazníky, případně další investice. Než se 
dostanou do této etapy, většina firem umře, 
ale v momentě, kdy si tím procesem úspěšně 
projdou, stávají se z nich jednorožci. Tyto 
v pravém slova smyslu startupy jsou v drtivé 
většině případů úspěšné. 

JakUB ProCHÁZka.(prochazka@mf.cz)

olesja lancevská (30) 
Vystudovala na Univerzitě Palackého 
v Olomouci ruštinu a obor Mezinárodní 
vztahy a evropská studia na Metropolitní 
Univerzitě v Praze. Třetím rokem působí 
v Technologickém inovačním centru Zlín 
v pozici projektového manažera, kde má 
mimo jiné na starost akcelerační program 
Můj první milion.

technologické inovační 
centrum (tIC)
Technologické inovační centrum je spo-
lečným podnikem Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně a Zlínského kraje. Jeho posláním 
je vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj 
inovačních firem.
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Pětačtyřicetiletý Ondřej Slačálek 
dostal po revoluci spolu s ostatními 
tehdy dospívajícími velký dar – ote-

vřené hranice do světa. Využil ho dokonale. 
V USA vystudoval diplomacii a politologii 
a při studiích pracoval na české ambasádě 
ve Washingtonu. 

Po návratu domů už po dalších zkuše-
nostech v cizině netoužil. Právě naopak. 
Uplatnil se ve významných korporátních 
společnostech. A hodlal se usadit.

jehla v kuPce Sena
Celý rok proto ve volném čase projížděl 
Česko. Měl sen. Hledal historickou budo-
vu, kterou by mohl zvelebit a posléze v ní 
s rodinou bydlet. „Hrad či zámek byly moc 

velké, nevýhodou tvrzí zase bylo jejich časté 
umístění uprostřed vsi,“ přibližuje majitel 
rekonstruované tvrze ze 14. století své teh-
dejší uvažování. 

Volba nakonec padla na obec Malešov, 
jejíž tvrz byla vystavěna na skále, z velké 
části je obklopena vodní plochou a kdysi k ní 
vedl padací most. Další výhodou je blízkost 
přehrady na pitnou vodu a z toho plynoucí 
stavební uzávěra. Ta zaručuje, že pohledy 
z nejvyšších pater tvrze, která majitelova ro-
dina obývá, budou nadále připomínat plátna 
starých mistrů. 

„Místo jsem znal, protože maminka 
pochází z Kutné Hory, babička v Malešově 
dokonce v 50. letech učila a děda se tu kdysi 
zajímal o koupi chalupy,“ vypráví majitel.

Jednání s obcí o odkoupení ruin histo-
rického objektu však nebylo snadné, trvalo 
rok. Panovala nedůvěra. Každý zájemce byl 
tehdy v podezření z nekalých úmyslů. Že si 
jen vypůjčí peníze a zmizí. V roce 2002 se 
nakonec transakce uskutečnila a postupná 
rekonstrukce za pomoci stejně nadšených 
přátel mohla započít. 

paradox snu
Vzhledem k tomu, že se nedochovaly žádné 
dokumenty o původní podobě budovy, měli 
stavitelé i za přísného dohledu památkářů 
možnost improvizovat. Citlivé úpravy však 
prozrazují řemeslnou zručnost a znalost 
historie. Například funkční černá kuchyně 
nebo krby působí zcela autenticky a z vy- FO
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Tvrz dobyta!
Někteří nájezdníci získaná území neplení, 
ale zvelebují. Takové štěstí měli i v Malešově

Př íBěH 
Ús PěC HU
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neuchopitelného v budoucnu, čeho člověk nedosáhne sně-
ním, ale jen racionálními, přesně vykalkulovanými kroky. 
Srdce a mozek musejí být v rovnováze, jinak buď skončíte 
u pouhého snění, nebo vás sen pohltí. Dokud jsem ještě pra-
coval v korporátu, už v lednu jsem přesně věděl, na co moje 
výplaty až do konce roku padnou. Ze začátku jsem opravu 
tvrze bral jako soukromou akci pro své bydlení a dost jsem 
se bál, zda budu schopen ji ufinancovat, tak jsem se rozhlížel 
po investorech.“ 

Dnes je rád, že žádného nenašel, protože více vlastníků 
takového objektu často znamená i více komplikací.

ProbuZená veSnice
Ondřej Slačálek v současnosti pracuje pro velké firmy jako 
externí projektový manažer a většinu času věnuje zvelebo-
vání tvrze a dalším podnikatelským aktivitám. Ty vesměs 
vyplynuly z možností dokoupit a opravit řadu zchátralých 
nemovitostí v okolí.

„Malešov byla před dvaceti lety vesnice, kde takzvaně 
‚chcíp pes‘, a najednou sem přicházejí davy lidí,“ konstatuje 
spokojeně majitel. 

Tvrz, v níž v loňském roce začal organizovat prohlídky, je 
oblíbenou lokací filmařů a milovníků historie. Do jejího roz-
počtu hodně přispívá i pořádání svateb. Domácí pán vpády 
do soukromí nese poměrně těžce, ale ví, že bez nich by byl 
další rozvoj mnohem obtížnější. Do obce se navíc díky tomu 
vrací společenský život a přitahuje řadu umělců a dalších 
lidí, které zapojení do občanských aktivit baví.

V roce 2017 v Malešově obnovili pivovar s restaurací. Pivo 
se v Malešově vařilo odpradávna, ale protože původní zchát-
ralá budova ještě nebyla k dispozici, současný Přátelský 
pivovar Malešov vybudovali jinde. Patří akciové společnosti, 
která vznikla z původní společnosti s ručením omezením 
Ondřeje Slačálka a jeho přátel. Nejprve začali obchodovat 
s cizími pivy, pak formou létajícího pivovaru vařili vlastní. 
V současnosti má zdejší pivovar pět zaměstnanců a dodává 
do řady velkých měst. 

„Máme na seznamu asi 100 hospod, v nichž se většinou 
střídáme s jinými malými pivovary. Ale rosteme, jeden 
z akcionářů už své akcie prodal s třicetiprocentním ziskem,“ 
pochvaluje si podnikatel. 

Stále v Pohybu
Připouští, že je to zvláštní, ale vlastně se pořád pouští do 
věcí, jimž nerozumí, ale docela se mu to daří. Restaurace 
však raději pronajal zkušenějším. 

„Přemýšlel jsem také o vybudování penzionu, jenže to by 
byla drahá záležitost, tak mě napadlo postavit na pozemcích 
pod tvrzí kemp v replikách středověkých stanů s klasický-
mi postelemi a moderním pohodlím. Ovšem moje bývalá 
kolegyně a investorka namítala, že by v životě nešla bydlet 
někam, kde by neměla vlastní hygienické zázemí. Proto jsme 
stany vybavili i koupelnami a WC.“ 

Ondřej Slačálek ukazuje z okna na zazimované koupel-
ny čekající na další sezonu. „Radoval jsem se z geniálního 
nápadu, než se mi do rukou dostaly noviny, v nichž se psalo 
o novém světovém trendu glamcampingu, který spojuje 
kempování s přepychem.“  

Jana ŠUlIstovÁ

právění hradního pána i kastelána v jedné 
osobě zní nefalšované zaujetí. Na většině 
úprav se pod vedením zkušených řemeslní-
ků sám podílel.

Ondřej Slačálek má totiž zcela jinou před-
stavu o úspěchu, nevnímá ho jako rychlý 
zisk a tučná konta. Považuje za něj postupné 
plnění životního snu a smysluplné využití 
vydělaných prostředků. Přiznává, že by 
se mu to nepodařilo bez dosud splácených 
hypoték a úvěrů, ale sám sebe označuje za 
zodpovědného investora, který se nepouští 
do likvidačních půjček. Navíc má díky svým 
předchozím zaměstnáním čich na dobré 
projekty, které nerad nechává ležet ladem. 

„Vymyslel jsem teorii, které říkám 
paradox snu, a tou se řídím. Sen je něco 

Historie tvrze 
Nejstarší zmínka o tvrzi na 
Malešově pochází z roku 
1303. V druhé polovině  
14. století se jejími majiteli 
stala bohatá měšťanská 
rodina z Kutné Hory – Rut-
hardovci. Ti se po svém 
povýšení do šlechtického 
stavu začali psát s pří-
domkem z Malešova. 
Ruthardovci vlastnili tvrz 
do roku 1411, kdy ji prodali 
stoupenci krále Václava 
Martinu Kladnému z Těcho-
vic. Ten se jako její majitel 
připomíná do roku 1417, 
ale jisté je, že její následu-
jící majitel byl odpůrcem 
husitství, jelikož v roce 
1421 byla tvrz obléhána 
husitským vojskem  
a 19. listopadu se vzdala. 

Ve 20. století areál 
tvrze chátral a jen vlastní 
budova byla udržována 
v celkem uspokojivém 
stavu, jelikož sloužila jako 
sýpka až do roku 1980. 
V roce 1985 převzal objekt 
MNV Malešov. Jeho plány 
na kulturní využití tvrze 
pro obec však ztroskotaly 
a tvrz si na svou rekon-
strukci musela počkat až 
do roku 2003.

InsPIraCe GotIkoU. 
„Snažili jsme se objekt rekon-
struovat co nejcitlivěji, přiblížit 
jeho vnější i vnitřní podobu 
v těsné spolupráci s památkáři 
období vrcholné gotiky,“ říká 
Ondřej Slačálek.
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Dentální příběhy
Hygienistka Monika Nosková se často 
převtěluje do role psycholožky

r e s tart
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„Napadlo mě pak, jestli neměla v plánu, 
abych jí jen pomohla založit firmu s tím, že 
se se mnou později rozloučí. Věřím ale na 
karmu a nejsem mstivý člověk. I manžel 
mi řekl, že jí vlastně nakonec mohu podě-
kovat, protože jsem se konečně ‚osvobo-
dila‘ a udělala se pro sebe,“ shrnuje krátce 
minulost. 

Monika dnes soudí, že firmu by neměly 
nikdy vést dvě ženy. Jiné je to podle ní mezi 
muži. Ti se dohodnout dokážou. A kde vězel 
hlavní problém? „I když jsme si na začátku 
řekly, jak to bude, nefungovalo to. Každá 
jsme měla jinou vizi. Také asi sehrálo roli to, 
že jsem byla díky manželovi lépe zabezpeče-
ná. Mohla jsem dávat jiné ceny.“

třetí ráZné roZhodnutí
Po rozchodu se Monika ocitla na křižovatce. 
Když se jí naskytla příležitost koupě vlastní 
ordinace v nově postaveném Lékařském 
domě Géčko v Českých Budějovicích, neza-
váhala. S manželem Zdeňkem se rozhodli do 
toho jít. 

„Bereme to i jako investici. Máme dvě 
dospělé dcery a vnuka. Počítáme s tím, že 

to jednou zdědí. Navíc nájmy vycházejí tak 
draho, že bych se nedoplatila,“ říká. Spolu 
s novými prostory založila v roce 2018 
i vlastní firmu Dental Prevent.

Obecně mezi zubními hygienistkami 
podle ní velká konkurence není. V součas-
nosti pracuje každý den a objednací lhůtu 
má tak měsíc a půl. Dva dny v týdnu pra-
cuje do večerních hodin, aby vyšla vstříc 
pacientům, kteří mají delší pracovní dobu. 
Většinou její pracovní týden trvá okolo  
40 hodin. 

„Nejsem úplně typ, který by se vyžíval 
v počtech. Dokonce ani nemám spočítáno, 
na kolik vyjde hodina provozu ordinace. 
V Praze si některé ordinace berou za jedno 
ošetření třeba i okolo tří tisíc korun. To mně 
přijde moc,“ přiznává. U ní vyjde hodina na 
přibližně osm set korun. 

„Doktoři mi posílají svoje pacienty a já si 
s nimi nejprve povídám o způsobu ošetření. 
Pak se rozhodneme, co dál. Rozhodně si 
nechci hrát na zubaře, suplovat jejich profe-
si. Komunikuji také při tom s ortodontisty, 
implantology či paradontisty.“ 

PřekvaPivý ePilog
Za pět let prošla školou života. Naučila se 
i některým pacientům prezentovat věci 
hodně zjednodušeným způsobem. „Občas 
musím ukazovat dospělým lidem na ob-
rázku, jak vypadá taková bakterie,“ dodává 
s úsměvem.

„Každý den přicházejí jiní lidé a pře-
svědčit je, že by měli dělat to či ono, není 
vždy jednoduché. Často si připadám jako 
psycholožka,“ odkrývá tajemství svého 
úspěchu a důvod, proč ji dnes navštěvuje 
tolik lidí. 

„Věřím, že když člověk chce, dokáže 
všechno. Hlavně si musí stanovit cíl a za ním 
tvrdě jít. A pak už stačí jen kapka toho štěstí 
a v neposlední řadě dostatek financí a máte 
vyhráno,“ tak zní recept na úspěch v podni-
kání podle Moniky.

„Kdybych se ale měla znovu rozho-
dovat, jestli studovat dentální hygienu, 
tak bych do toho zřejmě nešla,“ přiznává 
otevřeně. „Za tu dobu, než jsem se dostala 
tam, kde jsem teď, bych dávno vystudo-
vala medicínu. Udělala bych si třeba nultý 
ročník medicíny a zkusila přijímačky. 
Věřím, že když si člověk něco umane, tak 
to dokáže.“ 

Nicméně svých rázných rozhodnutí 
nelituje. Polepšila si nejen finančně, ale 
i z pohledu získané svobody. A jak dodává, 
za svoji firmu by dýchala.   

MarkÉta MaZanCovÁ

Jednapadesátiletá Monika Nosková 
provozuje ordinaci dentální hygieny 
Dental Prevent v Českých Budě-

jovicích už pět let. Co za tu dobu stihla? 
Nasbírat mnoho zkušeností, rozloučit se 
se společnicí a postavit se definitivně na 
vlastní nohy. 

První ráZné roZhodnutí
Bylo jí dvaačtyřicet let, když se opět vrátila 
do školní lavice. To už měla na kontě dvě 
školy a titul DiS. První školu představo-
vala Střední průmyslová škola chemická 
v Sezimově Ústí a druhou Vyšší odborná 
zdravotnická škola Bílá vločka v Českých 
Budějovicích. Když se rozhodla pro další 
studium, pracovala zrovna u zubního lékaře 
Zdeňka Tesaře. 

„Dodnes jsem panu doktoru Tesařovi 
velkým dlužníkem. Zaučil mě v oboru, 
a když viděl, že mě zuby baví a o svoji práci 
se skutečně zajímám, řekl mi, ať nezůstá-
vám stát a jdu ještě studovat. I když už jsem 
nebyla mladá holka, rozhodla jsem se podat 
přihlášku,“ říká Monika Nosková. 

Neměla jinou možnost než dojíždět na 
Prešovskou univerzitu, kde ji přijali na obor 
dentální hygiena. „Stálo mě to hodně času 
a energie. Ale nic blíž s dálkovým studiem 
nebylo. Myslím si ale, že je jedno, jestli 
člověk studuje dálkově, nebo prezenčně. 
Jde o přístup. Základ pro mě představovala 
paradentologie. Pořád jsem si něco četla. 
Navíc na škole učila skvělá docentka. Ta 
nám tehdy řekla, že školou neprojdeme, 
dokud nebudeme vědět víc než doktoři,“ 
vzpomíná. 

U doktora Tesaře nalezla maximální 
podporu. „Dodnes jsem jeho velká dluž-
nice, jsme spolu stále v kontaktu a navště-
vujeme se,“ říká Nosková. Stejně silnou 
podporu našla i u svého muže a dospívají-
cích dcer.

druhé ráZné roZhodnutí
Že si založí vlastní zubní ordinaci, vyplynulo 
ze setkání s kamarádkou. Obě obor bavil, 
rozuměly si, byly šikovné. A tak si prona-
jaly ordinaci v Českých Budějovicích na 
Poliklinice Jih a vyběhaly všechna povolení. 
A že jich bylo! Zubní křeslo sdílely. Spolu-
práce však skončila poměrně záhy. Přibližně 
po čtyřech letech mladší kolegyně Moniku 
požádala, aby si firmu rozdělily. 

Dentální hygiena

Jejím hlavním účelem je předcházet vzniku 
onemocnění v dutině ústní. Má význam 
preventivní, léčebný a estetický. Pomůže 
předcházet vzniku zubního kazu, zánětu 
dásní nebo parodontitidy. Zahrnuje pře-
devším podrobné vyšetření zubů a dásní, 
parodontologické vyšetření, odstranění 
zubního kamene, leštění zubů, instruk-
táž používání pomůcek dentální hygieny. 
Doporučuje se absolvovat ji alespoň jednou 
za rok. 
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ZHrUBa PŮl HoDInY. „Délka ošetření je 
velice individuální. Záleží na klientovi. U toho, kdo 
dentální hygienu podstupuje pravidelně a svědo-
mitě pečuje o dásně a zuby, trvá vše zhruba třicet 
minut,“ říká Monika Nosková. 
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 V roce 2018 navštívil Moravskoslezský 
kraj téměř milion turistů. Jak to dopadlo 
loni? 
Předběžné statistiky za rok 2019 budeme 
mít k dispozici až v polovině února, ověřená 
data v půlce března. Nicméně podle vývoje 
jednotlivých kvartálů si myslíme, že hranici 
jednoho milionu ubytovaných návštěvníků 
v hromadných ubytovacích zařízeních v Mo-
ravskoslezském kraji překročíme. 

 Máte už vyčíslené příjmy z cestovního 
ruchu za rok 2019? V roce 2018 činily  
8,5 miliardy korun...
Je to stejné jako se statistikou návštěv-
nosti. Čekáme na data, která pak budeme 
propočítávat. Když jsme ale vyhodnocovali 
letní sezonu 2019 (období červen–září), 
čisté příjmy z cestovního ruchu přesaho-
valy 4,2 miliardy korun. Letní sezona bývá 
v našem kraji nejsilnější, takže věříme, 
že celkový příjem z cestovního ruchu 
v Moravskoslezském kraji překročí hranici 
deseti miliard korun. Je také nutné zmínit, 
že příjmy stoupají díky stále vyšší útratě 
návštěvníků.
 

 Za co návštěvníci utrácejí nejvíce? 
To víme docela přesně, protože informace 
získáváme od České centrály cestovní-
ho ruchu – CzechTourism, konkrétně 
z institutu turismu, a rád bych jim i takto 
poděkoval, protože skvěle zpracované 
analýzy nám hodně závidějí kolegové z Pol-

Horská střediska jsou na zhoršené pod-
mínky připravena, i když je jasné, že ztráty 
způsobené nedostatkem sněhu se nevykryjí 
nikdy ze sta procent. V lyžařských středis-
cích je nicméně možné si užít hodně zábavy 
i bez lyží – nechybějí v nich bazény, well-
ness, lezecké stěny, trampolíny, horská kola, 
bobové dráhy. Turisté se proto nemusejí 
bát nudy ani v případě, kdy počasí lyžování 
nepřeje. Navíc v blízkosti lyžařských center 
jsou třeba Muzeum Beskyd ve Frýdku 
Místku, Technické muzeum Tatra v Kopřiv-
nici, Návštěvnické centrum v Novém Jičíně 
s expozicí klobouků, zámek v Bruntále.

 Jednou z nových atrakcí je solární loď na 
Slezské Hartě. Jak hodnotíte první měsíc 
jejího provozu?
Hned první týdny po jejím zprovoznění 
ukázaly, že loď má velký turistický potenciál 
a může se stát velkým lákadlem. Elektroloď 
Harta vyplula koncem listopadu 2019. I přes 
ne zcela příznivé povětrnostní podmínky 
se uskutečnily v předvánočním čase čtyři 
propagační plavby, o které byl velký zájem. 
Loď je možné využívat pro různé firemní či 
předváděcí akce (včetně cateringu). Plavbu 
je možné si rezervovat přes web Mikro
regionu Slezská Harta, který je provozova-
telem lodi. 

 Čekalo se, že začne sloužit dříve. 
Ale náročný povolovací proces vše 
pozdržel. Kdy znovu vypluje? 

ska. Turisté nejvíce utrácejí za ubytování 
a stravování – to dohromady tvoří téměř 
polovinu jejich útraty – a dále za vstupy do 
nejrůznějších zařízení, skipasy a nákupy 
suvenýrů.

 Je očividné, že největší pozornost 
v Moravskoslezském kraji přitahuje 
turistický trojúhelník Jeseníky – 
Beskydy – industriální Ostrava. Jsou 
v rámci kraje další oblasti či regiony, 
které by si podle vás zasloužily větší 
pozornost návštěvníků?
Atraktivních míst je v našem kraji mnoho, 
a to i mimo zmiňovaný turistický trojúhel-
ník. Aktivity, které v rámci kraje realizu-
jeme, směřují k tomu, aby turisté z nejvíce 
exponovaných míst, jako jsou například 
Lysá hora, Pustevny, Štramberk a po-
dobně, byli zváni i na další místa v kraji. 
Zde bych určitě zmínil Krajinu břidlice 
v Poodří, Osoblažsko, Vítkovsko, Slezskou 
Hartu na Bruntálsku nebo třeba Trojmezí 
v Těšínském Slezsku. Míst, která stojí za 
návštěvu, se najde opravdu hodně. Morav-
skoslezský kraj rovněž zviditelňují velké 
hudební akce, jako jsou Colours of Ostrava 
nebo Beats for Love.

 Hory znamenaly v Česku tradičně 
lyžování. Letošní zima však ukazuje, 
že to nemusí platit vždy. Mají 
střediska co nabídnout, když není  
dost sněhu?

První milion na dosah
Moravskoslezský kraj se stává rájem turistů. 
„Nové příležitosti nabízí revitalizace 
území po dolování,“ říká náměstek 
hejtmana Jan Krkoška
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Státní plavební správa vydala souhlas 
s provozem osobní výletní lodě Harta až 
25. listopadu. Doba povolovacího procesu 
odpovídala tomu, že loď Harta je prototy-
pem a slouží hromadné osobní přepravě. Po 
předvánočních propagačních jízdách byla 
loď zazimována a oficiální zahájení provozu 
bude letos v květnu. Na základě jednotlivých 
objednávek však může loď vyplouvat už od 
března.

 Kraj rovněž investoval prostředky do 
půjčoven elektrokol a jejich nabíječek. 
Jak na to sportovně založení turisté 
reagovali? 
Protože některá místa s nabídkou zapůj-
čení elektrokol fungují už třetím rokem, 
turisté si na ně za tu dobu již zvykli. Jde 
zejména o místa, která jsou nejnavště-
vovanější. Zřízením půjčoven i mimo 
ně chceme podpořit návštěvnost i méně 
známých koutů, k nimž si turisté cestu 

nové expozice historických motocyklů; 
přesune se ze současných prostor do mno-
hem atraktivnější lokality Světa techniky 
v Dolních Vítkovicích. V plánu jsou také 
plovoucí sauny, které budou umístěny na 
Slezské Hartě nebo přehradě Olešná. Rád 
bych také připomněl pokračování podpory 
vzniku stellplatzů (místo mimo kemp, kde 
je umožněno stání obytných aut – pozn. 
red.),  rozšiřování Technotrasy, obnovu 
infrastruktury kempů nebo rozšiřování ag-
roturistických služeb, které kraj dlouhodo-
bě podporuje. Budeme více investovat do 
turistického značení v rámci našeho kraje. 
Je třeba je obnovit po kůrovcové těžbě.

 Zmínil jste Technotrasu. Na co láká?
Technotrasa představuje průmyslové 
dědictví Moravskoslezského kraje neotřele, 
se zážitkem. Od loňské turistické sezony 
nabízí návštěvníkům regionu bohatší 
program, nově propojuje přes tři desít-

teprve hledají. Co se týče nabíječek elekt-
rokol, před několika týdny započala jejich 
montáž, plně k dispozici budou na jaře, 
kdy začne nová cyklistická sezona. Díky 
jejich rozmístění po celých Jeseníkách 
budou mít cyklisté o „energii“ postaráno. 
Stanice umožní nabíjet nejrozšířenější 
typy elektrokol a také připojit vlastní 
nabíječku. Na cedulích, které jsou součástí 
nabíjecího systému, navíc zájemci najdou 
tipy na zajímavá místa v okolí.

 Jaké další investice do turistické 
infrastruktury kraj chystá?
Kromě zmiňovaných nabíječek elektro-
kol, které se právě na vytipovaná místa 
rozmísťují, nás čeká stavba takzvaných 
yogapointů, a to hned na pěti místech 
po kraji. Jedná se o pilotní projekt, který 
umožní návštěvníkům užít si krásné výhle-
dy do okolí, zacvičit si, odpočinout. Na 
přelomu dubna a května dojde k otevření 
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ky in dustriálních zajímavostí. Náš kraj 
má unikátní dědictví, tolik technických 
památek jinde v Česku v takovém rozsahu 
i kvalitě nenajdete. Je to naše konkurenční 
výhoda, na níž chceme stavět. Proto pova-
žuji Techno trasu za náš klíčový produkt 
cestovního ruchu. 

 Kraj bude vyhlašovat ceny za rozvoj 
turismu. Co si od nich slibujete?
Chceme tímto způsobem širokou veřejnost 
a návštěvníky upozornit na klenoty, které 
u nás v kraji máme, které jsou pro mnohé 
návštěvníky dosud neznámé. Hodláme také 
touto cestou poděkovat provozovatelům, 
majitelům jednotlivých atraktivit, pomoci 
jim s propagací, odměnit je. Usilujeme o to, 
zavést tradici, kdy každoročně vyhlásíme 
jiné kategorie, a budeme tak propagovat 
další atraktivní místa. Vítězové obdrží 
certifikát a jednotlivé turistické atraktivity 
budeme dále prezentovat a propagovat jako 
to nejlepší v dané kategorii.

 Jaké největší překážky v rozvoji 
cestovního ruchu v současnosti vidíte?
V současné době je u nás stejně jako v jiných 
regionech České republiky a Evropy největší 
překážkou dynamičtějšího rozvoje nedo-
statek pracovníků ve službách – chybějí ze-
jména kuchaři, recepční, pracovníci obsluhy 
hotelů a restaurací. A dále pak je problémem 
jejich fluktuace. To má za následek snižo-
vání kvality poskytovaných služeb. Co se 
týká přírodních podmínek, musím zmínit 
kůrovcovou kalamitu a nedostatek sněhu 
v zimních měsících.

 Ostravsko patří k regionům postiženým 
těžbou. Vidíte šanci na rychlejší obnovu 
v rámci programu RE:START?
Samozřejmě. Naším cílem je využít program 
RE:START k tomu, aby se do regionu dosta-
ly finanční prostředky a Moravskoslezský 
kraj ožil ještě více. Aby v něm naše děti 
mohly žít, rozvíjet ho. Je to velmi důležitý 
program pro zásadní obměnu našeho kraje. 

 Kam by podle vás prostředky z něj měly 
plynout především?
Prostředky z programu RE:START 
plynou jak do životního prostředí, tak do 
obnovy strategických zařízení, přípravy 
projektových záměrů na obnovu infra-
struktury. Z těchto zdrojů lze podporovat 
i vzdělání a do určité míry také rozvoj 
podnikání.

 Jednou z unikátních oblastí je takzvaná 
pohornická krajina o rozloze 60 kilometrů 

čtverečních. Rozkládá se mezi Karvinou, 
Orlovou a Havířovem. Jaké využití tohoto 
území byste viděl nejraději?  
Máme důležitý program Poho2030, s jehož 
pomocí by se mělo rekultivovat více než  
60 kilometrů čtverečních – od Ostravy přes 
Orlovou a Karvinou až po Havířov. V tomto 
prostředí vznikají nové projekty. Jako kraj 
jsme podepsali memorandum se čtyřiceti 
signatáři. Připojili se k němu státní institu-
ce, soukromé i státní firmy, jako jsou Diamo 
nebo OKD, nebo vysoké školy. Společně se 
snažíme tato místa proměnit. Vznikají plány 
na jejich nové využití, a to od cyklostezek 
přes takzvané Karvinské moře až po malé 
průmyslové zóny.

 Co byste tam viděl nejraději vy?
Uvítal bych uskutečněné projekty zaměřené 
na životní prostředí a kulturu, místa, kde by 
lidé mohli nabrat nové síly. Také nesmíme 
zapomínat na to, aby měli mladí lidé kde by-
dlet. Takže domy. A pak také projekty, které 

zajistí dostatek zaměstnání. Dívám se do 
budoucnosti pěti, deseti a více let. Jak jsem 
říkal, pokud něco nyní budujeme, dělejme to 
pro děti, pro budoucí generace. Proto bych 
se přikláněl k projektům s přesahem, trochu 
nadčasovým. Nebál bych se jít do něčeho, co 
je hitech. 

 Do jaké míry bude do konečné podoby 
území mluvit kraj? A co další subjekty jako 
města, soukromé podniky? Zmiňoval jste, že 
jich byly čtyři desítky.
Celý projekt řídí kraj. Budeme se ale snažit 
domluvit se všemi, aby výsledná podoba 
vyhovovala i ostatním partnerům. Není 
to tak, že si kraj něco umane a bude to 

prosazovat. Bude záležet na tom, co bude 
území vyžadovat, co budou firmy schopné 
do projektu vložit. Není to jen o penězích 
evropských, ale také o penězích krajských 
a soukromých. 

 Kdy by se na tom obrovském území měly 
začít uskutečňovat první projekty?
V tuto chvíli je vše ve stadiu úvah, strate-
gické projekty získávají teprve svou tvář. 
V letošním roce nicméně už dojde k určité-
mu oživení, budou se konat některé kulturní 
i gastronomické akce. Chtěli bychom tam 
přitáhnout mladé lidi, aby si uvědomili, kde 
jsou. Ukážeme jim fotografie pořízené pod 
zemí i na povrchu a také to, co na tomto 
rozsáhlém území chceme vytvořit, finální 
podobu projektů. 

DalIBor DostÁl.(dostal@mf.cz)
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Jan krkoška (44) 
Členem zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje je od roku 2016. Je náměstkem pro 
regionální rozvoj a turistický ruch, pro Evrop-
ské fondy a operační programy. Vystudoval 
střední odbornou školu, v minulosti působil 
jako obchodní ředitel v lázních nebo obchodní 
manažer ve farmacii či společnosti Ĺ Oréal 
ČR. Od roku 2014 je rovněž místostarostou 
města Krnov a předsedou Rady pro cestovní 
ruch Euroregionu Praděd. 
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Hit sezony: pěší turistika
Veletrh cestovního ruchu Holiday World 
se letos více zaměří na regiony 
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Mnoho novinek čeká návštěvníky 
letošního ročníku Holiday World, 
který se koná 13. až 16. února 

poprvé na letňanském výstavišti PVA Expo 
Praha. Mezinárodní veletrh se za dobu své 
existence stal nejvýznamnější akcí svého 
druhu nejen v Česku, ale i v regionu střední 
Evropy.  

„Téměř 700 vystavovatelů ze 42 zemí na-
příč planetou přilákalo desetitisíce českých 
i zahraničních návštěvníků do atraktivních 
destinací a cestovní kanceláře předsta-
vily výjimečně bohatou a pestrou paletu 
zájezdů,“ charakterizoval Martin František 
Přívětivý, obchodní a marketingový ředitel 
z pořadatelské společnosti ABF předchozí 
ročník veletrhu. 

V roce 2020 se na veletrhu představí 
národní turistické centrály tradičních 
evropských zemí i vzdálenějších destina-
cí, například Ameriky, Asie a Afriky. Na 
turistické zážitky budou lákat regiony České 
republiky a aktuální nabídky zájezdů do 
celého světa nabídnou desítky cestovních 
kanceláří a agentur.

Po StoPách gladiátorů
Pro rok 2020 se partnerskou zemí veletrhu 
stalo Tunisko. Turisty tam láká především pí-
sečné pobřeží s pozvolným vstupem do moře, 
slunečné klima, doletová vzdálenost z České 
republiky 2,5 až 3 hodiny, rozmanité památky 
a výborná kuchyně. To vše dělá z Tuniska 
jednu z nejžádanějších destinací, kterou  
v roce 2019 navštívilo téměř 110 tisíc Čechů.  

Tato země má osm památek zapsaných na 
seznamu světového dědictví UNESCO. Patří 
mezi ně koloseum v El Jemu, ve své době šlo 
o třetí největší římské koloseum na světě, 
které bylo postaveno na začátku 3. století 
našeho letopočtu a pojalo zhruba 40 tisíc 
diváků. Jedná se o velmi dobře zachovalou 
památku, jež se impozantně tyčí v centru 
města; natáčely se zde některé scény z velko-
filmu Gladiátor. 

Turisty vyhledávané je Kartágo, které 
původně založili féničtí mořeplavci jako 
svoji osadu na břehu Středozemního moře. 
Později se stalo hlavním městem římské 
provincie Africa. Dnes jsou památky na kar-
taginskou minulost rozesety po celé čtvrti 
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svět v letňanech

Pro odborníky jsou vyhrazené první dva dny ko-
nání, tedy 13. a 14. února, na širokou veřejnost 
se dostane v pátek odpoledne a o víkendu  
15. a 16. února.
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na východním předměstí hlavního města 
Tunisu, proto si milovníci historie musejí 
vyhradit minimálně celý den, aby si stihli 
prohlédnout komplex Antoniových lázní, 
pahorek Byrsa s muzeem, vodní nádrže 
Malaga nebo amfiteátr. 

Českými turisty zatím méně vyhledá-
vaný, ale velmi atraktivní je také tuniský 
Národní park Ichkeul. Jde o chráněné 
území na severu země, které zahrnuje 

Pohorky i kolo
Devětadvacátý ročník veletrhu bude ale více 
cílit především na české regiony. Na ně se 
zaměří výrazně intenzivněji než v minulých 
letech. Doprovodný Region World nabídne 
nejžádanější klenoty krajů České republiky, 
a to především z pohledu pěší turistiky. 

Právě ta je u Čechů velmi oblíbená. Jak 
zjistil letošní výzkum společnosti Mul-
tiSport, právě turistika je vůbec nejroz-
šířenější sportovní aktivitou, kterou Češi 
provozují. Věnuje se jí 48 procent občanů. 
Na druhém místě skončila další aktivita 
spojující často pohyb a cestovní ruch, a to 
cyklistika. Té se věnuje 36 procent dotazo-
vaných.

Také proto města i kraje budují nové 
cyklostezky. Tou nejzdařilejší se loni stala 
desetikilometrová trasa spojující Přibyslav 
a řeku Sázavu získala v letošním roce jedno 
z prestižních ocenění pro nejlepší Evropské 
zelené stezky – Greenways 2019. Druhým 
místem v kategorii Nejlepší technické řešení 
se zařadila mezi atraktivní cyklostezky 
v celé Evropě, konkrétně mezi další medai-
listy z Lotyšska a Rakouska. 

 „Cyklostezka Přibyslav–Sázava patří 
k nejoblíbenějším na Vysočině a podle 
našich statistik ji od dubna do září navštíví 
téměř 15 tisíc návštěvníků měsíčně, ať už se 

především stejnojmenné jezero a mokřa-
dy. Vede tudy množství turistických 
stezek, kde mohou návštěvníci pozorovat 
nejen tisícovky ptáků, ale také stáda 
buvolů, divokých prasat či volně pobí-
hajících koz či ovcí. Travnaté pastviny 
i hustá křoviska skýtají úkryt pro vzácné 
dikobrazy a šakaly. Rozloha jezera je 
proměnlivá, v zimních měsících se díky 
srážkám zvětšuje až o třetinu. 
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Ten je každoročně úplně prvním velkým 
cestovatelským festivalem v Praze. A nejen 
proto je vždy přehlídkou největších expedic, 
které v uplynulém roce proběhly, setkáním 
autorů, kteří vydali nové knihy či uvedli 
nové filmy. 

Návštěvníkům představí například Mar-
kétu Peggy Marvanovou a Adama Záviška, 
kteří se krátce po svatbě v roce 2019 vydali 
na snad nejtěžší vytrvalostní závod světa 
napříč celými Spojenými státy, od pobřeží 
k pobřeží. Dokázali to, oba skončili na stup-
ních vítězů a zapsali se do světových dějin 
extrémních závodů.

Mezi dalšími hosty bude Mnislav Zelený, 
který získal své indiánské jméno Atapana 
před mnoha lety. Tehdy žil v Jižní Americe 
mezi domorodými indiány. Naučil se od nich 
pochopení a smíření s přírodou. Teď se po 
desítkách let ke svým někdejším přátelům 

vrací. Pozoruje, jak moc se změnil svět 
amazonských indiánů, zjišťuje, co naopak 
stále platí.  

Oslavu stého výročí české egyptologie při-
jde připomenout Miroslav Bárta, šéf Českého 
egyptologického ústavu. Ten představí jak 
poslední objevy v Abúsíru, tak i nejvzácnější 
poklady, které čeští egyptologové učinili.

„Obrovskou výhodou je, že se veletrh 
Holiday World koná brzy na začátku roku. 
To je doba, kdy ještě spousta cestovatelů 
zůstává doma a díky tomu je můžeme pozvat 
a setkat se s nimi. Díky tomu se vždycky 
v únoru sejdou na jednom místě největší čeští 
dobrodruzi, spisovatelé i cestovatelští filmaři. 
A z toho mám asi pokaždé největší radost. 
Je to svátek cestování a naprosto jedinečná 
možnost se takto setkat,“ říká režisér a polár-
ník Petr Horký, programový ředitel festivalu 
Prima Zoom WorldFilm.  dal

Cestovatelské filmy představí dobrodruhy i vědce
V rámci doprovodného programu 
proběhne festival Prima Zoom WorldFilm  

›
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jedná o cyklisty, inline bruslaře, nebo pěší,“ 
říká náměstkyně hejtmana kraje Vysočina 
Jana Fischerová.

Prestižní ceny uděluje asociace sdružující 
více než 50 subjektů z 16 evropských zemí 
působících v oblasti rozvoje cykloturistiky. 
„Pravidelně každé dva roky jsou udíleny 
i prestižní ceny úspěšným projektům, 
které naplňují charakteristiku takzvaných 
greenways. To jsou bezpečné a atraktivní 
cykloturistické trasy, které slouží rekreaci, 
sportu a turistice. Přirozeně vznikají podél 
řek, ale využívány jsou i koridory býva-
lých železničních tratí,“ vysvětluje krajský 
cyklokoordinátor Petr Stejskal a doplňuje, že 
to je i případ cyklostezky Přibyslav–Sázava, 
která byla dokončena v roce 2011. Trasa 
s převýšením pouhých 56 metrů se vine po 
náspech zrušené železniční trasy v biokori-
doru horního toku řeky Sázavy. 

Informace ze sčítače slouží při plánování 
budoucích investičních plánů pro bezmo-
torovou dopravu, mimo jiné poslouží jako 
podklad k plánovanému zkvalitnění průjez-
du jedné z nejvytíženějších cyklotras Prahy. 

Partnerským krajem pro rok 2020 se stal 
Jihočeský kraj. Také ten chce vsadit přede-
vším na cyklisty a „baťůžkáře“. Ve spolupráci 
s Plzeňským krajem představí například 
Zlatou stezku. To je více než 600 kilometrů 
stezek na území obou krajů, patří k nim 
i nově certifikovaná stezka podél Lužnice, 
kterou připravila turistická oblast Toulava.

Právě pěší stezka údolím Lužnice vedoucí 
z Plané nad Lužnicí přes Tábor a Bechyni až 
do Týna nad Vltavou se v závěru loňského 
roku dostala na seznam nejlepších pěších 
stezek Evropy s poněkud komplikovaným 
názvem Leading Quality Trails Best of Eu-
rope. Jde o vůbec první stezku v tuzemsku, 

Praha to má SPočítané
Zelené stezky přitom nevznikají jen ve 
volné krajině, ale také ve velkých městech. 
Výjimkou není ani Praha, kde velký zájem 
cyklistů potvrzuje i sčítání provedené v le-
tech 2018 až 2019 na cyklostezce vedoucí 
kolem Podolského nábřeží. Za rok ji využi-
lo 900 tisíc lidí (z toho 42 procent cyklistů). 
Za měsíc tímto úsekem v průměru projelo 
a prošlo na 75 tisíc cyklistů a pěších. 

„Praha s téměř 0,4 milionu sečtených 
cyklistů ročně v porovnání s ostatními 
evropskými městy, kdy je sledováno celkem 
230 měst, patří k průměru, nejzatíženějším 
městem je německý Freiburg s 3,5 milionu 
cyklistů ročně, Vídeň napočítala 1,2 milionu 
a Pardubice na Labské stezce půl milionu 
cyklistů,“ říká Luboš Kala z Nadace Partner-
ství, která zajišťovala dodávku a instalaci 
sčítače v Praze.
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Od konce prosince 2019 nabízí server nově 
také mobilní aplikaci Kudy z nudy – tipy na 
víkend. Ke stažení je zdarma jak v Google 
Play, tak v App Store. Za pět týdnů si ji do 
svých mobilní zařízení stáhlo již téměř šest 
tisíc lidí.

„Dvě třetiny uživatelů přicházejí na Kudy 
z nudy z mobilu nebo tabletu. Abychom jim 
usnadnili a zpříjemnili vyhledávání, spustili 

jsme pro ně mobilní aplikaci Kudy z nudy – 
tipy na víkend,“ říká ředitel CzechTourismu  
Jan Herget a pokračuje: „V letošním roce 
se zaměříme především na úpravu mobilní 
verze portálu, tvorbu unikátního obsahu 
a vytvoření prostředí pro marketingovou 
spolupráci s regiony a podnikateli.“

Kudyznudy.cz aktuálně nabízí 80 tisíc tipů 
na výlety a v hlavní turistické sezoně si na 

web denně „klikne“ až 100 tisíc návštěvníků. 
Největší zájem je o turistické cíle vhodné 
pro rodiny s dětmi, kulturní nabídku a letní 
aktivity v přírodě. Prezentace akcí a tipů na 
výlety je na Kudyznydy.cz zdarma.

Portál zároveň vloni dosáhl historicky nej-
vyšší roční návštěvnosti. Se statistikou  
18,1 milionu návštěv za rok překonal před-
chozí rok téměř o dva miliony.  dal

Poradí nová aplikace
Kudyznudy.cz zpříjemňuje cestování po Česku  



která se tímto oceněním může pochlubit. 
Pro zařazení na seznam přitom musí stezka 
splnit přísná kritéria, která se týkají povrchů 
stezky, atraktivit a dostupnosti služeb.

v První deSítce
Projekt si vyžádal investici 600 tisíc korun, 
z čehož 480 tisíc tvořila dotace od Jihočes-
kého kraje. „Musím se přiznat, že jsem už na 
podobné stezce byl v Německu před mnoha 
lety a říkal jsem si, jak asi bude dlouho 
trvat, než se dočkáme i v České republice. 
A podívejte, my ji teď otevíráme právě u nás 
v jižních Čechách. To je něco úžasného. A to 
obzvlášť v dnešní době, kdy si začínáme 
uvědomovat, jak blahodárný vliv má kvalitní 
využití volného času pro naše zdraví. Všem, 
kteří se na výlet kolem Lužnice vydají, přeji 
co nejlepší zážitky,“ uvedl náměstek hejt-
manky Zdeněk Dvořák.

Česká republika se tak díky Toulavě stala 
teprve desátou evropskou zemí, která takovou 
trasu má. Nejvíce jich je v Německu a Řecku. 
„Je to vlastně takové turistické UNESCO. 
Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že 
právě taková nabídka je nástrojem, jak nalákat 
do regio nu turisty, kteří v něm zůstanou delší 
dobu, nepřehlcují zavedená turistická centra, 
utratí tam peníze a především prodlouží 
turistickou sezonu na méně exponované jarní 
a podzimní měsíce,“ říká produktový manažer 
Toulavy Jan Sochor.

Jihočeský kraj se kromě toho bude snažit 
připomenout, že je regionem po staletí spravo-
vaným lidmi v souladu s nároky přírody, kde 
se nacházejí starobylá města plná života a kul-
tury, vznešené hrady i půvabné zámky. Že je 
nejenom krajem rybníků, ale také místem, kde 
se nachází Národní park Šumava, který pro 
své unikátní souvislé zalesnění bývá právem 
označován jako zelená střecha Evropy. Kraj 
bude lákat také na skvosty UNESCO – histo-
rické centrum města Český Krumlov a vesnice 
Holašovice. To vše jsou jižní Čechy.

Právě promyšlená strategie propagace tu-
ristického ruchu, jakou představuje zmíněná 

jihočeská Toulava, inspirovala provozovatele návštěvnických cílů 
v severovýchodní části středních Čech. Nedávno vzniklé sdružení 
Elbiana, které sdružuje zábavní park Mirakulum, zámky Loučeň 
a Mcely a další atraktivní cíle, se snaží zdůraznit na turistické mapě 
tento zatím trochu opomíjený region. Středočeský kraj, přestože má 
hodně co nabídnout, totiž dosud patří v cíleném lákání návštěvníků 
mezi tuzemské turistické popelky, které si s rozvojem návštěvnic-
kého ruchu nevědí příliš rady. Zlepšit tento stav měla za cíl Středo
česká centrála cestovního ruchu, která však zatím kvůli častým 
změnám ve vedení nepřinesla nic zásadního. 

klíčový obor
Turistika je pro Českou republiku klíčovým ekonomickým odvět-
vím. Příjmy z příjezdového cestovního ruchu dosáhly v prvním 
pololetí roku 2019 částky 82 miliard korun, a meziročně tak vzrostly 
o 2,8 procenta. Jsou tak větší než například příjmy z telekomuni-
kačních služeb. Vyplývá to z údajů o vývoji platební bilance, které 
zveřejnila Česká národní banka. 

„Cestovní ruch je skutečně důležité odvětví našeho hospodářství, 
a to nejen z hlediska podílu na HDP (2,9 procenta) a zaměstnanosti 
(4,5 procenta), ale i z hlediska devizových příjmů,“ uvedla ministry-
ně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Za pozitivním vývojem stojí 
rostoucí výdaje zahraničních návštěvníků v Česku. 

Podle státní agentury CzechTourism utratili zahraniční návštěvní-
ci v prvním pololetí loňského roku za dovolenou v Česku průměrně 
3165 korun na osobu a den. To je o 800 korun na osobu a den více 
než ve stejném období předchozího roku. 

DalIBor DostÁl.(dostal@mf.cz)

Město Tábor slaví 600 let
Město vzniklo především jako pevnost, která měla chránit své 
obyvatele proti všem nepřátelům. Vyrostlo na skalnaté plošině 
vypínající se nad soutokem Tismenického potoka a řeky Lužnice. 
Zrod města na jaře 1420 se odehrál za výjimečných okolností. 
Je spjat nejenom se Žižkou ale i se jménem Jana Husa, velkého 
reformátora katolické církve, kterého je možné považovat za jakéhosi 
duchovního spoluzakladatele města.

www.visittabor.eu/600let

duchovního spoluzakladatele města.

www.visittabor.eu/600let
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Rožmitál pod Třemšínem zve k návštěvě Podbrdského muzea. Rozsáhlý 
muzejní komplex má několik samostatných expozic. Jedinečná a zároveň 
jediná svého druhu je expozice věnovaná slavnému skladateli a učiteli 
Jakubu Janu Rybovi. Shrnuje veškeré poznatky o jeho životě a díle. Své 
místo zde má i rod Buziců, který se později proslavil jako páni z Rožmi-
tála. Celé patro je věnováno historii města a kraje, slavným osobnostem 
a lidové umělecké tvořivosti. Muzeum se může pochlubit i sbírkou histo- 
rických automobilů převážně značky Aero a sbírkou strojů a nářadí. 
K expozicím muzea patří funkční veřtat, ukázka truhlář-
ských strojů i výrobků rožmitálské slévárny a proslavený, 
univerzální stroj – Gangloffova šindelka.
www.podbrdskemuzum.cz
tel.: 311 249 261 

V dubnu začne v Rožmitále p. Tř. třetí ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby
Zahajovací koncert 26. 4. 2020 od 19:00 v Podbrdském muzeu

www.rybuvfestival.cz/

POZVÁNKA DO ROŽMITÁLU POD TŘEMŠÍNEM DYCKY MOST!
Navštivte město Most, kde se odehrává oblíbený stejnojmenný seriál MOST.

Hrad Hněvín  
Hrad Hněvín je dominantou města 
Mostu. Smrt v jeho útrobách kdysi 
našel slavný alchymista E. Kelley. 
Dnes na Hněvíně můžete navštívit 
restauraci, hvězdárnu, vyhlídkovou 
věž a alchymistickou expozici.

Mostecké dromy
Mostecké dromy – auto-
drom, kde voní benzín, 
hipodrom, kde závodí 
krásní koně, a aerodrom, 
letiště zasazené do uni-
kátní scenérie Českého 
středohoří, jsou vybudo-
vané na rekultivovaných 
plochách. Nabízejí řadu 
atraktivních sportovních 
i společenských mož-
ností. Aquadrom je 
moderní aquapark se 
spoustou atrakcí s bazé-
ny v nerezu a s „mokrým“ 
občerstvením.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie musel uvolnit 
místo uhelnému lomu, a tak byl v roce 1975 
na kolejích přestěhován o 841 metrů na své 
současné místo. Technologicky unikátní přesun 
kostela dodnes budí obdiv v celém světě.

Funpark
Funpark umístěný nedaleko centra v parku 
Šibeník nabízí 3D lanové bludiště a 26 metrů 
vysokou vyhlídkovou věž. Třípatrové bludiště 
dosahuje výšky deseti metrů a skládá se z roz-
manitých lanových překážek a přestupových 
domečků. Vyhlídková věž zase nabízí výhled  
na město a okolní vrchy.
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Muzeum Olomouckých tvarůžků 
vybudovala a provozuje A.W. spol. s r. o, 
která je jediným výrobcem Olomouckých 
tvarůžků na světě. Loštice leží cca  
30 km od Olomouce, podle které kdysi 
tvarůžky dostaly svůj název. V moderně 
pojatých expozicích se dozvíte o historii 
Olomouckých tvarůžků od nejstarších 
pramenů až po současnost. Na muzeum 
navazuje podniková prodejna, ve které 
je možno zakoupit nejen upomínkové 
předměty a celý sortiment Olomouckých 
tvarůžků, ale i nejrůznější tvarůžkové 
lahůdky a další sýrové speciality  
z tuzemska i zahraničí.

Muzeum je bezbariérové a celá prohlídka 
trvá hodinu.

Těšíme se na Vás!

Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích

www.tvaruzky.cz

• Celoroční provoz

• Otevřeno 7 dní v týdnu

• Individuální prohlídky

• Interaktivní prvky

• Animovaná pohádka

• Retro kino
Palackého 2, 789 83 Loštice, tel.: 583 401 217

e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz
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DYCKY MOST!
Navštivte město Most, kde se odehrává oblíbený stejnojmenný seriál MOST.

Hrad Hněvín  
Hrad Hněvín je dominantou města 
Mostu. Smrt v jeho útrobách kdysi 
našel slavný alchymista E. Kelley. 
Dnes na Hněvíně můžete navštívit 
restauraci, hvězdárnu, vyhlídkovou 
věž a alchymistickou expozici.

Mostecké dromy
Mostecké dromy – auto-
drom, kde voní benzín, 
hipodrom, kde závodí 
krásní koně, a aerodrom, 
letiště zasazené do uni-
kátní scenérie Českého 
středohoří, jsou vybudo-
vané na rekultivovaných 
plochách. Nabízejí řadu 
atraktivních sportovních 
i společenských mož-
ností. Aquadrom je 
moderní aquapark se 
spoustou atrakcí s bazé-
ny v nerezu a s „mokrým“ 
občerstvením.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie musel uvolnit 
místo uhelnému lomu, a tak byl v roce 1975 
na kolejích přestěhován o 841 metrů na své 
současné místo. Technologicky unikátní přesun 
kostela dodnes budí obdiv v celém světě.

Funpark
Funpark umístěný nedaleko centra v parku 
Šibeník nabízí 3D lanové bludiště a 26 metrů 
vysokou vyhlídkovou věž. Třípatrové bludiště 
dosahuje výšky deseti metrů a skládá se z roz-
manitých lanových překážek a přestupových 
domečků. Vyhlídková věž zase nabízí výhled  
na město a okolní vrchy.

Muzeum Olomouckých tvarůžků 
vybudovala a provozuje A.W. spol. s r. o, 
která je jediným výrobcem Olomouckých 
tvarůžků na světě. Loštice leží cca  
30 km od Olomouce, podle které kdysi 
tvarůžky dostaly svůj název. V moderně 
pojatých expozicích se dozvíte o historii 
Olomouckých tvarůžků od nejstarších 
pramenů až po současnost. Na muzeum 
navazuje podniková prodejna, ve které 
je možno zakoupit nejen upomínkové 
předměty a celý sortiment Olomouckých 
tvarůžků, ale i nejrůznější tvarůžkové 
lahůdky a další sýrové speciality  
z tuzemska i zahraničí.

Muzeum je bezbariérové a celá prohlídka 
trvá hodinu.

Těšíme se na Vás!

Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích

www.tvaruzky.cz

• Celoroční provoz

• Otevřeno 7 dní v týdnu

• Individuální prohlídky

• Interaktivní prvky

• Animovaná pohádka

• Retro kino
Palackého 2, 789 83 Loštice, tel.: 583 401 217

e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz
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Průvodce stavební revolucí
Stavební veletrh Brno představí 
nejmodernější trendy v oboru
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otopný systém, což ve výsledku znamená 
podobnou počáteční investici, ale dražší 
provoz než u pasivního domu,“ říká Jiří 
Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu. 

V rámci české legislativy se energetická 
náročnost budov musí v průměru snížit 
zhruba o deset až 20 procent. Hlavním 
zdrojem tepelných ztrát a úniku energií v ro-
dinných domech je většinou samotný plášť 
budovy. Tam dochází k největšímu plýtvání, 
které pomůže eliminovat kvalitnější řešení 
izolace. U hotových staveb pak pomůže 
dodatečné zateplení, které sníží úniky tepla 
až o desítky procent. 

Energetické ztráty mohou vznikat také 
v okolí oken, dveří, světlíků nebo světlo-
vodů. Zde je pak nutná izolace a využití 
kvalitních materiálů. Energii si také můžete 
díky fotovoltaice vyrábět sami a být alespoň 
zčásti energeticky soběstační. 

„Panely lze umístit na střechu domu 
a finanční pomoc s pořízením fotovoltaické 
elektrárny můžete získat i s využitím státní 
podpory z dotačního programu Nová zelená 
úsporám,“ říká Jan Kovalský, člen předsta-
venstva společnosti Energie ČS.

okouZleni Sluncem
Solární energii se kvůli vyšším nárokům 
na energetické úspory začínají věnovat 
také tradiční výrobci střešních krytin. 
Společnost Lindab, vyrábějící střešní kry-
tiny ze švédské oceli, uvedla nedávno na 
trh střešní systém Lindab SolarRoof, který 
v sobě již má integrované vysoce účinné 
sluneční panely produkující energii. Spl-
ňuje tak nejen požadavky na udržitelnost, 
ale také na estetiku. To, že součástí střechy 
jsou solární panely, totiž není na jejím 
vzhledu poznat. Její montáž je zároveň 
stejně jednoduchá jako u běžných lehkých 
střešních krytin. 

„Solární panely využívají nejmodernější 
technologii. Ta zajišťuje vysokou účinnost 
získávání energie z několika spekter sluneč-
ního záření, využívá i pro oko neviditelné 
záření a má toleranci vůči zastínění. Panely 
mají v zamračeném a deštivém počasí 
o 20 až 30 procent vyšší výkon ve srovná-
ní s panely křemíkovými. V průběhu dne 
tak pracují delší dobu, a to i ve zhoršených 
světelných nebo náročnějších klimatických 
podmínkách, a jsou proto vhodné k celoroč-
nímu využívání,“ komentuje Petr Matoušek, 
produktový manažer firmy Lindab. 

Výrobu solární energie nabízejí také kom-
binované světlovody. Ty stejně jako ty klasic-
ké přes den využívají ke svícení v interiérech 
přiváděné přirozené sluneční světlo. Večer 
nebo v noci pak svítí pomocí úsporných 

Zatímco ještě před několika lety se 
v souvislosti se stavbami skloňovala 
především slova jako cihly, beton 

nebo střešní krytina, v poslední době je zda-
leka nejužívanějším slovem energie. Právě 
kolem energetických úspor a co nejlevnější-
ho provozu objektů se točí vše podstatné. 

Toto téma tak bude i jednou z hlavních 
náplní Stavebního veletrhu Brno, který 
se uskuteční od 26. do 29. února v areálu 
brněnského výstaviště. Letos přitom bude 
téma energetických úspor dvojnásob aktuál
ní. Počínaje rokem 2020 totiž musejí být 
všechny nové budovy postavené v zemích 
Evropské unie energeticky téměř nulové. 

Tuto povinnost splňují především takzva-
né pasivní a nízkoenergetické domy, které 
mají minimalizovanou spotřebu energie, 
zejména na vytápění a ohřev vody, ale i na 
chlazení, úpravu vzduchu větráním a klima-
tizací i energii na osvětlení. 

Pasivní dům přitom využívá pasivní 
tepelné zisky v budově, a to jak vnější ze 
slunečního záření, tak vnitřní vyzařující ze 
spotřebičů, ale i z lidí. Důležitým prvkem 
celého systému je kvalitní izolace, díky 
které takto získaná energie neuniká, ale je 
dále využívána. Certifikovaný pasivní dům 
přitom musí splňovat několik požadavků, 
mezi které patří především spotřeba energie 
na vytápění a celková spotřeba energie na 
provoz včetně všech domácích spotřebičů. 

PaSivní dům: levnější chod
Dalším požadavkem na pasivní dům je 
takzvaná neprůvzdušnost budovy souvise-
jící s rychlostí výměny vzduchu v budově. 
Nízkoenergetický dům pak musí splňovat 
podobné nároky, ale v menší míře. „Zpravi-
dla potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší 

02/2020 l 37

veletrh v kostce

Termín konání:  
26.–29. 2. 2020 

Provozní doba pro návštěvníky:  
26.–28. 2. 2020 (9.00–18.00 hod.);  
29. 2. 2020 (9.00–17.00 hod.)

Místo konání:  
brněnské výstaviště, pavilony F, V, A2 

Vstupné:  
na místě 26.–28. 2.: 150 Kč; 29. 2. 2020: 100 Kč. 

Registrace nebo nákup vstupenky:  
etickets.bvv.cz

›



38 l Profit

svítidel, na jejichž energii využívají vlastní 
solární panely. 

„Kromě klasických světlovodů, které 
šetří energii pouze přes den, jsou na trhu 
i speciální světlovody Lightway Sunflower, 
které jsou navíc vybaveny solárními panely. 
Ty přes den vyrábějí a skladují elektřinu ze 
slunce, čímž umožňují svítit pomocí žárovek 
instalovaných v tubusech světlovodů také za 
tmy,“ říká Jakub Brandalík, ředitel společ-
nosti Lightway.

tePelných čerPadel Přibývá
Trendem posledních let je také využívání 
solární elektrárny v kombinaci s tepelný-

Právě v souvislosti s energetickými 
úsporami tepelných čerpadel v Česku 
rychle přibývá. „Skutečný boom jejich 
instalací nastal po roce 2000 v souvislosti 
s růstem cen energií, rozvojem moderních 
technologií a poklesem délky návratnosti 
investice,“ říká Jiří Solfronk, zástupce 
firmy Mikita Kaplan – Elektro, která se 
zabývá montážemi švédských tepelných 
čerpadel NIBE.  

„V současné době je v České republice 
v provozu přes 80 tisíc kusů těchto zaří-
zení. Nejprodávanějším typem je tepelné 
čerpadlo systému vzduch–voda, které 
využívá teplo obsažené ve venkovním 

mi čerpadly. Takzvaná hybridní tepelná 
čerpadla umějí vysoce efektivně využívat 
fotovoltaické elektrárny s bateriovým 
uložištěm pro vytápění, chlazení nebo ohřev 
teplé vody. 

„Pokud jsou přebytky elektrické energie 
nebo když není zapotřebí samotný provoz 
tepelného čerpadla, umějí hybridní čerpadla 
tuto elektrickou energii efektivně využít 
společně s elektrickým tělesem, které je 
řízeno v rozsahu nula až sto procent pro 
následné uložení tepelné energie právě do 
energetických košů nebo zemních vrtů,“ 
vysvětluje Barbora Machová, ředitelka spo-
lečnosti Tepelná čerpadla Mach.

tÉMa

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

38 l Profit

›

Historicky poprvé se setkají čeští architek-
ti, projektanti a stavitelé nad komplexním 
tématem udržitelné architektury. Segment 
stavitelství se stejně jako jiná odvětví 
musí vypořádat s lepším hospodařením se 
zdroji, ochranou biodiverzity, a především 
adaptaci budov i celých měst na změnu 
klimatu. 

„Program každého dne je rozdělen do 
šesti základních bloků, které se zabývají 
tématy zelená infrastruktura, hospodaře-
ní s vodou, nakládání s odpady a využití 
recyklace, zdroje a využití energií, stavební 
inovace a definice udržitelné architektury,“ 
popsala koordinátorka projektu Tereza 
Sigmundová. Inspirující příklady z praxe 

představí nejlepší odborníci z Česka, Slo-
venska i Rakouska.

Přednášky jsou přizpůsobeny jednot-
livým cílovým posluchačům, kterými 
jsou první den festivalu zástupci odborné 
veřejnosti a druhý den zejména zástupci 
státní správy i developerských společností. 
Zbývající dva dny jsou zcela otevřeny široké 
veřejnosti.

„Návštěvníkům z řad stavebníků festival 
osvětlí základní principy udržitelné výstav-
by, a to v kontextu budoucnosti výstavby 
zaměřené na dosažení stanovených cílů EU 
pro období do roku 2030 i 2050 a využití 
hospodárnosti zdrojů,“ přiblížil odborný 
patron Festivalu architektury Petr Selnik.

Zástupci města Brna přiblíží posluchačům 
adaptační strategii, plán snižování emisí oxidu 
uhličitého a výsledky již zavedených opatření 
na změnu klimatu. Součástí festivalu jsou ne-
jen odborné přednášky, ale také diskusní kula-
té stoly vedené odborníky, kde bude možné 
získat i předat informace nebo dostat zpětnou 
vazbu na již prováděné projekty. 

Technologičtí partneři a výzkumné in-
stituce na festivalové ploše představí hned 
několik unikátních workshopů — napří-
klad ukázku stavebních prací realizova-
ných za pomocí datových modelů přene-
sených rozšířenou realitou nebo robotický 
aditivní velkoformátový 3D tisk stavebních 
celků.  dal

Zaostřeno na klima
Udržitelná architektura v neudržitelném světě  

trend doby: džungle 
Součástí stavebního veletrhu je tradičně 
také nábytkářský veletrh Mobitex. Ten se 
uskuteční v pavilonu F brněnského výsta-
viště. Na letošním ročníku bude k vidění 
zcela nová a netradiční expozice. Půjde 
o ukázkový interiér ve stylu džungle, který 
pro akci připravuje česká designérka Iva 
Bastlová. Motivy džungle jsou nyní velmi 
trendové, stejně jako přírodní materiály 
a well-being styl. To byl také důvod, proč se 
designérka rozhodla pro toto pojetí. Expo-
zice bude pojata odvážně a lehce extrava-
gantně, aby na místě upoutala pozornost 
a návštěvníci měli chuť vstoupit do well-being 
prostoru a nasát atmosféru. Tento prostor 
bude vybaven produkty, které pak návštěvní-
ci najdou na klasických stáncích. 

›
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vzduchu, snadno se ovládá a lze ho umís-
tit téměř v jakémkoli terénu bez nutnosti 
hlubinného vrtu nebo vysoké počáteční 
investice. S velkým odstupem se za ním drží 
tepelné čerpadlo systému země–voda, jehož 
instalace je obtížnější a finančně náročnější. 
Je s ním však možné dosáhnout až osmde-

posledních 12 měsíců firmy stavební spo-
lečnosti nejvíce realizovaly nízkoenergetic-
ké stavby (71 procent), poté zelené fasády 
a střechy (46 procent), popřípadě pasivní 
domy (24 procent) nebo nulové domy (šest 
procent). 

„Při stavbě bytových domů používáme 
v souladu s udržitelným rozvojem přírodní 
materiály. Nechybí ani takzvané zelené stře-
chy nebo i systém udržování teploty vody 
HWAT, který nahrazuje klasické cirkulační 
rozvody,“ přiblížil Tomáš Bělina, předse-
da představenstva společnosti Trigema 
Building.

Systém HWAT přináší úsporu energie 
40 až 45 procent. Je založený na ohřívání 
teplé vody přímo v potrubí před kohoutkem 
s teplou vodou pomocí topného kabelu. 
Odpadá také potřeba cirkulačního čerpadla 
a instalace zpětného potrubí. Navíc HWAT 
nemá mechanické části, jako jsou cirkulační 
čerpadla nebo kontrolní ventily, které se 
opotřebovávají, a proto je téměř bezúdržbový.

Ale nejenom energetickým úsporám bude 
věnovaný letošní ročník stavebního veletrhu. 
Na loňské téma zdravého bydlení naváže 
letos další důležitá oblast – vnitřní prostředí 
budov. „Zahrne oblast kvality života, tedy 

sátiprocentní úspory energie,“ dodává Jiří 
Solfronk.

Zelené Stavebnictví PoSiluje
To, že se stavebnictví mění, ukazuje 
i struktura stavebních zakázek. Celou 
čtvrtinu z nich tvoří ekologické budovy. Za 
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odborníci poradí zdarma 
Na stavebním veletrhu si budou moci ná-
vštěvníci nejenom prohlédnout nejnovější 
technologie, ale také získat zdarma rady od 
odborníků. Třeba ve stavebním poradenském 
centru jim poradí s právními a technickými 
problémy spojenými s přípravou, realizací, 
opravami i užíváním staveb. 

Na experty Cechu topenářů a instalatérů 
České republiky se mohou obrátit například 
s dotazy, jak vyměnit topné zdroje v domác-
nosti nebo s dotazy na novinky v oblasti využití 
obnovitelných energií při snižování energetické 
náročnosti především tepelnými čerpadly, říze-
ným větráním a v kombinaci s fotovoltaickými 
elektrár nami u staveb všeho druhu. 

Poradenské centrum Asociace dodavatelů 
montovaných domů (ADMD) se zaměří na 

všechny otázky související se stavbou a byd-
lením v moderní dřevostavbě. K zhlédnutí tu 
bude dřevěná konstrukce. 

Na stánku Státního fondu životního prostředí 
ČR odborníci poradí, jak získat dotace z progra-
mu Nová zelená úsporám, Dešťovka i z takzva-
ných kotlíkových dotací.  

Jak postupovat při výměně či opravě oken 
doporučí v Poradenském centru pro okna a stí-
nicí techniku. Odborníci z Komínové asociace 
(APOKS) zodpoví dotazy o projektování, stavbě 
a provozu komínů. Klastr českých nábytkářů 
návštěvníkům pomůže zorientovat se na trhu 
výrobců a poradí, jak vybrat kvalitní nábytek. 
Na stánku Cechu čalouníků a dekoratérů se 
zájemci dozvědí, jak postupovat při výběru 
sedacího a lehacího čalouněného nábytku. 



zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale 
i produktivitu, energetickou náročnost či 
hodnotu nemovitosti,“ přibližuje manažer 
stavebního veletrhu Martin Videczky.

Důležité místo tak bude mít také 
odvětví větrání a stínění jako jeden ze 

zásadních aspektů pro zdraví a vitali-
tu člověka. Podrobněji se veletrh bude 
zabývat eliminací rizikových faktorů 
bydlení, jako jsou tvorba plísní, průvan, 
přehřívání prostoru nebo nedostatek 
denního světla. 

Součástí stavebního veletrhu bude již 
tradičně veletrh Dřevo a stavby, který na 
brněnské výstaviště přivádí největší hráče 
na trhu. 

DalIBor DostÁl.(dostal@mf.cz)
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Zdroj: ČSÚ

1994 
celkem:  
166 520

2000 
celkem:  
265 007

2010 
celkem:  
488 690

2018 
celkem:  
501 984

stavební práce celkem
v mil. Kč běžných cen

14 458

10 897

3 923

2 974

73 143

Nová výstavba, rekonstrukce  
a modernizace v tuzemsku celkem: 487 526

Nová výstavba, rekonstrukce  
a modernizace v tuzemsku celkem: 477 793

Nová výstavba, rekonstrukce  
a modernizace v tuzemsku celkem: 261 084

Nová výstavba, rekonstrukce  
a modernizace v tuzemsku celkem:  
163 546

Opravy a údržba  
v tuzemsku:  
46 684

Opravy a údržba  
v tuzemsku: 124 867

Opravy a údržba  
v tuzemsku: 121 504

Opravy a údržba  
v tuzemsku: 63 509

Stavební  
práce  
v zahraničí:

Stavební  
práce  
v zahraničí:

Stavební práce  
v zahraničí:

Stavební práce  
v zahraničí:

62 929

38 402

38 743

88 428

54 337

54 265

31 694

123 517

175 911

70 403

33 140

3 881

6 401

4 060

3 690

73 689

56 711

30 445

9 595

Bytové budovy
Nebytové budovy nevýrobní
Nebytové budovy výrobní
Inženýrské stavby
Vodohospodářské stavby
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Farmáři na suchu?  
Hrozby dne: nedostatek srážek 
a vysychání evropského penězovodu 
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Tuzemské zemědělce zřejmě čeká 
další extrémně suchý rok. V Česku 
je aktuál ně nejmenší zásoba vody 

ve sněhu za posledních dvacet let. Neje-
nom kvůli nedostatku srážek, ale i příliš 
teplé zimě s nadprůměrnými teplotami. 
Průměrná teplota v prosinci byla 1,9 °C. To 
bylo o 2,8 stupně více, než činil dlouhodobý 
normál z let 1981 až 2010. 

Podzemní vody, které kvůli menšímu 
úhrnu srážek v posledních letech klesaly, se 
tak v letošní zimě prakticky nedoplní. A si-
tuace je o to horší, že Česká republika má za 
sebou pět extrémně suchých let. Každý další 
znamená pro farmáře, jejich pole a pastviny 
extrémní zátěž. 

Nepřízeň počasí vyvolaná změnami 
klimatu ale není jedinou pohromou, na niž 
se musejí zemědělci připravit. Kvůli brexitu 
dojde ke snížení dotací, které čeští zemědělci 
dostávají z Evropské unie. Kromě zdrojů 
podzemní vody jim tak začnou vysychat 
i zdroje financí.

rána pro VenkoV
„Naši konkrétní analýzu nemáme. Ale vy-
cházíme z toho, že návrh rozpočtu EU a tím 
i společné zemědělské politiky na příští 
období zahrnuje i dopady brexitu. To jest 
návrh na krácení obálky pro přímé platby 
o čtyři procenta a rozpočtu českého Progra-
mu rozvoje o zhruba 16 procent,“ vypočítává 
Martin Pýcha, předseda Zemědělského sva-
zu České republiky. Podle jeho slov je zatím 
předčasné odhadovat, kterých dotací a jak se 
snížení přesně dotkne. 

Jeho slova potvrzuje i ministerstvo 
zemědělství. „Ke snížení prostředků na 
společnou zemědělskou politiku by mělo 
dojít od začátku nového programovacího 
období, tedy od roku 2021. Evropská komise 
navrhla snížení prostředků na Společnou 
zemědělskou politiku přibližně o 11 procent 
v běžných cenách,“ konstatuje mluvčí mini-
sterstva zemědělství Vojtěch Bílý. Jednání 
o víceletém finančním rámci, tedy rozpočtu 
EU na programovací období 2021 až 2027, 
a reformě společné zemědělské politiky EU 
po roce 2020 podle něj stále pokračují. 

„Česká republika společně s řadou ostat-
ních členských států požaduje zachování 
adekvátního rozpočtu na společnou zeměděl-
skou politiku, ideálně na úrovni současného 
programovacího období. A to i s ohledem na 
skutečnost, že na společnou zemědělskou 
politiku EU jsou kladeny nové požadavky, 
zejména v oblasti změny klimatu a životního 
prostředí,“ dodává Vojtěch Bílý. Případné 
nahrazení výpadku evropských peněz z ná-
rodních zdrojů bude podle něj Česko řešit až 

po konečném schválení víceletého finančního 
rámce na období 2021 až 2027.  

nedoStatky v evidenci
Kromě finanční podpory z tuzemských zdro-
jů může českým zemědělcům pomoci i větší 
efektivita při hospodaření. I z toho důvodu, 
že Česko v tomto ohledu zaostává za vyspělý-
mi zeměmi, je zatím v čerpání zemědělských 
dotací o čtyři procenta pod průměrem EU. Ze 
31 tisíc podaných žádostí o dotace jich část 
vypadne kvůli špatně zpracované evidenci 
nebo nedoložení klíčových dat. 

Podle Státního zemědělského a inter-
venčního fondu (SZIF) jsou nejčastěji na 
vině nedostatečná evidence a nedoložení 
klíčových dat v podobě výměry obhospoda-
řované půdy, množství osiva či nedostatečné 
prokázání objemu vlastní produkce. 

Problém s dokládáním povinných údajů, 
nutných pro českou a evropskou legislativu  
tak často vede k tomu, že příslušná částka ne-
může být vyplacena nebo je proces vyplácení 
vinou administrativy natolik zpomalen, že se 
nestihne zaevidovat a zemědělec o dotaci při-
jde. K vyšší úspěšnosti může zemědělcům po-
moci přechod na digitální systémy evidence.

Celkový balík dotací navíc výhledově bude 
kvůli brexitu menší, což představuje další 

problém. „Na zemědělce je kladena neú-
měrná zátěž, kdy se musejí starat o svá pole 
a po práci venku sedí nad papíry, kterým 
často nerozumí ani vyškolený personál. 
Navíc nejsou zvyklí na úředničinu a nevědí, 
co mají kdy a kam dodat. Proto pokládáme 
za důležité jim práci ušetřit a pomoci jim 
s byrokracií, bez které nedosáhnou na po-
třebnou podporu ze strany EU,“ vysvětluje 
Lukáš Musil, zakladatel společnosti Agdata 
zaměřené na digitalizaci zemědělství. 

Pomalá digitaliZace 
Digitální aplikace pomáhají zemědělcům 
s řízením podniku a také s vedením zákonné 
a dotační evidence. Díky tomu získá země-
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„Pro nás je důležitá 
férovost podmínek na 
jednotném evropském 
trhu. Nikoliv, že někdo 
má větší dotace a tím 
nás pak na trhu poráží.“ 

MartIn PýCHa, Zemědělský svaz  

České republiky



dělec snadný přístup k potřebným datům 
a zároveň dojde k automatizaci procesů, 
které zvládne počítač. Tím se podstatně 
zkracuje celý průběh žádosti – úřad dostane 
zpracované všechny náležitosti napoprvé 
a není nutné proces schvalování nijak pro-
dlužovat. 

Pravděpodobnost, že zemědělec dosáhne 
úspěšně na potřebnou finanční injekci, se 
tak výrazně zvyšuje. Podle Lukáše Musila 
v případě dobrého nastavení sníží digitální 
systém agendu spojenou s dotacemi na 10 až 
15 procent původního času.  

Digitalizace farem a s ní související auto-
matický sběr a záznam jdou však stále po-
malu. Za plně digitální se dají označit zatím 
pouhá procenta českých farem. Tempo by se 
však v budoucnu mělo zrychlovat. Hlavním 

dukce a tak dále. Nikoliv, že někdo má větší 
dotace a tím nás pak na trhu poráží. Pokud 
bychom měli všichni stejné podmínky a ná-
sledně došlo ke krácení rozpočtu, které by 
se dotklo všech stejně, tak to jsme schopni 
akceptovat,“ zmiňuje Martin Pýcha.

K narovnání těchto podmínek od vstupu 
ČR do EU v roce 2004 podle něj zatím 
nedošlo. Rozdíl mezi zeměmi západní 
a východní Evropy, které kdysi oddělovala 
železná opona na hranicích, tak v platbách 
pro zemědělce stále trvá. 

„Máme povětšinou nižší objem podpor na 
hektar, navíc ještě vyplácených jiným způ-
sobem. Máme i nižší národní a téměř žádné 
regionální podpory. Máme také jedno z nej-
vyšších zdanění základních potravin DPH, 
nemáme nižší daně z příjmu jako v některých 
jiných zemích, jako zemědělci platíme napří-
klad za odběr vody nejvyšší platby ve střední 
Evropě. Nemáme speciální sociální podpory 
a takto bychom mohli ještě dlouho pokračo-
vat. Zkrátka všechny tyto věci se nás dotýkají 
a projevují s v ekonomické rentabilitě českých 
zemědělců,“ porovnává Martin Pýcha. 

Druhou důležitou podmínkou pro zacho-
vání konkurenceschopnosti českých farmá-
řů podle něj je, aby dovozci museli dodržo-
vat stejné podmínky jako místní producenti. 
„Jestli nám evropská společnost ukládá 
velké množství povinností, které musíme již 
dnes plnit vůči životnímu prostředí, welfare 
zvířat a podobně, a pak dovolíme dovozy 

ze zemí, kde tyto povinnosti nemají a tím 
pádem mají i nižší výrobní náklady, tak se to 
negativně musí projevit, a dnes již projevuje, 
v ekonomice zemědělců,“ uzavírá Martin Pý-
cha. Typickým příkladem je podle něj dovoz 
ze zemí Mercosur sdružující jiho americké 
státy. 

DalIBor DostÁl.(dostal@mf.cz)

hybatelem by kromě stoupající administ-
rativní zátěže mohla být také klimatická 
změna, která má na zemědělství větší dopad 
než na jiné obory. Precizní zemědělství totiž 
má větší šanci ztlumit negativní dopady 
těchto jevů.

ŽeleZná oPona trvá
Kromě zavádění moderních technologií 
chtějí čeští zemědělci udržet svoji konku-
renceschopnost i dalšími opatřeními. Chtějí 
především dosáhnout obdobných dotačních 
podmínek, jako mají jejich kolegové v ze-
mích západní Evropy. 

„Pro nás je důležitá férovost podmínek na 
jednotném evropském trhu. Jinými slovy 
abychom v rámci EU měli přibližně stejné 
dotační podmínky na hektar, jednotku pro-
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„Na zemědělce je 
kladena neúměrná 
zátěž, kdy se musejí 
starat o svá pole a po 
práci venku sedí 
nad papíry, kterým 
často nerozumí ani 
vyškolený personál.“ 

lUkÁŠ MUsIl, Agdata

›

Zemědělství v česku

 měřicí jednotka 1989 2000 2010 2018

Výroba mléka mil. litrů 4 892 2 708 2 612 3 078

Průměrná roční dojivost krávy  litry 3 982 5 255 6 904 8 526

Výroba jatečných zvířat tis. t ž. hm 1 487 1 084 788 739

Osevní plochy obilovin tis. ha 1 670 1 648 1 460 1 339

Osevní plochy brambor tis. ha 115 69 27 23

Osevní plochy cukrovky technické  tis. ha 127 62 56 65

Osevní plochy řepky tis. ha 102 325 369 412

Osevní plochy pícnin na orné půdě tis. ha 1 079 725 406 468

Trvalé travní porosty (včetně pastvin)  tis. ha 828 961 986 1 011

Stav hospodářských zvířat – skot tis. kusů 3 481 1 574 1 349 1 416

Stav hospodářských zvířat – prasata tis. kusů 4 685 3 688 1 909 1 557

Průmyslová hnojiva – spotřeba čistých  
živin na 1 ha zemědělské půdy kg 233,7 88,4 99,8 137,5

Zdroj: ČSÚ
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Za pět let klesl počet absolventů oborů 
informačních a komunikačních 
technologií (ICT) na vysokých ško-

lách o 23 procent. Důvody jsou dva: slabší 
populační ročníky a to, že tisíce studentů 
ukončí nebo přeruší vysokoškolské studium 
informačních oborů předčasně. 

Od studia je táhnou pryč lukrativní 
pracovní nabídky. V praxi se rychle rozvíjejí 
a zdá se, že k dokončení studia už pak nema-
jí motivaci. 

výmluvná číSla
V roce 2018 pracovalo v Česku více než  
200 tisíc ICT odborníků. Čtyřiapadesát pro-

cent z nich dosáhlo terciárního vzdělání,  
40 procent mělo střední vzdělání s maturi-
tou a pět procent nižší vzdělání. Vysoko 
školsky vzdělaní byli převážně specialisté  
v ICT – analytici a vývojáři softwaru a po-
čítačových aplikací a lidé z oblasti databází 
a počítačových sítí. V posledním meziroč-
ním srovnání se mezi ICT odborníky v Čes-
ku výrazně zvýšil podíl osob s maturitou.

„Firmy loví schopné ajťáky už na 
středních odborných školách a jsou 
ochotny investovat do jejich dalšího roz-
voje nemalé prostředky. Žáci sami pak 
začínají podnikat a nabízejí například 
tvorbu webů ještě před maturitou. Jako 

středoškolští absolventi informačních 
technologií mají dostatečné odborné 
znalosti i finanční nezávislost a v pokra-
čujícím studiu na vysoké škole někteří 
nevidí smysl,“ uvedl Martin Vodička, 
ředitel Soukromé střední školy výpočetní 
techniky v Praze (SSŠVT). 

Poptávka po středoškolských absolven-
tech se za posledních pět let vyšplhala až na 
desetinásobek. Hodně se však změnilo také 
chování firem při náboru nových zaměst-
nanců a znění inzerátů. 

IT specialisty hledají firmy všech velikos-
tí. Vysokoškolsky vzdělané specialisty větši-
nou zlákají velké korporáty s nadsazenými 
platy a benefity, menší firmy pak automa-
ticky hledají mezi absolventy středních škol, 
které dokážou zaplatit. 

Všechny firmy pak ochotně přistupují 
na podmínky mladých ajťáků – většinou je 
podporují v dalším studiu flexibilní pracov-
ní dobou, možností pracovat z domova, a ně-
kteří dostávají od zaměstnavatelů dokonce 
stipendium. 

Zkušenosti získané v praxi však často 
u mladých lidí úplně převáží a chuť studo-
vat vyprchá. Ve státní sféře nebo v za-
hraničí má vysokoškolský titul v IT stále 
svoji váhu, ale pro mladé ajťáky už tolik 
neznamená.  RED

Fok Us

Ajťáci bez motivace?
S maturitou si v Česku vystačí 
40 procent IT odborníků

INZERCE     A201000542

Nevíte, jak na daně? 
Spolupracujte s daňovým poradcem!

Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.

Chcete víc?
Využijte Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete 
spolehlivě najít zadáním konkrétního požadavku, přičemž se s vámi spojí  
ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.

Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifikační 
zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá. Výběr je opravdu široký. 
Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Komora daňových 
poradců ČR

Kozí 4, 602 00 Brno

        

 +420 542 422 311
  kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz

 dodržování mlčenlivosti

 odpovědnost za škodu

 profesní pojištění 
 odborná zkouška

 garance zákona
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Ř íkají vám něco jména řeckých 
zubařů Alexandra Fellingera nebo 
Filipa Laubera? Ne? Tak máte štěstí. 

A pokud ano, tak jste již nejspíš narazili na 
některý z jejich fiktivních inzerátů. Tito dva 
údajní řečtí ortodontisté totiž velmi často 
vystupují jako prodávající ojetin.  

Sdružení na ochranu vlastníků automo-
bilů (SOVA) začalo jejich a další fiktivní 
inzeráty sbírat a upozorňovat na podvody 
spojené s prodejem ojetých aut. Seznam je 
možné si prohlédnout nebo jej doplnit na 
webu sdruzenisova.cz.

auto Za hranicemi 
Mechanismus podvodu je vždy stejný: Pro-
dejce nabízí za výhodnou cenu ojetinu, která 
se nachází v zahraničí. Cílem je vylákat od 
kupujícího buď zálohu na koupi automobilu, 
nebo úhradu ceny většinou dosti nákladné 
dopravy vozu do České republiky. Po zapla-
cení peněz prodejce přestane komunikovat 
a kupující se vozu nikdy nedočká.

Údajný Alexander Fellinger již takto 
nabízel modely Ford Mondeo, Toyota Verso, 
Volkswagen Golf, Audi Q7, Mazda CX 3 nebo 
Škoda Fabia. Jeho příběh byl pokaždé stejný. 
V České republice mu skončila smlouva, 
odstěhoval se do Řecka a potřeboval auto 
prodat. K doručení využíval společnost 
DPDCourier – její název se nápadně podobá 
známému přepravci, se kterým ale nemá nic 
společného. 

Podobně postupovali podvodníci i v přípa-
dě druhého údajného řeckého zubaře. Od 
Fellingera si „vypůjčili“ fotografie, webové 
stránky, loga. A pod jménem Filip Lauber 
inzerovali k prodeji například Mercedes-

Benz anebo Hondu CRV. Přepravu měla 
znovu zajistit společnost DPDCourier.

Další z fiktivních nabídek, kterou sdru-
žení SOVA zaznamenalo, byla od údajné 
Němky Manuely Rackwitz Cernik. Ta nabí-
zela vůz Ford Galaxy. V inzerátu bylo sice 
uvedeno jméno Vojtěch Skala, který měl být 
v Ústí nad Labem, ale po reakci na nabídku 
odpovídala Cernik, která se dle svého tvrze-
ní přestěhovala do Německa a chce si pořídit 
ekologický vůz s využitím dotace. Další Ford 
Galaxy nabízel údajný Richard Millar.

37 PaStí
Pokaždé když sdružení SOVA zveřejní 
informace o lživých inzerátech, začnou se 
mu ozývat oklamaní lidé nebo ti, kteří mají 
s tímto druhem podvodu zkušenost. K dneš-
nímu dni je na stránkách sdružení  
37 fiktivních inzerátů. 

„Rozhodli jsme se, aby zájemci o ojetiny 
viděli, jak tento druh podvodu probíhá 
a že se případy často opakují. Návštěvní-
ci našich stránek si mohou rozkliknout 
komunikaci s podvodníkem, podívat se na 
inzerát, zjistit jména, pod kterými podvod-
níci odpovídají nebo také jejich emailové 
adresy,“ vysvětluje předseda sdružení SOVA 
Zbyněk Veselý. 

A dodává: „Záznamů zatím není mnoho, 
protože ne všichni podvedení jsou ochotni 
své případy zveřejnit. Budeme rádi, když 
se lidé rozhodnou podělit se o svůj případ 
a vloží na naše stránky inzerát a komunikaci 
s podvodníky. My je následně ‚zanonymizu-
jeme‘ a zveřejníme.“ 

Jaroslav MatěJka.(matejka@mf.cz)

Fok Us

Lživé inzeráty útočí
Zubaři Fellinger a Lauber 
prodávají ojetiny
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Dentista v akci 
Zde je fragment záznamu komunikace údaj-
ného „řeckého zubaře“ Laubera s jedním 
zájemcem. Ten netušil nic zlého a zareago-
val na inzerát nabízející ojeté auto nacháze-
jící se v zahraničí.

F. L.:
„Auto je stále na prodej a je přesně takové, 
jak ho můžete vidět na fotkách, bez me-
chanických problémů. Cena je 290 000 Kč, 
registrace byla uskutečněna v roce 2014 
a auto má najeto 56 593 kilometrů. Auto má 
české poznávací značky a doklady. Pracoval 
jsem v ČR, kde jsem ho koupil, takže auto 
je přihlášené v ČR. Doufám, že rozumíte 
mé češtině. Omlouvám se, pokud tento text 
obsahuje pravopisné chyby. Byl přeložen 
z angličtiny. Raději mi odpovězte anglicky.“ 

Zájemce: 
„Dobrý den, anglicky neumím, čeština je 
dobrá. A je to 4x4?“

F. L.: 
„Auto je se mnou tady v Aténách, protože 
moje smlouva v ČR už skončila. Mám ná-
ročnou práci, a proto nemám moc času, ale 
našel jsem způsob, jak uzavřít náš obchod, 
takže žádný problém! Jedná se o doručovací 
společnost, která nám nabízí možnost za-
řídit celý proces tak, že si budete moci vůz 
osobně prohlédnout a otestovat, a pokud 
se jej rozhodnete koupit, pak tato doručo-
vací společnost provede změnu vlastníka 
vozu a postará se o veškerou dokumentaci, 
protože jsem ji k tomu zplnomocnil. Je to 
jednoduchý proces a vy budete mít na otes-
tování auta 5 dní, což je dostatečná doba, 
abyste si ověřil, že auto odpovídá fotkám 
a popisu. 

Přikládám další fotky auta, funguje 
perfektně a vypadá přesně, jako vidíte na 
fotkách, bez jakýchkoliv problémů. Nikdy 
jsem neměl nehodu ani neboural. Postarám 
se o veškeré náklady na dopravu a cena 
bude 290 000 Kč.“

O zálohu požádal „dentista“ Lauber 
vzápětí… 



Rok 2020 ovlivní naše životy na dal-
ších dvanáct let. Tvrdí to učení feng 
ren šui, podle něhož je nadcházející 

období spojeno s energií kovu a potřebou ur-
čité životní inventury a plánů do budoucna. 
Někteří manažeři a podnikatelé se rozhodli 
k vlastní inventuře, do níž promítli své úspě-
chy, a hlásí se do soutěže Manažer roku. 

Její právě probíhající 27. ročník vyvrcholí 
udělením cen v pražském Paláci Žofín  
29. dubna 2020. Základních kategorií, do 
nichž se zájemci mohou přihlásit do konce 
února 2020, je deset. Další zvláštní katego-
rie je Inovace pro udržitelný rozvoj. I toto 
soutěžní kolo je pojato inovativně a nabízí 
vedle zavedených oborových kategorií i kate-
gorie jako jsou Manažer digitálního věku či 
Manažer malých a středních podniků. 

Organizátoři z České manažerské asociace 
(ČMA), která si letos připomíná 30 let od 
svého založení, se již při loňském ročníku 
rozhodli zavést kategorii Vizionář a Zahra-
niční manažer.

PříZnivá odeZva
Účastníci soutěže posun v kategoriích 
hodnotí pozitivně. Příznivě nahlíží na 
poskytovaný benchmarking, který pro 
ty nejlépe umístěné zpracovává tým 
odborníků Hodnotitelské komise v čele se 
zkušeným koučem a konzultatem Petrem 
Kazíkem.

„Oproti nejvyspělejším zemím je u nás 
benchmarking stále málo používaný nástroj 
rozvoje manažerů. Proto zakládáme Akade-
mii manažerské excelence, kterou ČMA chce 
poskytnout, kde sdílejí své úspěchy ocenění 
manažeři,“ říká.

Za cenný přínos soutěže její účastníci ozna-
čují možnost porovnat se s nejlepšími mana-
žery v České republice, networking a pro-
pagaci. „Vždy mě překvapí, kolik úžasných 
manažerů tato země má. Jen je problém, že 
se o nich dostatečně neví,“ uvádí Kazík.

Soutěž vyhlašuje ČMA, ale při nominacích 
manažerských a podnikatelských osobností 

se opírá o rozvětvenou síť partnerských aso-
ciací, svazů, komor, soukromých, státních 
a veřejných institucí.

Mezi partnery patří sesterská Česká podni-
katelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), 
Svaz českých a moravských výrobních druž-
stev (SČMVD), Svaz chemického průmyslu 
(SCHP), Zemědělský svaz ČR (ZS ČR), Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Svaz měst 
a obcí ČR (SMOCR) či Rada kvality (Rada). 
S pořadateli aktivně spolupracuje Český 
institut informatiky, robotiky a kybernetiky 
(CIIRC) prof. Vladimíra Maříka, Manažera 
roku 2018.  RED

Fok Us

Manažeři v běhu
Soutěž bílých límečků 
je tu posedmadvacáté
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Manažer roku
Již 26 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje 
a propaguje nejlepší řídící pracovníky, 
lídry managementu v České republice. 
Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvi-
huje manažery, podnikatele, lídry napříč 
odvětvími, profesemi a regiony. Do finále 
se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, 
nejvyšším titulem Manažer či Manažerka 
roku bylo oceněno 61 z nich. V roce 2018, 
příhodně v roce stoletého výročí založení 
republiky, byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. 
Více na www.manazerroku.cz.

česká manažerská 
asociace (čMa)
Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracov-
níků – manažerů. Asociace v roce 2020 slaví 
30 let od svého založení. Přispívá ke zvyšování 
podnikatelské výkonnosti, konkurenceschop-
nosti, etiky řízení a odpovědného postoje ma-
nažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně 
pořádá na 100 akcí, většinou v 15 regio nálních 
a odborných klubech. Je vyhlašovatelem 
a organizátorem soutěže Manažer roku. 
Spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro 
udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace 
CEC European Managers sdružující přes milion 
evropských manažerů.
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O  Denpasaru se říká, že je to před-
městí Perthu. Něco na tom bude. 
Stačí se balijským hlavním městem 

projít. Samí Aussie. Loni sem přiletělo  
1,23 milionu Australanů, o 5,4 procenta  
více než v předcházejícím roce. Mají to 
blízko, dvě až tři hodiny letu. Jsou všude, 
nepřehlédnutelní, často hluční, mnozí po 
návštěvě baru arogantní. 

Jaký kontrast k takřka „neviditelným“ 
drobným Balijcům. Mlčenlivým, uzavře-
ným do sebe. Působí, jako kdyby na to, co 
se děje kolem nich, na převratné změny, 
hleděli jen zpovzdálí. Vše přijímají se stoic-
kým klidem.    

PoŽehnání i Prokletí
Turistika dokázala (nejprve) pozdvihnout 
a (posléze) zašlapat nejedno místo. Drama-
tickou proměnu v současnosti prožívá Bali, 
jeden z 17 508 ostrovů dvou set šedesáti 
milio nové Indonésie. Umírá na krásu, 
chtělo by se říct, kdyby to neznělo tak lacině. 

Zároveň však z přílivu poutníků v šortkách 
neuvěřitelně profituje, samozřejmě. 

Ještě v 70. letech minulého století bylo 
balijské hospodářství téměř zcela závislé na 
zemědělství. O několik let později, v roce 
2003, už bylo osmdesát procent ekonomiky 
propojeno s turistikou. A dnes je to ještě 
více. 

Symbolem obrovských změn je třeba 
vesnice Ubud. Malebná vesnička proslulá 
výtvory místních umělců, přijížděli sem 
hipíci z celého světa. Dnes je to hlavně stroj 
na peníze. Vedle rýžových polí — vstup za 
poplatek (!) — stojí super moderní bungalo-
vy, hotely pro movité návštěvníky. A genius 
loci místa se rychle vytrácí. 

„Tohle se děje po celé zemi,“ říká Putu 
Agus, který se živí jako průvodce turistů, 
i když na univerzitě Udayana v Denpasaru 
vystudoval zcela jiný obor. Jen potvrzuje 
fakt, že více než polovina obyvatel v součas-
nosti pracuje ve službách spjatých s cesto-
váním.

PřivStaňte Si!
Ještě stále ale lze na ostrově omývaném 
Jávským mořem a Indickým oceánem najít 
místa, kde obrazně řečeno nezakopáváte 
o turisty. Kde vás nepopohánějí, že máte na 
pořízení fotografie jen deset sekund, jako 
například u Nebeské brány v chrámu Lem-
puyang, odkud je krásný výhled na posvát-
nou sopku Gunung Agung. 

Řešením je možná vyrážet na pláž a k chrá-
mům před rozedněním, na sopky po setmění. 
A nalézat. Na Bali se totiž neustále něco děje. 
Nejde jen o nové restauranty, kavárny, kluby 
na plážích. Ale třeba právě objevené vodopády.  

K méně navštěvovaným patří i motýlí 
farma v Tabananu. Působí jako takové alter 
ego dnešního Ostrova bohů, jak je Bali pře-
zdíváno. Každý měsíc se pod namodralou 
sítí narodí zhruba 3500 motýlů. Tyto křehké 
létající artefakty mají smutný osud, žijí 
v průměru jen čtrnáct dní. 

Jaroslav MatěJka.(matejka@mf.cz) 

Křídla motýlí   
Křehké a zranitelné. 
Takové je Bali dnes

Po Pr ÁC I
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Co navštívit

NA VLNĚ. Ostrov se nachází v oblasti tropů,  

průměrná celoroční teplota se pohybuje kolem  

27 °C v pobřežních oblastech. Podle většiny surfařů 

nabízí nejlepší podmínky na světě k jejich milova-

nému sportu. Nejvíce jsou vyhledávány Canggu, 

Kuta, Legian (místa na surfování pro začátečníky) 

a poloostrov Bukit (zde jsou vlny větší).

CHRÁM NA SUCHU. Už od doby kamenné Balijci 

praktikují uctívání předků a vyznávají animistické 

kulty. Každé vesnici dominují chrámové stavby. 

K nejznámějším stavbám patří vedle komplexu 

v Besakihu vodní, v mlze často zahalený chrám 

Ulun Danu Bratan. Je považován za ochránce před 

zlými silami severu. V čase naší návštěvy se ocitl na 

suchu (viz snímek). Čas dešťů měl teprve nastat.  

POCTA BOHŮM. Přes třiadevadesát procent Balijců 

jsou hinduisté. A je to znát doslova na každém 

kroku. Ráno jsou chodníky, dveřní vchody a výklady 

obchodů ozdobeny čerstvými palmovými listy.  

Tyto oběti pro bohy a duchy jsou ale k vidění  

i na polích, na speciálních dřevěných stojanech,  

na sochách bohů.   

INVAZE. V roce 2019 navštívilo Bali na 16 milionů 

turistů, z toho kolem šesti milionů byli zahraniční 

návštěvníci. Vedle Australanů byli téměř stejně 

početně zastoupeni Číňané. Dalším fenoménem 

dneška je to, že se zde usazuje stále více cizinců, 

kteří odsud pracují na dálku přes počítač. Své nové 

bydliště přezdívají Silicon Bali.  

PRÁZDNÉ PLÁŽE? Pokud si chcete u moře užít pri-

ma chvilky, zkuste vyrazit na Ostrov bohů v monzu-

novém období (od října do března). Sice občas prší, 

fouká vítr a je vyšší vlhkost, ale není to tak hrozné. 

Přitom je zde, jak je vidět na snímku pláže v Kutě, 

ležící na jihu od tři čtvrtě milionového Denpasaru, 

i v tomto období krásně. 

RÝŽOVÁ POLE. Rýžové terasy neboli sawah se 

rozprostírají na úpatích hor i v říčních údolích. Jsou 

protkané systémem zavlažování zvaným subak. 

Rýže se z nich sklízí dvakrát, někde i třikrát do 

roka. Dodnes se vše odehrává ručně, od výsadby 

sazenic až po sklizeň a následnou údržbu políček. 

Jak se tam 
dostat

Cena letenky z Prahy do  
Denpasaru začíná na  
14 300 korunách. Levnější je 
to z Vídně (12 901 korun). Let 
s dvěma mezipřistáními trvá 
až 30 hodin. O třináct hodin 
kratší let s jedním mezipřistá-
ním stojí 19 100 korun.
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R ivalové jsou větší, někteří o dost. 
Například Škoda Superb nabízí zava-
zadlový prostor o 130 litrů rozměr-

nější, se složenými zadními sedadly dokonce 
o 170 l. Ale není třeba hned Francouze 
zatracovat. Byť na velikosti u kombi záleží. 

Klame totiž tělem. Zadní dělená sedadla 
v poměru 60 : 40 nejdou sklopit do roviny, 
ale krosový bicykl jsme do automobilu složi-
li, aniž bychom z něj museli odmontovávat 
kola. Dlouhý rozvor a široký zadek zabodo-
valy. Stejně tak možnost zavřít páté dveře 
pohybem nohy pod zadním nárazníkem.

náPadný. Sexy
Při prvním pohledu na skoro pět metrů 
dlouhé auto, které tvoří vrchol nabídky fran-
couzské automobilky, vás napadne, že si ho 
musejí kupovat lidé srdcem a ne rozumem. 
Že přitáhne jen ty, kdo sázejí především na 
vzhled a méně na praktičnost. 

Ano, je to evidentně „designovka“, 
zhmotněná dravá elegance na kolech. Nízká 
aerodynamická silueta karoserie, vzadu 
se svažující střecha, bezrámové dveře jako 
symbol luxusu, agresivní příď s maskou 
s šachovnicovou mřížkou, světlomety full 
LED, dvě chromované koncovky výfuku 
hovoří za vše. 

Peugeot není prémiová značka. Model 
508 ale do nejvyšší třídy patří. Stačí se jen 
podívat na kožené doplňky, dřevěné oblo-
žení v ultramoderním interiéru, prošívané 
kožené sedačky. 

Mnohé však překvapí, jak při nastupová-
ní do nich „zapadnou“ z výšky. Není divu. 
Vůz je vysoký pouhých 1,42 m (!). Méně 
pohybliví budou mít problém se poslé-
ze dostat ven. Tohle auto není pro staré, 
nabízí se teď říct. Ale tak to není. Užijí si 
ho i ti v pokročilém věku, jen musejí být fit. 
Prostor na zadních sedadlech je dostatečný, 
ale není „luxusní“ jako už u zmiňovaného 
Superbu.

klavíriSta Za volantem
Nízká karoserie spolu se silnými sloupky 
a menšími skly navozuje v kabině dojem 
útulnosti, nikoli stísněnosti. A bezpečí, je 
třeba dodat. Zvláště když se rozjedete větší 
rychlostí. Kdo by v té chvíli chtěl sedět v autě 
s autobusovými skly, že? Výhled do stran je 
dobrý, dozadu už je to horší. Ale není třeba 
mít obavy. Při zajíždění do garáže pomůže 
12 parkovacích čidel. 

V „pět set osmičce“ je nejnovější verze tak-
zvaného iCockpitu. Jeho součástí je vyvýše-
ný digitální přístrojový panel s možností 
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Pařížský šarm
Není obr, zato je stylový  
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Peugeot 508 sW  
BlueHDi Gt

Motor: vznětový čtyřválec, 1997 cm³
Nejvyšší výkon: 130 kW (177 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3750 ot/min
Nejvyšší rychlost: 231 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 8,4 s
Převodovka: automatická, 8 stupňů
Pohon: přední
Provozní hmotnost: 1615 kg
Maximální přípustná hmotnost: 2146 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):  
4778 × 1859 × 1420 mm
Zavazadlový prostor: 530/1780 l
Spotřeba (město / mimo / kombinovaná): 
4,9 / 3,8 / 4,2 l
První cena vozu: 820 000 Kč  
(BlueHDi 130, MAN6, výbava Allure)
Základní cena testovaného vozu:  
1 130 000 Kč 



vlastního nastavení či 10tipalcový dotykový 
displej s HD rozlišením. Hlavní funkce 
vozu lze ovládat velkými klávesami. Skvělé 
řešení! V tu chvíli se proměňujete v klavíris-
tu. A věřte, že na tyto zabrnká každý. Vše je 
jednoduché, intuitivní. 

Dlouhé štreky zpříjemňují luxusní se-
dačky s kůží Nappa s masáží (pět různých 
programů, za příplatek). A něco do sebe má 
zvláště na okreskách i systém nočního vidě-
ní. Zvěř či chodce oblečené v temném oděvu 
odhalí na velkou vzdálenost i mimo dosah 
světlometů.  

šeSt na výběr
Peugeot 508 SW je k mání se čtyřválcovými 
motory. Benzin reprezentují přeplňované 
1,6 l PureTech 180 a 225 (číselné označení 
udává výkon v koních), diesel pak motory 
1,5 l BlueHDi 130 a 2,0 l BlueHDi 160 a 180. 
Až na prvně jmenovaný diesel jsou všechny 
spojeny s osmistupňovou automatickou 
převodovkou. Zvláštností je plugin hybridní 
verze Hybrid 225 (dojezd až 44 km na 
elektřinu).

Dvoulitr v testovaném autě byl nejen 
tichý, relativně úsporný, ale také patřičně 
silný po celou dobu. S jedinou výjimkou. Na 
dálnici mu ve chvíli, kdy byl vůz obsazený 

čtyřmi dospělými osobami, došel dech 
po překonání hranice 200 km/h. Přitom 
výrobce udává maximální rychlost o třicet 
kilometrů vyšší. 

Z nuly na sto akcelerovala pět set osmička 
s motorizací, která je nejtěžší z nabídky, za 
8,4 sekundy. Nenechala nás ve štychu ani 
jednou při předjíždění na užších silnicích.   

Odchylka automobilkou deklarované 
spotřeby od skutečné činila zhruba více než 
dva litry. Přesto jezdit s tímto autem během 
týdenního testu dlouhodobě za sedm litrů 
„na sto“ nebylo špatné.   

O osmistupňovém automatu EAT8 jsme 
po celou dobu nevěděli, lepší hodnocení 
snad ani nelze vyslovit. Zvláště na dálnicích 

v rychlostech kolem 130 km/h udržoval 
motor v nízkých otáčkách a přispíval ke 
komfortnímu pocitu z jízdy.  

nebláZněte!
Znalce značky zřejmě neudiví malý na dvou 
stranách zploštělý volant. Už je to tako-
vá „tradice“. Fajn, pro modely 208 či 308 
velikostí padne, ale pro 508? Nicméně byla 
jen otázka času si na něj zvyknout. Zvláš-
tě když řízení novinky bylo lehké a věnec 
volantu potažený perforovanou kůží naopak 
dostatečně silný. Důležité bylo ovšem dobře 
se k němu „usadit“.

I když je možné si nastavit sportovní 
režim, vůz se zrovna v supersport nepro-
mění. Řízení ztuhne, skoro až nepříjemně, 
a do rukou se moc informací nehrne. Je to 
podobné i s módem Comfort, kdy je posilo-
vač velmi aktivní. Jako kdyby tvůrci vozu 
na dálku neustále napovídali, hlavně klidně 
a s rozmyslem. 

Ostatně odpovídá tomu i nastavení pod-
vozku a jeho souhra s adaptivními tlumiči. 
Peugeot 508 SW upřednostňuje komfortní 
představení. A to za každé situace, naložený 
i vyložený. 

Jaroslav MatěJka.(matejka@mf.cz)FO
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ÚsPěŠný PříBěH.  
Model 508 se poprvé objevil na scéně v roce 2010, 
kombi následovalo o rok později. Nyní triumfuje 
hlavně v Evropě druhá generace vozu. 

nePřeHlÉDnUtelný PoDPIs.  
Zezadu je tvořený jednak temným pásem  
zadních světel s kresbou tří drápů a pak také  
předlouhým nápisem. 

UMřel na krÁsU.  
Zavazadlový prostor není zrovna velký. Ale 
manažerům a sportovně založeným rodinám, 
pro které je vůz určený především, bude zcela 
vyhovovat. 

PlUsY a MInUsY 
Stylový, francouzsky nonšalantní, je jiný 
než armáda kombíků na trhu, precizně 
zpracovaný, hodnocení sráží „umělé“ řízení 
a zavazadlový prostor se schodem.    

soupeři
Škoda Superb Combi, Volkswagen Passat 
Variant, BMW 3 Touring, Audi A4 Avant, 
Volvo V60
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digitální strategie. V Česku to bude zhruba 
poloviční počet. 

Stavaři na šPičce
Mezi obory, kde je Česko na evropské špičce, 
patří stavebnictví. Další postup v této oblas-
ti může firmám ušetřit miliardy korun. Od 
roku 2022 bude muset být u všech nadli-
mitních veřejných zakázek nad 150 milionů 
v českém stavebnictví povinně využívána 
takzvaná metoda BIM, která zahrnuje digi-
tální informační model stavby i celého jejího 
životního cyklu.

Podle studie poradenské společnosti PwC, 
jež vychází z praxe používané například ve 
Velké Británii, přinese BIM jen v projekční 
a stavební fázi úspory kolem pěti procent. 
Při 450 miliardách, jež českým stavebnic-
tvím ročně protečou, má BIM potenciál 
ušetřit až 23 miliard korun každý rok. 

Kromě finančních úspor se s digitaliza-
cí zvýší také kvalita staveb a tím pádem 
i komfort jejich uživatelů. I díky pokročilé-
mu stadiu příprav na povinné zavedení BIM 
dnes patří Česko v digitalizaci stavebnictví 
k evropské špičce.

čidla Přibývají na Polích
Digitalizace se stále více prosazuje také 
v zemědělství. Na každé dvacáté tuzemské 
farmě hlídají sklizenou úrodu senzory, které 
poznají možná rizika dříve než zkušený 
zemědělec. 

Například obilí se jednoduše hlídá pomocí 
takzvaných tyčových sond, zavedených 
přímo do nitra skladovaného obilí v sýpkách 
nebo halách. Sondy mají délku několika 
metrů a dokážou v intervalu několika minut 
hlídat teplotu a vlhkost. Že s obilím není 
něco v pořádku a vzniká například riziko 
výskytu plísní, se farmář dozví okamžitě 
v digitální aplikaci. Senzory jsou schopny na 
základě výkyvů v teplotě a vlhkosti předpo-
vědět také útoky dalších druhů škůdců.

Podobně je možné hlídat ovoce. Citlivá 
etylenová čidla dají vědět zemědělci oka-
mžitě, když začne probíhat kvasný proces, 
a umožní mu včas reagovat. 

České zemědělství je, co se týče dostup-
nosti moderních technologií, na špičce. Po-
tvrdil to nedávný průzkum Asociace malých 
a středních podniků. Většina technologií 
není investičně náročná a dokáže fungovat 
samostatně bez složitého hardwaru. Senzo-
rovou síť si tedy může zemědělec vybudovat 
během několika dnů. Spoléhají se na ni 
i drobní zemědělci, sadaři nebo vinaři.

„Motivace je pro zemědělce jednoduchá. 
Úroda za poslední roky nebyla nejlepší a kaž-
dá ztráta způsobená škůdci při skladování je 
ekonomicky znát. Souhrnně všem země-
dělcům hlídání skladované úrody senzory 
zachrání plodiny za desítky milionů,“ uvádí 
Jiří Musil, výkonný ředitel startupu Agdata. 

DalIBor DostÁl.(dostal.mf.cz)

I  když celkově Česko za vyspělými ze-
měmi stále ještě zaostává, například ve 
stavebnictví nebo virtuální realitě patří 

naopak v Evropě mezi premianty.
Podíl tuzemských firem, které nepůsobí 

v oblasti technologií a zároveň se pustily  
do digitalizace, se loni pohyboval kolem  
15 procent. To je téměř dvakrát více než 
před pěti lety.

Hodnota světových společností, které 
investovaly do digitálních technologií, se za 
pět let zvýšila o sedm až 21 procent. Jejich 
celkové příjmy pak rostou každoročně o tři 
až devět procent. Z dat Harvardovy univer-
zity pak vyplývá, že investice do digitalizace 
dosáhnou v roce 2022 celosvětově téměř 
dvou bilionů dolarů. 

Celosvětový vzestupný trend kopíruje také 
Česko, tento proces je však u nás pomalejší. 

„Digitalizace ve smyslu ochoty inovovat 
u nás probíhá pomaleji než v zahraničí. 
Podniky ji totiž chápou jen jako nutné zlo. 
Firmy, které si včas uvědomily tlak na 
digitalizaci, ale mají výhodu. U nás v součas-
né době digitalizuje asi 15 procent středně 
velkých společností, a dokonce méně než 
deset procent korporátů, přičemž je k tomu 
většinou nutí samotný trh nebo konkuren-
ce,“ říká spoluzakladatel inovačního studia 
Pixelmate Matyáš Mandík.

brZdou jSou doPravci
Nejblíže k zavádění nových technologii mají 
podle něj pochopitelně startupy. 

„Z korporátů se nejvíce digitalizuje v ban-
kovním a finančním odvětví, naopak nejvíce 
zaostávají přepravní firmy a gastro. Z naší 
zkušenosti také vyplynulo, že malé firmy 
z výrobních oborů nebo dopravní společnos-
ti si neuvědomují, že potřeba digitalizovat 
se vztahuje také na ně,“ dodává Matyáš 
Mandík.

Podle odborníků bude v příštím roce 
celosvětově 30 procent firem vyčleňovat 
deset procent z příjmů pro naplňování své 

BUsIne s sInFo.C Z

České digitální probuzení
Počet tuzemských firem, 
které investovaly do digitalizace, 
se od roku 2015 zdvojnásobil 
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Většinu výhod je možné uplatňovat 
měsíčně, slevu na manžela či man-
želku při ročním zúčtování. 

Nejtradičnějším bonusem, který může 
využít každý, kdo platí daně, je sleva na 
poplatníka. Zatímco ještě v roce 2007 jste 
mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun roč-
ně, v následujícím zdaňovacím období už šlo 
o částku 24 840 korun (tedy 2070 korun mě-
síčně). A dodnes zůstala tato sazba stejná. 

Pro drobné živnostníky sleva v kombinaci 
s daňovým paušálem často znamená, že na 
dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem 
může být řemeslník, který za rok 2019 vydělal 
600 tisíc korun. Při uplatnění paušálu ve výši 
80 procent je jeho daňový základ 120 tisíc 
a roční daň 18 tisíc. Se slevou na poplatníka 
(24 840 korun) je jeho daň nulová.

Bonus lze využít bez ohledu na to, zda si 
vedete daňovou evidenci, nebo uplatňujete 
výdaje paušálem. Od roku 2018 se navíc 
všech podnikatelů bez výjimky týká i sleva 
na dítě či vyživovaného partnera. 

Specifickou skupinou jsou studenti 
přivydělávající si během studia. „Ti nejsou 
během práce limitováni, mohou mít libovol-
ný příjem, ať už při práci na dohodu, nebo 
standardní pracovní smlouvu,“ upozorňuje 
daňový expert Petr Gola. Základní sleva pro 
studenty činí 4020 korun ročně. 

Ministryně financí Alena Schillerová sice 
plánuje, že budou letos nebo v příštím roce ně-
které slevy u daně z příjmu zrušeny, minister-
stvo ale zatím nespecifikovalo, které to budou. 

Partner beZ Příjmů?
Zvýhodnění na druhého z manželů je ve výši 
24 840 korun ročně. V případě, že jde o dr-
žitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním 
postižením – může si partner z daní odečíst 
částku dvojnásobnou: 49 680 korun ročně 
(4140 korun měsíčně).

V zákoně se dočtete, že se bonusy týkají 
„manžela/manželky bez příjmu“. To ovšem 
neznamená, že váš životní partner nesmí na 
účet dostávat žádné peníze.

Pokud pobírá dávky státní sociální podpo-
ry, sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, 
příspěvek na péči a sociální služby, ale také 
státní příspěvky na penzijní připojištění či 
stavební spoření, slevu uplatnit lze. Ve stejné 
skupině jsou ještě stipendia pro studenty.

Podpora v nezaměstnanosti do této sku-
piny nepatří. Ti, jejichž manžel či manželka 
pobírají podporu, na zmíněnou výhodu nárok 
nemají. Na slevy na dani z příjmu mají koneč-

ně nárok i sami držitelé průkazu ZTP/P nebo 
ti, kdo pobírají invalidní důchod.

dobré ZPrávy Pro rodiče
Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími 
změnami, je sleva na děti. Od loňského roku 
může jeden z rodičů uplatnit slevu ve výši 
1267 korun měsíčně na jednoho potomka, 
1617 korun na druhého a 2017 korun mě-
síčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou 
opět dvojnásobné, pokud má váš potomek 
průkaz ZTP/P. 

Pokud se při výpočtu daně dostane 
poplatník do záporných čísel, to znamená, 
že bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má 
dokonce od státu nárok na přeplatek. 

Už několik let platí takzvané školkovné. To 
se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku 
svých dětí do mateřských škol nebo dětských 
skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto 
výdaje až do výše částky 13 350 korun za kaž-
dého potomka, která odpovídá výši minimální 
mzdy. V daňovém přiznání je na tuto slevu 
řádek 69a (sleva za umístění dítěte). Potvrze-
ní o tom, že školku navštěvuje, je povinnou 
přílohou DAP.

Podnikatelé i zaměstnanci mohou vydělat 
i na takzvaných odečitatelných položkách. 
Důležitou změnou je zvýšení limitů pro 
osvobození příspěvku zaměstnavatele na 
penzijní připojištění a životní pojištění za-
městnanců z 30 tisíc na 50 tisíc korun ročně.

Loni narostla také nezdanitelná částka na 
penzijní připojištění, kterou si mohou OSVČ 
odečíst od základu daně, a to z 12 tisíc až 
na 24 tisíc korun, a také odpočet na životní 
pojištění – opět z 12 tisíc na 24 tisíc korun. 
Poplatníci mohou využít také slevu na EET 
(maximálně do výše pět tisíc korun). 

DalIBor DostÁl.(dostal.mf.cz)

BUsIne s sInFo.C Z
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Jak ušetřit na daních?
Podnikatelé mohou u daně z příjmu 
fyzických osob využít mnoho slev 
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slevy u daně z příjmu fyzických osob

Za zdaňovací období 2019  ročně měsíčně

Na poplatníka 24 840 Kč 2070 Kč

Sleva na EET 5000 Kč  

Na druhého z manželů bez příjmů 24 840 Kč 2070 Kč

Na druhého z manželů bez příjmů – držitele ZTP/P 49 680 Kč 4140 Kč

Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2520 Kč 210 Kč

Invalidní důchod třetího stupně 5040 Kč 420 Kč

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1345 Kč

Student 4020 Kč 335 Kč
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Podnikatel Vlastislav Bříza je doyenem 
českého byznysu. Jeho holding Kohinoor 
má většina veřejnosti spojený s legendární-
mi tužkami původem z Českých Budějovic. 
Jenže podnik se stále ohlíží po nových příle-
žitostech – akvíruje firmy z oblasti automo-
tive, investuje miliony do hotelů. „Hlavně se 
mě už neptejte na minulost,“ usedá do svého 
křesla v sídle své českobudějovické firmy 
třiasedmdesátiletý podnikatel. Pro týdeník 
Euro hovoří o budoucnosti autoprůmyslu, 
zelené revoluci, hrozbě amerických cel 
i o tom, proč se rozhodl nejít do politiky.

 Loni Koh-i-noor Machinery ovládla firmu 
GDK Blow Moulding Machines, která vyrábí 
stroje pro zpracování plastů. Proč jste se 
k té akvizici rozhodli?
Tentokrát to mělo původ jinde než naše 
klasické akvizice z minulosti. Jeden z vět-
šinových majitelů společnosti GDK, Petr 
Kůsa, působí v Průmyslové radě Technické 
univerzity v Liberci. Shodou okolností se 
tam seznámil s mým synovcem Robertem 
Zábojem, a protože jejich firma potřebovala 
kapitál pro další posun, začali jsme společně 
jednat a po čase se domluvili.

 Trochu to zní jako pomoc GDK, nicméně 
i vám její byznys zapadá do portfolia.
Pochopitelně. My se díky nim posuneme 
v technické úrovni a získáme nové know-
how. Dnes kdo netvoří přidanou hodnotu, 
zadělává si na potíže v budoucnu.  ker

Právě spěchám na schůzku na pražském 
náměstí Jiřího z Poděbrad. V rychlosti 
vystupuji z vestibulu metra, ale potřebuji se 
rychle dostat na Vinohradskou třídu. Jenže 
do cesty se mi nečekaně staví červenobílé 
zábradlí, které znemožňuje chodcům nor-
málně přejít ulici. Nemám čas na další cestu 
podchodem, a tak zábradlím prolézám, 
abych schůzku stihla včas. Když se o pár mi-
nut později s architektkou Pavlou Melkovou 
zapovídáme o tom, co vše můžeme zařadit 
pod stále častěji skloňovaný pojem vizuální 
smog, jako jeden z prvních příkladů zaznívá 
právě ono zábradlí.

„Zjednodušeně řečeno vizuální smog je ja-
kákoliv vizuální bariéra, která je často záro-
veň i bariérou fyzickou. Bariéra ve veřejném 
prostoru je vždycky špatně, protože veřejný 
prostor by měl umožňovat co nejsvobodnější 
pohyb i pobývání,“ vysvětluje mi odbornice, 
která před sedmi lety založila v Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
(IPR) Kancelář veřejného prostoru.

Vizuálním smogem jsou také nesmyslné 
bariéry, které nám ve městě mohou bránit 
ve výhledu nebo stěžovat pohyb chod-
cům. „Chronickým problémem v Praze 
jsou sloupy,“ říká Melková, když mi na 
stejné křižovatce v rohu náměstí ukazuje 
čtyři různé sloupy se světelnou signa-
lizací, trakčním vedením a osvětlením, 
místo kterých by tu mohl stát jen jeden. 
Dál kromě zábradlí a sloupů poukazuje 
na nešikovně stojící koš, tři rozvodové 
krabice, reklamní nosič, sloupek a zídku. 
„Většinou když se na to zaměříte, zjistíte, 
že polovina těch věcí by tady vůbec nemu-
sela být,“ shrnuje.
Při procházce po Václavském náměstí po-
tkáváme nespočet dalších příkladů vizuální-
ho smogu. Na několika místech narážíme na 
staré telefonní budky, které už dnes neslouží 
původnímu účelu.  hal

CelÉ textY na WeBU týDeníkU

Sluha trhu
I já mám svého šéfa, 
říká miliardář 
Vlastislav Bříza

Ztraceni v džungli
Města začala bojovat 
s křiklavou reklamou 
a vizuálním smogem 

Miliardy, nazdar!
Za devět týdnů utratila 
obrana víc než třetinu 
svého ročního rozpočtu
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Z extrému do ještě většího extrému. To je 
zhruba vývoj, kterým se vydalo ministerstvo 
obrany pod vedením hnutí ANO. I když mu 
podřízení Andreje Babiše šéfují už přes šest 
let, stále zde aplikují šokovou terapii, která 
bývá prvním krokem krizových manažerů. 
O zatím poslední otřes se postaral ministr 
Lubomír Metnar, když na přelomu roku 
nabraly jeho strategické nákupy za bezmála 
25,4 miliardy korun až nezdravé tempo. 

Kontroverze budí nejen cena pasivních 
radarů z Pardubic, která se z původních 
780 milionů vyšplhala na 1,5 miliardy, ale 
především způsob uzavření dalších velkých 
kontraktů. Ani v jednom resort neporovná-
val víc nabídek a napřímo se domluvil s je-
diným dodavatelem. A když už se náhodou 
ministr se svým náměstkem pro vyzbrojová-
ní Filipem Říhou o otevřenou soutěž pokusí, 
skončí to fiaskem.

„Je to důsledek dlouhodobé neschopnos-
ti realizovat zakázky otevřenou cestou,“ 
sumarizuje Metnarovu a Říhovu obsesi 
v nákupech bez soutěže Milan Eibl, analytik 
protikorupční organizace Transparency 
International. 

„Při počtu zakázek, které se pozdržely, 
zrušily a znovu vypisovaly za minulé roky, se 
ministerstvo obrany dostalo do situace, že je 
jednodušší úplně zapomenout na otevřenou 
soutěž, a snaží se skluz dohnat formou vý-
jimek a uzavřených tendrů. Bohužel proces 
trpí nadužíváním všech možných zkratek 
v akvizičním procesu.“

Duo Metnar & Říha sice neporušuje 
zákon, když techniku a opravy nakupuje 
napřímo, bez srovnání s konkurenční-
mi technologiemi ovšem nedokáže nijak 
obhájit, že pořizovaný materiál je skutečně 
pro českou armádu ten nejlepší a nejvhod-
nější. Samo ministerstvo tvrdí, že otevřené 
soutěže nejsou vzhledem k zajištění české 
bezpečnosti výhodné.  ost
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Výroční pohovor je otevřené výroční 
setkání zaměstnavatele a zaměst-
nance po určité době, nejčastěji roku, 

v jehož rámci se hodnotí uplynulé období. 
Shrnou se úspěchy, neúspěchy, diskutuje 
se práce týmu i jednotlivce, probírají se 
návrhy, nápady na zlepšení či rozšíření 
aktivit. Je to příležitost projevit svůj názor 
a předložit nová řešení. Rozhovor zpravidla 
probíhá mezi čtyřma očima, skupinová 
setkání nebývají tak efektivní. Zaměstnanec 
by neměl využít situace k pomluvám, ale 
naopak prokázat svou osobnost a schopnost 
konstruktivně jednat.

ojedinělá PříleŽitoSt 
Přistupovat k bilančnímu pohovoru jako 
k příležitosti, a ne jako ke zkoušce, je zákla-
dem úspěchu. Jednak eliminujete stres, ale 
hlavně máte možnost zlepšit věci, které vás 
v práci brzdí či jinak omezují, a v neposlední 
řadě se ukážete jako silný hráč týmu. Je to 
šance zhodnotit uplynulé období, a to z obou 
stran, jak zaměstnance, tak i zaměstnavate-
le. Vyzdvihnout úspěchy, ale také projednat 
neúspěchy a faktory, které k nim vedly, a po-
kusit se najít řešení, aby se již neopakovaly. 

Jednotlivá témata by měla být obecná, 
respektive zobecněná, vycházející z kon-
krétních situací. Je vhodné během roku řešit 

nesrovnalosti a průběžně oceňovat také 
úspěchy. Při pohovoru jde spíše o suma-
rizaci, je upřednostňován určitý nadhled 
a vyvození univerzálních postupů pro další 
činnost. 

Vycházejte z faktů a držte se konstruktivní 
kritiky. Hodnocení i sebehodnocení by mělo 
být objektivní, určitě vyzdvihněte své úspě-
chy, nebojte se ale poukázat i na to, co se vám 
nepodařilo, a uveďte, v čem byste nyní postu-
povali jinak, nebo co vám taková zkušenost 
přinesla do dalšího pracovního života.

jak na to? 
Přípravě na takový pohovor je dobré věnovat 
více než jen pár minut, nestačí pak jen 
doufat, že se to nějak přežene. Praktické je 
sepsat si jednotlivé body a návrhy dalšího 
postupu, vytvořit osnovu celé schůzky. Je 
to také vhodná chvíle pro naše požadavky. 
Rozdělte si jednotlivé body podle témat 
a nebojte se vést svoji část rozhovoru. 
Zaměstnavatel jistě vaši aktivitu ocení, 
projevíte tak zájem a schopnost uvažovat 
v širším kontextu, než jsou jen zadané jed-
notlivé úkoly. 

Připravte si evaluaci nejen své práce, 
týmu a výsledků, ale také sebe a svého pů-
sobení, výkonu za uplynulý rok. Na základě 
toho můžete prodiskutovat i své potřeby, ať 

už se týkají vybavení kanceláře, možnosti 
rozšíření týmu, finančního ohodnocení, 
nebo vašeho dalšího sebevzdělávání či roz-
šíření kvalifikace, zapojení se do projektu, 
který vás zajímá apod. 

Rovněž máte příležitost prezentovat 
i osobní situaci, pokud by měla zásadní 
vliv na vaši práci, a pokusit se najít řešení 
akceptovatelné pro obě strany. Rozhodně 
se nebojte přijít s vlastními nápady a ná-
vrhy, které se týkají stávajících projektů 
nebo i těch potenciálních. Zaměstnavatel 
již někdy bývá vzdálený práci ve vaší pozici, 
a proto uvítá vhled a návrhy přímo zevnitř.

Pohled ZaměStnavatele
Obě strany by měly mít rovnocenný prostor 
s cílem dobrat se základních bodů obou-
stranně prospěšné spolupráce. Výroční 
pohovory neslouží jen ke zhodnocení 
zaměstnance, ale také samotné firmy. 
Zaměstnavatel získává cenné informace 
o směřování svých zaměstnanců, jejich in-
klinování k určitému tématu apod. Jedním 
z velkých cílů je identifikovat potenciální 
talenty pro specializované nebo manažerské 
pozice nebo zjistit směry pro nejvhodnější 
horizontální rotaci zaměstnanců na jiné od-
dělení, pobočky nebo také na pracovní místa 
v jiném regionu či v zahraničí. 

Vedení se tak otevírají možnosti plného 
využití lidského potenciálu, který zná dobře 
firmu a je k ní loajální, i k dalšímu rozrůs-
tání se podniku. Je to příležitost pro firmu 
motivovat individuálně své zaměstnance, 
upevnit jejich loajalitu a obecně zlepšit at-
mosféru ve firmě, řídit rozvoj zaměstnanců 
a zvýšit možnosti jejich zastupitelnosti.

Výsledkem pohovoru pro zaměstnavatele 
je získání informací, o co má zaměstnanec 
zájem, co ho motivuje, aby odváděl dob-
rý pracovní výkon. Zaměstnanec by měl 
odcházet s pocitem, že má nastavený čistý 
vztah se zaměstnavatelem a s poznámkami 
o dohodnutých plánech. 

JIří HalBrŠtÁt, 
manažer náboru a marketingu ManpowerGroup

por adna

Jak bych se měl připravit  
na bilanční pohovor s nadřízeným?
 
J. k., Ostrava
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11. Února 
neBoJte se PoDnIkat!
Chcete podnikat, ale nevíte, jak začít? Vizi máte 
v hlavě, ale řešíte, jak ji překlopit do skutečného 
byznys plánu? Brání vám ve startu neznalost 
účetních povinností, daní a odvodů? Přihlaste se 
na seminář Nebojte se podnikat! Dostanete návod, 
jak začít s podnikáním, a cenné rady, jak se ne-
nechat odradit byrokracií. Akce proběhne v úterý 
11. února v sídle Hospodářské komory. Účast 
je zdarma. Podrobnosti vám sdělí na e-mailové 
adrese: krepelka@komora.cz.

18. Února
PrŮvoDCe InvestIčníMI  
PoBíDkaMI
Třetí březnové úterý proběhne v Ústí nad Labem 
seminář k novele zákona o investičních pobídkách. 
Loňská novela měla za cíl více zpřístupnit pobídky 
malým a středním podnikům. I proto bude druhá 
část semináře věnovaná obecně podpoře investic 
menších firem. Účast na akci je bezplatná, a to po 
předchozí registraci na www.czechinvest.org/cz/
Homepage/Registrace/Investicni-pobidky-pro-ma-
le-a-stredni-podniky-cz.

26. Února 
BUĎte kreatIvní
Poslední únorovou středu proběhne v Praze dru-
hý seminář z cyklu Dělejte moderní marketing 

s malým rozpočtem. Povede ho marketingový 
specialista Milan Formánek z Red Bull Media  
House. Účastníci by se měli dozvědět, jak inovo-
vat, přinášet revoluční nápady a řešení v různých 
oblastech podnikání. Každý může být kreativní 
a díky tomu si může lépe poradit s konkuren-
cí, jen je třeba začít ze správného konce. Více 
informací včetně registrace na akci najdete na 
www.businessinfo.cz/akce/seminar-praha-budte-
-kreativni-260220/

9. BřeZna 
ve ZnaMení InCoterMs
Co by mělo patřit do výbavy každého obchodníka, 
vývozce i dovozce? Odpověď nabídne seminář, 
který se uskuteční v pondělí 9. března v sídle 
Mezinárodní obchodní komory (ICC ČR) v praž-
ském Florentinu. Akce je zaměřená na vysvětlení 
pravidel Incoterms 2020. Doložky Incoterms se 
promítají také do práce bankovních specialistů, 
dopravců, poskytovatelů pojišťovacích služeb či do 
jednání se zástupci státní správy (celní a finanční 
dohled). Bližší informace vám poskytne zástupky-
ně ICC ČR filipkova@icc-cr.cz.

12. BřeZna 
Jak vYUŽít lInkeDIn  
na 100 procent
Ve čtvrtek 12. března se v Praze uskuteční semi- 
nář, na kterém získáte návod, jak na sociální síti 
LinkedIn tvořit obsah, spravovat firemní stránky 
nebo vyrábět reklamní kampaně. Využijte LinkedIn 
na 100 procent a oslovte až 1 500 000 uživatelů 
v České republice, zní podtitul semináře. Akci 
pořádá Hospodářská komora, účast je zpoplatněná 
s tím, že členové komory mají slevu. Více si přečtě-
te na www.businessinfo.cz/akce/seminar-praha-
-vyuzijte-linkedin-120320/.

10. Února
sPotřeBní DaŇ
•  splatnost daně za leden 2020 

(mimo spotřební daň z lihu)

17. Února
DaŇ Z PříJMŮ
•  prohlášení poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti na zdaňovací 
období 2020 a podání žádosti 
o provedení ročního zúčtování 
záloh na daň a daňové zvýhod-
nění za zdaňovací období 2019

•  podání žádosti o provedení 
ročního zúčtování správci daně

20. Února
DaŇ Z PříJMŮ
•  měsíční odvod úhrnu sražených 

záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti

24. Února
•  splatnost daně za prosinec 2019 

(pouze spotřební daň z lihu)

25. Února
DaŇ Z PřIDanÉ  
HoDnotY
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za leden 2020
•  souhrnné hlášení za leden 2020
•  kontrolní hlášení za leden 2020 
enerGetICkÉ Daně
•  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za leden 2020 

sPotřeBní DaŇ
•  daňové přiznání za leden 2020
•  daňové přiznání k uplatnění 

nároku na vrácení spotřební 
daně například z topných olejů, 
ostatních (technických) benzinů 
za leden 2020 (pokud vznikl 
nárok)

2. BřeZna
DaŇ Z PříJMŮ
•  podání vyúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti za 
zdaňovací období 2019

•  odvod daně vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby daně za 
leden 2020
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Z trháku propadák
Už zbývá jen jeden pohrobek

O  pádu amerického Blockbusteru 
(v překladu kasovní trhák) se bude 
jednou vyučovat. Na přelomu 

století to byla úspěšná společnost půjčující 
videokazety. Ještě v roce 2004, jak napsal 
Business Insider, měla devět tisíc provozo-
ven po celém světě, zaměstnávala 60 tisíc 
lidí a její roční příjem činil 5,99 miliardy do-
larů. Jenže nic netrvá věčně. Svět se změnil 
a dnes zůstal jen jeden obchod. 

rychlý vZeStuP… 
U zrodu megaspolečnosti stál David Cook, 
dříve úspěšný ajťák. V roce 1985 otevřel 
v Dallasu svoji první půjčovnu a nazval ji 
Blockbuster. Od počátku nabízel za pomoci 
moderního počítačového řešení kolem osmi 
tisíc videokazet s filmy, zatímco konkurenti 
tak maximálně stovky. 

O rok později otevřel další tři poboč-
ky. V roce 1987 do firmy vložili tři noví 
investoři 18,5 milionu dolarů a Cook odešel. 
Injekce pomohla, v roce 1987 se Blockbuster 
stal největším hráčem v USA s 800 půjčov-
nami. Společnost kupovala malé provozovny 
a otevírala zcela nové.

Expanze pokračovala i za hranicemi. 
V roce 1992 to odnesl řetězec Ritz ve Velké 
Británii. O dva roky později se však karta 
obrátila, novým vlastníkem Blockbusteru 
se stal za 8,4 miliardy dolarů Viacom. 

…i SešuP
Další klíčový okamžik nastal v roce 1997. To 
se objevil na scéně budoucí hrobník dosud 
úspěšné společnosti. Jmenoval se Reed Has-
tings a štvalo ho, že po něm chtěl Blockbus-
ter poplatky za pozdě vrácené kazety. Pro 
společnost představovaly každý rok  
16 procent příjmů. 

A tak Hastings založil Netflix. Později řekl, 
že to učinil z nechuti zaplatit pokutu ve výši  
40 dolarů. Od počátku jeho společnost půjčo-
vala DVD bez hrozby sankcí za měsíční paušál.

V roce 2000 spáchal Blockbuster velkou 
chybu. Měl možnost koupit Netflix za  
50 milionů dolarů, ale neudělal to. A navíc 
se o dva roky později objevil další přímý 
konkurent, Redbox. Také on nevyžadoval 
poplatky. O dva roky později Blockbuster 
odstoupil od zavedené praxe pokut, ale už 
bylo pozdě. Netflix se tvrdě prosazoval a he-
gemon podle Forbesu ztratil až 75 procent 
své tržní hodnoty. 

V roce 2010 Blockbuster vyhlásil bank-
rot, dlužil kolem miliardy dolarů. V dalších 
letech postupně končil jeden obchod za 
druhým, až zbyl jediný v Bendu ve státě Ore-
gon. Žije z několika stovek věrných místních 
příznivců a dále z turistů, kteří ho navštěvu-
jí z nostalgie po starých časech. 

Jaroslav MatěJka.(matejka@mf.cz)
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www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

Jedná se o výrobky prvotřídní kvality, které 
dokáží obstát v konkurenčních prostředí 
světových výrobců pneumatického nářadí. 
Odvažujeme se jít až k materiálům 
a fyzikálním vlastnostem, které Vám 
umožní dosáhnout maximální efektivity 
při realizaci Vašich projektů.

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.
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a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.

 

www.permon.cz

PERMON s.r.o.  
je tradiční český výrobce pneumatického 
a hydraulického nářadí pro doly, lomy a stavebnictví. 

Výroba je zaměřena především na:
•   Sekací, sbíjecí, bourací a vrtací kladiva, které nacházejí uplatnění při demoličních pracích, 

vrtání v dolech a lomech při narušování hornin.

•   Ponorná vrtací kladiva, pro těžbu v lomech a  vrtání studní a průzkumných sond.

Jedná se o výrobky prvotřídní kvality, které 
dokáží obstát v konkurenčních prostředí 
světových výrobců pneumatického nářadí. 
Odvažujeme se jít až k materiálům 
a fyzikálním vlastnostem, které Vám 
umožní dosáhnout maximální efektivity 
při realizaci Vašich projektů.

Díky robustní konstrukci a skvělému 
a jednoduchému designu jsou naše 
výrobky tou nejlepší možností 
v rukou zkušených pracovníků, 
stejně jako začátečníků.
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