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říká Jarmila Podhorná, 
zakladatelka firmy Naděje

„Léčivé byliny mají
ohromnou budoucnost,“ 





Nemáš tetování? Pak neexistuješ! Dříve symbol 
vzpoury, znak kriminálníků, dnes nudný módní 
doplněk. Ilustrovaní lidé zaplavili Zemi. Odhaduje 
se, že už více než čtvrtina obyvatel naší planety nosí 
na svém těle nějaký obrazec či poselství. 

Ve Spojených státech, kde mají ohledně byzny-
su vše přesně spočítané, se točí v tom tetovacím 
a piercingovém tři miliardy dolarů ročně a číslo stále 
roste. V roce 2007 se v něm pohybovalo znatelně 
méně, 1,6 miliardy dolarů. Dvacet tisíc salonů nyní 
nestíhá nápor zákazníků, hlavně mileniálů. Více než 
třetina mladších lidí ve věkové skupině 25 až 29 let 
už v USA tetování nosí. 

Nejčastěji mají tetování na ramenou a zádech 
(25 procent ženy, 34 procent muži), nohách 
(14 procent / 20 procent), kotnících (14 procent / 

20 procent).  Naopak muži nemají žádné tetování 
na obličeji, zatímco ženy se tomu nebrání 
(4 procenta).

Stejně jako roste tetovací byznys, se ale začíná 
neuvěřitelně dařit i lékařům a specialistům, kte-
ří „hříchy mládí“ z kůže odstraňují. Loni v USA 
provedli 110 tisíc výkonů, oproti roku 2013 
o 52 procent více. Průměrná cena výkonu byla 
podle market.research.com 1700 dolarů.  

A obdobné to bude i u nás. Stačí se jen podívat 
na web kérky.cz, kde je v seznamu štítků u článku 
ten s názvem „odstranění tetování“ druhý největší. 
Více pak o byznysu s tetováním v Česku v hlavním 
článku čísla. 

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Závislost na inkoustu
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Joan Collinsová, 
britská herečka

„Babička brávala moji 
mámu do cirkusu, aby 
viděla na vlastní oči 
tlusté ženy a potetované 
muže – a dneska 
jsou všude.“
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Podnikatelé a existující firmy se zatím 
drží a vyčkávají, těch, co přeruši-
lo nebo ukončilo činnost, není víc 

než v uplynulých letech. Pandemie se ale 
výrazně projevila na chuti Čechů pouštět se 
do nového podnikání,“ upozorňuje poradce 
Michal Dvořáček.

Potvrzuje to i analýza poradenské spo-
lečnosti Bisnode. Ekonomický šok, který 
vyvolala pandemie covidu-19, se plnou 
silou odrazil na chuti lidí rozjíždět nový 
byznys. 

Do května 2020 bylo založeno 11 178 no- 
vých firem, což je o 13 procent méně než ve 
stejném období roku 2019. Nejhorší situace 
byla v dubnu a březnu, kdy meziročně vzniklo 
o 30, resp. 24 procent méně podniků než loni. 

„Na všechny z nás dopadají opatření 
v boji proti koronaviru a v následujících 
měsících se budeme muset vyrovnat s no-
vými podmínkami na trhu. Podnikatelské 
prostředí bude rizikovější, poroste počet 
opožděných, či dokonce nesplacených fak-
tur, stejně tak vzroste počet krachujících 
firem, zvýší se nezaměstnanost. Hospo-
dářství citelně propadne nejen u nás, ale 
napříč vyspělými ekonomikami, které jsou 
našimi významnými obchodními partne-
ry,“ vypočítává analytička Bisnode Petra 
Štěpánová.

Nové příležitosti?
„Proto není překvapením, že podnikatelé 
aktuálně spíše reagují na novou situaci 
a soustředí se na to, aby jejich firmy přežily. 
Na druhé straně trh přinese časem i nové 
příležitosti,“ doplňuje Štěpánová.

Ještě v prvních dvou měsících letoš-
ního roku podnikatelé založili zhruba 
stejný počet firem jako loni. Dramatický 
propad nastal v březnu, kdy meziročně 
vzniklo o 654 nových společností méně, 
přestože nouzový stav a restrikce přišly 
až v polovině měsíce. V dubnu se situace 
dále zhoršila. Nových firem přibylo jen 
1687, což je nejnižší měsíční přírůstek od 
roku 2017.

Lepší čísla přinesl květen, kdy bylo za-
registrováno 2015 nových společností  
(o 16 procent méně než v roce 2019). „Oče-
káváme, že v následujících měsících se bude 
situace dále mírně zlepšovat,“ říká Petra 
Štěpánová.

V České republice bylo ke konci prvního  
kvartálu registrováno celkem 510 734 firem, 
z toho 484 138 společností s ručením omeze-
ným a 26 596 akciových společností. Přesto-
že za první tři měsíce letošního roku vzniklo 
7477 nových firem, celkový počet registrova-
ných subjektů se zvýšil pouze o 3715.

živNostNíci se drží 
Činnost jich v květnu dokonce přerušilo 
méně než loni. To, že se ekonomika po koro-
navirové krizi začíná probouzet, dokazuje 
aktivita živnostníků.  Za tři jarní měsíce sice 
podnikatelské aktivity pozastavilo více než 
20 tisíc osob samostatně výdělečně činných 
(o 16 procent více než loni a o třetinu více než 
v roce 2018). Květen už ale nabízí jiná čísla.

„V květnu se už situace vrací do normálu,“ 
potvrzuje Petra Štěpánová ze společnosti 
Bisnode. V pátém měsíci živnost pozastavilo 
jen 4200 podnikatelů – tedy o devět procent 
méně než loni. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s ko

Byznys v nejistotě 
Kvůli pandemii vzniká méně firem

Konkurenceschopné  
česko?
Obchodní spory Spojených států 
a Číny způsobily propad konku-
renceschopnosti obou největších 
ekonomik světa. Nejkonkurence-
schopnější zemí světa je podle 
švýcarského institutu IMD Singa-
pur před Dánskem a Švýcarskem, 
Nizozemskem, Hongkongem 
a Švédskem. Po loňském poklesu si 

letos ČR v žebříčku udržela  
33 místo. Mezi zeměmi Visegrádské 
skupiny je na tom Česko nejlépe, 
a to před Polskem (39), Maďarskem 
(47) a Slovenskem (57). 

Záchranný kruh čMZRB
Malí a střední podnikatelé získali 
od Českomoravské záruční a rozvo-
jové banky (ČMZRB) za prvních pět 
měsíců letošního roku podporu 

v objemu přes 21 miliard korun, 
což představuje více než dvojná-
sobný meziroční nárůst. Banka tak 
firmám poskytla téměř takovou 
výši podpory jako za celý rok 
2019, který byl doposud historicky 
nej úspěšnější. Celkově od začátku 
roku do 31. května 2020 pomohla 
banka podnikatelům profinanco-
vat přes 4100 projektů převážně 
provozního charakteru. FO
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Nově vzniklé firmy 
v jednotlivých měsících 
2017–2020

 ’17 ’18 ’19 ’20 Změna  
’19/’20

Leden 3093 3030 2852 2724 -4,49 %
únor 3140 2596 2451 2625 7,10 %
Březen 3414 2782 2781 2127 -23,52 %
Duben 2410 2624 2397 1687 -29,62 %
květen 2604 2431 2391 2015 -15,73 %



Jedním z vedlejších důsledků koronavi-
rové pandemie bude podle odborníků 
urychlení digitalizace a robotizace ve 

všech oblastech podnikání. Z aktuálního 
průzkumu společnosti Profesia.cz vyplývá, 
že se stále více pracovníků tuzemských 
firem v souvislosti s automatizací obává 
o své místo. 

„Čísla ale nejsou nijak alarmující. Myslím, 
že spíš čeští podnikatelé ani zaměstnan-
ci nedokážou budoucí vývoj odhadnout. 
Nicméně to, že robotizaci podobná krize 
urychlí, je téměř jisté,“ tvrdí poradce Karel 
Veselý.

sedmiNě už roboti vzali práci
Bojí se lidé robotizace a automatizace? 
klade si řečnickou otázku Michal Novák 
z pracovního portálu Profesia.cz: „Výsled-
ky ankety na našich stránkách ukazují, že 
situace není jednoznačná. Více než třetina 
respondentů uvedla, že pracují v profesi, 
kterou robotizace neovlivní. Další téměř 
pětina (19 procent) se s robotizací potkává, 
ale neznamená pro ně ohrožení. Obavy, že 
robotizace v blízké době ovlivní jejich práci, 
nicméně vyjádřilo 17 procent respondentů 
a dalších 14 procent lidí už kvůli ní dokonce 
muselo svou pozici změnit. Zbytek nedoká-
že situaci posoudit.“

Poslední tři měsíce změnily nejen pod-
mínky pro podnikání firem, ale i vnímání 
a očekávání zákazníků a spotřebitelů. Pře-
sun do „digitálu“, který se plíživě prosazo-
val několik let, nyní nabírá vyšší obrátky. 

techNologický šok
Odborníci dokonce mluví o tom, že po 
poptávkových a nabídkových šocích 
nás čeká šok technologický. Fir-
my, které nesníží zranitelnost 
vůči pandemiím, budou ve 
velké nevýhodě. 

V mnoha oborech se v po-
sledních dvou měsících od 
ostatních výrazně oddělily 
firmy, které s automatizací 
pokročily. Mnoha firmám se 
vyplatilo, že mají dobře vyřeše-
nou dodávku „v posledním kroku“ 
nebo funkční e-shop. Dokázaly tak prodávat 
své zboží i v době karanténních opatření. 

A jak jsou na tom výrobní podniky? 
Některé přizpůsobily výrobu aktuálním 
potřebám – například textilní provozy, které 
se rychle přeorientovaly na šití roušek, do-
davatelé plastových dílů, kteří začali vyrábět 
ochranné masky a štíty, chemické a potravi-
nářské podniky, které část kapacit vyčlenily 
pro výrobu dezinfekce. Napříč obory je 

ale zřejmé jedno – pokud se výrobci chtějí 
připravit na budoucnost, budou se muset za-
měřit na flexibilitu svých výrobních kapacit, 
což znamená automatizaci a robotizaci.

Podnikatelé jsou v červnu 2020 otevřeněj-
ší k přijímání změn, které nové technologie 
do života přinášejí. Některé firmy opouš-
tějí klasický kancelářský pracovní model, 

v mnoha oborech se minimalizuje 
přímý kontakt se zákazníky 

a klienty a očekává se rozvoj 
tele medicíny.

Technologie zasáhnou do 
profesního života mnoha 
lidí a ti budou muset hledat 
uplatnění jinde. Automa-

tizuje se nejen výroba, ale 
i klientské, administrativní 

a ekonomické systémy, testuje 
se využití samořídících automobilů, 

robotů pro doručování zásilek, hovoří se 
o automatizaci velké části manažerských 
činností.

„Jak rychlý bude tento proces a jak rychle 
dopadne na české firmy a jejich zaměst-
nance, se podle mého dozvíme zhruba 
v horizontu jednoho roku,“ doplňuje Karel 
Veselý.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Virus nastartuje  
robotizaci
Zaměstnanci tuzemských 
firem se začínají bát o práci

Zelená pro vývozce
Zajistit dodávky a posílit obchod se 
zdravotnickým materiálem mezi 
členskými státy EU v dodavatel-
ských řetězcích zdravotnického ma-
teriálu. To je hlavní cíl clearingového 
systému, který spustila Evropská 
komise. Jmenuje se Covid-19 Clea-
ring House (CCH) a jeho podstatou 
je sběr dat na téma, jaké aktuální 
i dlouhodobé potřeby zdravotnic-

kého materiálu mají jednotlivé 
členské země Evropské unie. Čeští 
vývozci mohou přes tuto platformu 
nabízet do EU jednodušeji ochranné 
prostředky proti koronaviru. 

stavebnictví  
v červených číslech
Koronakrize dopadla na všechny sek-
tory ekonomiky včetně stavebnictví. 
Po rozvolňování vládních opatření 

a pomalém návratu k normálu před-
pokládají ředitelé stavebních společ-
ností, že stavební trh poklesne o dvě 
procenta v tomto roce a další pokles 
očekávají i v roce následujícím, a to 
o 0,4 procenta. Vyplývá to z kvar-
tální analýzy českého stavebnictví 
Q2/2020 zpracované analytickou 
společností CEEC Research. Propad 
by však neměl být tak velký jako 
v případě průmyslu nebo služeb. FO
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14 %
lidí už kvůli robotizaci  

muselo změnit  
pozici.



V  létě by měli pro novelu zvednout 
ruku poslanci. Podnikatelé s příjmy 
do 800 tisíc korun ročně tak budou 

moci paušální daň ve výši 5740 korun za 
měsíc platit už za rok 2021. Odpadne jim 
povinnost hradit zvlášť zálohy na zdravotní 
a sociální pojištění a doplácet každý rok do 
dubna daň z příjmů. Vyhnou se i vyplňo-
vání složitých formulářů včetně daňového 
přiznání.

„Žádná daňová přiznání, žádné přehledy 
pojistného. O nic dalšího se už nebudete 
starat. Paušální daň tak živnostníkům 
ušetří nejen peníze, ale především čas, 
který by jinak strávili otravným papíro-
váním,“ tvrdí ministryně financí Alena 
Schillerová. 

Podnikatelé, kteří paušál využijí, nebudou 
muset zpracovávat daňovou evidenci a vy-
hnou se daňovým kontrolám. „Platí, že ušetří 
zejména ti, kteří vydělávají více a zároveň 
nemívají přeplatky na dani (daňový bonus 
za slevy na děti). Problém může být v tom, že 
živnostníci nepovedou účetnictví a stát ne-
bude mít přehled o jejich tržbách a příjmech. 
Kdo jim dokáže, že za rok vydělali víc než  
800 tisíc?“ ptá se poradce Michal Dvořáček.

Původní limit ročních příjmů byl na hrani-
ci jednoho milionu, vláda ho nakonec snížila. 
Ministryně Schillerová se podvodů neobává: 
„Pokud podnikatelé překročí limit milion 
ročních příjmů, mají zákonnou povinnost se 
přihlásit jako plátci DPH. Předpokládám, že 
to udělají a nebudou porušovat zákon.“

Živnostníci nicméně nebudou moci vy-
užívat slevy na dani z příjmů ani odečitatelné 
položky. 

populárNí paušál?
A kolik OSVČ zhruba paušální daň využije? 
Ministerstvo odhaduje, že půjde zhruba 
o 120 tisíc lidí. Podle nedávného průzkumu 
agentury Median nicméně projevilo zájem 
o paušální daň až 78 procent dotázaných živ-
nostníků, přičemž navrhovaná výše fixního 
odvodu je přijatelná pro dvě třetiny z nich.

V částce 5740 korun na rok 2021 je zahr-
nuto zdravotní pojistné ve výši 2514 korun 
a daň z příjmů v symbolické výši 100 korun, 
která kompenzuje navýšení minimálního 
sociálního pojistného o 15 procent. To je pro 
příští rok ve výši 3126 korun. 

Živnostník může ušetřit peníze i tak, že už 
nebude platit účetní služby. „Odpadne také 

důvod k většině kontrol z finančního úřadu, 
neboť u živnostníka přihlášeného k paušál-
ní dani budou postrádat smysl,“ doplňuje 
Alena Schillerová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
se obává ohrožení důchodového systé-
mu a zneužívání švarcsystému. Nezbyt-
nou podmínkou fungování institutu 
paušální daně (která by mohla přinést 
další komplikace) je také propojení IT 
systémů mezi finančními úřady a úřady 
práce.

„Argumentu obcházení zaměstnanec-
kých úvazků švarcsystémem skutečně 
nerozumím. Nemůžeme přece živnostní-
kům říct, že jim nebudeme zjednodušovat 
život, aby náhodou nezačalo více lidí pod-
nikat. To bychom stejnou logikou mohli 
zrušit datové schránky, odpískat projekt 
online finančního úřadu či začít podniká-
ní znepříjemňovat jinak,“ brání se Alena 
Schillerová.

Paušální daň bude fungovat výhradně na 
dobrovolné bázi. Maximálně by ji mohlo 
využít zhruba 400 tisíc OSVČ. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Bez kontrol a papírování 
Vláda schválila paušální daň 
pro živnostníky. Bude dobrovolná

čerpáme úspěšněji
České republice se podařilo zrychlit 
čerpání financí z fondů Evropské 
unie a ve srovnání se zeměmi evrop-
ské osmadvacítky se posunula na  
13. místo. Oproti loňskému prosinci 
se Česko posunulo o čtyři pozice 
vpřed a dostalo se do úspěšnější 
poloviny zemí. Žebříček bere v potaz 
reálně proplácené prostředky z fon-
dů EU Evropskou komisí. Českým 

příjemcům bylo do konce května 
2020 proplaceno téměř 318 miliard 
korun (50 procent celkové alokace 
pro období 2014 až 2020). 

Nájemné za covid
Až do 30. září 2020 mohou podnika- 
telé žádat o dotaci z programu COVID- 
-Nájemné. Žádat o ni lze elektronicky  
prostřednictvím informačního systé 
mu. Pomoc z programu se týká pod- 

nikatelů, kteří museli kvůli opatřením  
proti koronaviru uzavřít nebo omezit  
provoz. „Předpokládáme, že by mohlo 
 jít až o 150 tisíc provozoven, které 
dostanou dotaci na principu partici-
pace: majitel poskytne nájemci slevu 
30 procent, 20 procent zaplatí nájem-
ce a na polovinu nájemného přispěje 
stát. Aktuál ně je zde alokováno pět 
miliard korun,“ doplňuje ministr prů-
myslu a obchodu Karel Havlíček. FO
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Většina lidí se na pracoviště vrátila po 
třech měsících, tedy v červnu. Přes 
50 procent Slováků by uvítalo pokra-

čování home office. Podniky by to zřejmě 
nepoškodilo.

Ukázal to průzkum společnosti Profesia 
a HR Open Forum mezi personalisty firem, 
které sídlí na Slovensku. Zveřejnil ho server 
sme.sk.

„Firmy paradoxně přiznávají, že produkti- 
vita práce jejich zaměstnanců během home 
office neklesla nebo byla v některých přípa- 
dech dokonce vyšší. Samozřejmě jsou ale profe-
se a provozy, kde pracovat z domova není mož-
né,“ upozorňuje podnikatel Michal Hanzlík.

Asi 57 procent zaměstnavatelů skutečně 
přiznalo, že lidé doma pracovali stejně pro-
duktivně nebo měli dokonce lepší výsledky 
než do března 2020.

status quo aNte bellum
Přísná opatření jsou pryč. Život na Slo-
vensku se vrací k normálu a pracovníci do 
kanceláří nebo provozů. Téměř 76 procent 
zaměstnavatelů uvedlo, že ruší home office 
od června. Desetina personalistů chce povo-
lat zaměstnance do firem během července či 

srpna. Osm procent zatím nechává většinu 
lidí doma a změnu očekává na podzim.

Přestože nařízený home office končí, zá-
stupci HR oddělení přiznávají, že jejich firmy 
benefit práce z domova rozšiřují. Slovensko 
se tím přibližuje k západním zemím. Návrat 
lidí do práce provázejí často zpřísněná hygie-
nická opatření či úprava společných prostor. 

Asi 52 procent firem uvádí, že největší 
část zaměstnanců by raději pracovala doma 
a na pracoviště by docházela jen na porady či 
schůzky. Více než dvě pětiny lidí naopak vní-
mají návrat na pracoviště pozitivně. Zbytek 
nemá na výhody home office jasný názor.

Mezi zastánci změn jsou i tací, kteří návrat na 
pracoviště úplně odmítají, ať už kvůli výrazné 
spokojenosti s prací z domova, nebo i z důvodu 
strachu z ohrožení zdraví (17 procent dotáza-
ných). Zároveň se tím zvyšuje tlak na vedení 
firem, aby se s těmito lidmi domluvilo.

Již zmíněných 57 procent firem nepocítilo 
během krize žádnou újmu, pětina persona-
listů potvrdila, že produktivita práce během 
pandemie dokonce stoupla.

Rozdíly jsou ovšem mezi jednotlivými 
profesemi. Zatímco například pracovníkům 
zákaznické podpory se doma pracovalo lépe, 

protože je nikdo nerozptyloval, obchodníci 
si stěžovali, že jim poklesly tržby.

Rozšíření benefitu v podobě práce z do-
mova zvažuje téměř 80 procent firem. 

celosvětový obrat
Podobná čísla jako průzkum na Slovensku 
ukázala celosvětová anketa realitní společ-
nosti Colliers International. Výsledky by se 
daly shrnout do jediné věty: Díky koronavi-
ru se práce z domova stane nikoli výjimkou, 
ale standardem.

Anketa, založená na více než třech tisících 
odpovědích z 25 zemí včetně České republiky, 
a to mezi profesemi, jež se běžně vykonávají 
v kancelářích, ukázala, že 82 procent zaměst-
nanců by chtělo po skončení krize pracovat 
doma jeden nebo více dnů v týdnu. 

Produktivita se zvýšila v odvětvích 
finančních služeb, profesionálních služeb 
a technologií, naopak poklesla mezi právníky, 
ve školství a ve výzkumném sektoru. Více 
než polovina lidí se domnívá, že je schopná 
provádět individuální soustředěnou práci 
lépe doma než ve firmě. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Home office není brzdou
Slováci pracovali doma, 
produktivita firem ale neklesla

Uhlíkové clo vs. ekologie
Plánované uhlíkové clo na ocel, 
cement a hliník by na Slovensku 
zvýšilo produkci v těchto odvět-
vích o více než šest procent. Bez 
dodatečného zpřísnění podmínek 
pro domácí výrobce by se ale mír-
ně zvýšily slovenské emise oxidu 
uhličitého. V zemích mimo EU by 
přitom za stejné situace para-
doxně došlo k jejich nepatrnému 

snížení – a to asi o jedno promile. 
Vyplývá to ze studie Institutu en-
vironmentální politiky zveřejněné 
agenturou SITA. 

Daně neporostou
Daňové zatížení by nemělo na 
Slovensku dále růst, říká ministr 
financí Eduard Heger. V uply-
nulých letech se přitom daně 
a odvody státu zvyšovaly. „Náš 

cíl v daňové oblasti je jasný. 
Motivovat nízkými daněmi eko-
nomickou aktivitu – tedy práci 
a podnikání, a naopak zvyšovat 
podíl zdanění spotřeby, majetku 
a negativních externalit, což 
jsou environmentální daně,“ 
shrnuje ministr financí. Prostor 
pro šetření státu vidí zároveň 
v oblasti výdajů na zboží, služby 
a informační technologie. FO
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Od letošního 24. června si v Bosto-
nu stěžovalo na ohňostroje podle 
starosty Martyho Walshe již  

7844 lidí. V San Francisku na ně zazname-
nali za stejné období 2733 stížností, uvedl 
Francisco Chronicle. Milwaukee Journal 
reportoval 600procentní nárůst rozhořče-
ných telefonátů v Milwaukee. Ještě větší 
nevoli projevili Newyorčané. Jen v červnu 
proti nim protestovalo podle ABC News 
13 109 lidí. Loni v tento měsíc v Big Apple 
přitom zaznamenali pouze 32 negativních 
reakcí. 

Všichni si stěžovali na výrazný hluk (explo- 
ze pyrotechniky může dosahovat až 190 deci- 
belů), znečištění ovzduší, báli se požárů a měli 
obavy také o zdraví svých vyděšených zvířat. 

„Ohňostroje slyším od časného od-
poledne až do půlnoci,“ řekla USA 
Today Elena Piresová z River 
West. „Nejhorší je ta jejich 
nečekanost. To mne frustruje 
nejvíce. Nevíte, kdy to začne 
bouchat.“

Nejlepší prodeje 
S dramaticky zvýšeným po- 
čtem stížností koreluje prudký 

nárůst prodeje zábavní pyrotechniky. 
William Weimer, viceprezident společnosti 
Phantom Fireworks, řekl USA Today, že 
i když měli kvůli pandemii koronaviru 
zavřeno do konce května, zažívají „nejlepší 
start roku v historii společnosti“.

Tento trend potvrdila i Julie Heckmano-
vá, výkonná ředitelka Americké pyrotech-

nické asociace. Předpověděla rekordní 
rok. „Lidé vystřelují rachejtle 

každou noc po celé zemi.“
Co se to děje? Proč nebe nad 

Spojenými státy každodenně 
vybuchuje? Co stojí za perio-
dicky se opakujícími malými 
explozemi? 

Fenomén rozproudil 
diskuse na sociálních sítích. 

Podle jedněch hlasů to souvisí 

s protesty proti policejní brutalitě. Jiní tomu 
ale nevěří. Tvrdí, že za vším stojí síly, které 
chtějí naopak nahnat strach černochům 
a Hispáncům. Chtějí oslabit hnutí Black 
Lives Matter. A dodávají, že možná za tím 
vším stojí vláda.

To odmítl William Weimer: „Boom prode-
jů nastal již dva týdny před protesty.“ Nejen 
podle jeho názoru lidé dychtí po zábavě, 
chtějí pryč z domů po karanténě, mnohé 
akce byly městskými představiteli zrušeny. 
„Nebylo co dělat,“ dodal. 

A stejné řekla i Julie Heckmanová: 
„Stoprocentně to má spojitost s pandemií. 
Lidé jsou znudění, tři měsíce museli žít 
s omezeními. A tak hledají nějaký způsob 
odreagování.“ 

JAROslAv MATĚJKA (matejka@mf.cz)

s vĚ T

Američané šílí z ohňostrojů
Nemine den, aby nebe nad USA 
nerozzářily barevné obrazce

egypt otevírá  
pyramidy
Po třech měsících je opět možné 
navštívit pyramidy v Gíze a Egypt-
ské muzeum na náměstí Tahrir 
v Káhiře. Představitelé Egypta 
doufají, že turisté opět zamíří do 
země poté, co byla zrušena některá 
restriktivní opatření. Nejzalidně-
nější arabská země se potýkala 
s pandemií podle agentury AFP od 
14. února, kdy se v zemi objevil 
první případ nákazy covidem-19. 
Dosud bylo zaznamenáno 68 ti- 

síc případů, téměř tři tisíce lidí 
zemřely. Pandemie tvrdě dopadla 
na turistický ruch, který v Egyptě 
zaměstnává tři miliony lidí a tvoří 
pětinu HDP. V roce 2019 zemi 
navštívilo rekordních 13,6 milionu 
turistů.  

san Giovanni  
zadarmo 
Málo známá italská vesnička San 
Giovanni v oblasti Molise nabízí 
turistům týdenní ubytování, za 
které nebudou muset letos v létě 

platit. Je to součást projektu, který 
se jmenuje Regalati il Molise (Při-
spějte Molise), píše Primo Numero. 
V nabídce je od července do srpna 
40 pobytů ve třech okouzlujících 
domech v San Giovanni. Záměrem 
je přilákat návštěvníky, kteří by 
pomohli skomírající ves zachránit. 
Je v ní hodně prázdných domů, 
protože mladí lidé postupně odešli. 
Představitelé San Giovanni, ležící 
dvě hodiny cesty do Říma či Nea-
pole, doufají, že turisté vdechnou 
místu opět život.  FO
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Konec zlatých časů?
Boj o přežití tetovacích salonů trvá. 
Rozhodne léto?

12 l Profit
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Petr Soukup má tetování na 40 procen-
tech těla. Letos na jaře si chtěl skóre 
vylepšit. „Rozumný člověk se netetuje 

sám, svěří se do rukou renomovaným bor-
cům,“ říká příležitostný tatér.

Epidemie koronaviru ovšem zkřížila letos 
na jaře plány provozovatelům tetovacích 
studií, piercerům i jejich klientům. Tatéři 
dopadli stejně jako kadeřníci nebo kosme-
tičky. Všichni totiž museli své provozovny 
spolu s vyhlášením nouzového stavu uzavřít, 
a to na dva až tři měsíce. Zůstali doma, kam 
si nemohli zvát klienty (tedy ne legálně). 

Netuší, jak to fuNguje
Zejména menší studia ohrozila krize exis-
tenčně. Až deset procent z nich neotevřelo 
a pravděpodobně už neotevře. Další salony 
čeká těžké období s nástupem recese ve dru-
hé polovině roku. Myslí si to člen Asociace 
profesionálních tatérů a piercerů Miloslav 
Míka.

„V oboru sice nepanuje nijak pesimistická 
nálada, ale je to dáno zejména tím, že větši-
na lidí neví, jak fungují ekonomické cykly, 
a ti mladší z oboru nezažili recesi v roce 
2008. To, co nás čeká teď, spoustu lidí pře-
kvapí. Hodně tetovacích studií kvůli tomu 
skončí. Jejich provozovatelé si neuvědomují, 
jak ekonomika funguje,“ varuje Míka v roz-
hovoru pro časopis Profit.

Češi, kteří budou mít hlouběji do kapsy, 
nepřestanou kupovat potraviny ani obleče-
ní, ale cestování, kulturních zážitků nebo 
zkrášlovaní jehlou, které bolí, se minimálně 
na čas vzdají.

Tetovací salony přitom zažívaly v Česku 
v posledním desetiletí boom. V tuzemsku 
jich vznikalo pět až deset měsíčně. „Studií 
a hometatérů je dnes v ČR několik stovek. 
Přesný přehled ale nemám – spousta z nich 
totiž funguje pouze na soukromé bázi, tedy 
neoficiálně, a najdete je jen přes sociální 
sítě,“ prozrazuje Míka.

Tatérům přidělalo vrásky na čele, že byli 
zařazeni v poslední skupině podnikatelů, kte-
ří mohli své provozovny otevřít až 25. května.  

Podle Petra Nesvadby z NESI Tattoo 
Břeclav jsou přitom standardní hygienické 
normy v tetovacích salonech nejpřísnější ze 
všech živností. Tatéři musejí počítat s tím, 
že mohou být jejich zákazníci nakaženi žlou-
tenkou, virem HIV či dalšími ještě závažněj-
šími chorobami, než je covid-19. 

„Všechny povrchy se proto po každém 
zákazníkovi pečlivě dezinfikovaly už dávno 
před koronavirem. Používáme jednorázové 
jehly, jednorázové rukavice, které pořád 
měníme, všude je dezinfekce,“ vypočítává 
Nesvadba. 

V tetovacím studiu je úroveň hygieny 
podobná jako v lékařské ordinaci, roušky 
jsou dnes také povinné. Proč nám tedy stát 
neumožnil otevřít o měsíc dříve, ptají se lidé 
z branže. 

zvýhodNěNí solitéři
Na vlastní pěst pracující solitéři byli zřejmě 
jediní, kteří mohli na krizi vydělat, pokud 
tedy porušovali pravidla. Mnoho z nich 
nabízelo své služby doma i v době vládních 
restrikcí načerno (často bez dodržování 
přísných hygienických norem) a prakticky 
bez možnosti kontroly ze strany státu.

Jejich chování seriózní tatéry zlobí. Vět-
šina považuje tetování načerno za nezod-
povědné, rizikové i sobecké a zároveň se 

cítí znevýhodněni.  „Pro mě je moje zdraví 
a zdraví mých klientů prvořadé, takže u mě 
něco takového nepřipadalo a nepřipadá 
v úvahu,“ říká například renomovaný tatér 
Patrik Stellar.

Miloslav Míka odmítá ukazovat na 
konkrétní kolegy prstem. O tom, že mnozí 
skutečně poskytovali své služby i během 
karantény, nicméně ví. „V tomto směru 
neexistuje žádný efektivní kontrolní me-
chanismus, stát kontroluje pouze oficiální 
podnikatelské subjekty, nesleduje sociální 
sítě, kde se vyskytují všichni, a tak byli 
znevýhodněni ti, kdo svoji činnost dělají 
legálně. V kombinaci s minimální podpo-
rou ze strany státu je to dost demotivující,“ 
upozorňuje Míka.

Zatímco legálním studiím a salonům 
vypadlo až sto procent příjmů, ti, kteří 
tetují doma na vlastní pěst, na tom byli lépe. 
„V jejich případě bych tipoval pokles o 30 až 
40 procent, tolik je to nezasáhlo,“ podotýká 
tatér a piercer.

restart ve špatNý čas?
V květnu a červnu se dveře salonů ote-
vřely. Zájem byl zpočátku nižší zájem než 
před krizí zejména kvůli přetrvávajícímu 
strachu z nákazy. Například některé pražské 
salony včetně Míkova studia Hell ale měly 
plno hned v prvních týdnech po skončení 
karantény.
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„Zájem o solidní studia 
se projeví v době, kdy 
lidé zase začnou plašit 
ohledně koronaviru.“

MIlOslAv MÍKA, tatér a piercer
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Během června a července se obavy po-
stupně zmírňují a klienti se vracejí. Pozitivně 
se projevuje velký počet na jaře odložených 
zákroků, které zaplňují volná místa v diářích 
tatérů a piercerů pro příští měsíce. 

„Tatéři se mohli nadechnout. Restart jim 
náladu určitě vylepšil, bohužel ale nepřišel 
v úplně vhodnou dobu,“ upozorňuje Petr 
Soukup.

Uvolnění totiž přišlo na konci jara a v létě 
se tetování nedoporučuje. Důvodem je 
zejména vyšší riziko poškození kůže opalo-
váním na prudkém slunci při hojení. Také 
piercing je rizikový kvůli možné infekci. 
S čerstvou ozdobou se rozhodně v rybníku 
nebo v řece nekoupejte.

 „Správný tatér si právě přes jaro našetří 
na letní provoz, kdy je zakázek málo. Ale 
tentokrát jsme samozřejmě kvůli omeze-
ním nestihli našetřit tolik, kolik bychom 
potřebovali,“ říká Lukáš Mištík ze salonu 
Luketattoo v Mělníku. 

Podle zástupců pražského salonu Black 
House Tattoo není tetování stoprocentně se-

otevření salonů tatéry nezaskočily. Přísnou 
hygienu jsme dodržovali už dříve, řekla ČTK 
většina oslovených zástupců studií.

Studio Hell nově zavedlo směny, aby se 
zaměstnanci nepotkávali, nainstalovalo 
germicidní lampy a pořídilo omyvatelné 
židle do čekárny. Jinými slovy: zavedlo ještě 
přísnější podmínky, než které požadovala 
vláda – a to ještě před povoleným restartem.

„Roušky jsme při některých zásazích nosi-
li i dříve, jen teď jsme je museli nosit pořád. 
Největším problémem bylo nošení roušek 
zákazníky, u kterých omezovaly dýchání 
a zvyšovaly stres při zásahu,“ dodává tatér.

„Jsme jedním z nejčistších pracovišť, kam 
mohou lidé přijít. Všechno dezinfikujeme, teď 
jen nasadíme roušky a jedeme dál. V tomto 
ohledu se nic nemění,“ přidává se Tomáš Mi-
lon z holešovického salonu Johnny The King.

Na roušky si většina tatérů a piercerů 
stěžuje jako na nepříjemnou komplikaci 
(nošení plexisklových štítů je vzhledem 
k přesnosti práce tatérů prakticky vylou-
čeno). Některá tetování trvají i tři nebo 
čtyři hodiny. Pro člověka s astmatickými 
potížemi je doslova nemožné takovou dobu 
v roušce vydržet, musí dělat pauzy.

vládNí záchraNNý kruh
Evergreenem zpráv o koronaviru jsou už 
několik měsíců stížnosti podnikatelů: Vláda 
se na nás vykašlala, opatření jsou neúčinná 
a pomoc neadresná, slýchají politici kritiku 
ze všech stran. 

Podobná slova znějí i od tatérů s tím, že 
bez dostatečné rezervy na horší časy by 
mnozí situaci nezvládli. Tetovací studia dnes 
nejčastěji využívají slevy na nájmech, na 
které stát přispívá majitelům nemovitostí.

Vláda z programu Covid Nájemné při-
spívá polovinou částky na komerční nájmy 
podnikatelům, kteří museli nuceně uzavřít 
provozovny. Maximální výše podpory na 
jednoho podnikatele je deset milionů korun 
(za tříměsíční období duben až červen). Kos-
metické a kadeřnické salony stejně jako tatéři 
a piercingová studia mají na tento bonus 
nárok. Přišel však poměrně pozdě. Žádosti 
mohli podnikatelé podávat až od 21. června. 

Studia, která mají své zaměstnance, často 
oceňují i kurzarbeit. Mnoho z nich požádalo 
o kompenzaci. „Z té nám však po zaplacení 
nájmu zbylo minimum. Na posunutí nájmu 
jsme se domluvili až další měsíc. I to pak 
musíte někdy vrátit, jsou to ‚mrtvé‘ peníze,“ 
říká Tomáš Milon, kterému na celé krizi vadí 
především nejistota. 

Dnes podnikatelé nevědí, do kdy bu-
dou vládní opatření platit, zda nebudou 
prodloužena, případně jak je změní 

zonní záležitostí, největší zájem ale skutečně 
nastává v období od března do května a pak 
od září do prosince.  Více práce i peněz tedy 
budou mít tatéři až na podzim nebo v zimní 
sezoně. Tím se ale jejich výpadek v letošních 
příjmech ještě prohlubuje. 

Na krizi mohla vydělat renomovaná stu-
dia, která mají výbornou pověst a dodržují 
nejpřísnější hygienické normy. „Vyšší zájem 
o solidní studia se výrazně projeví zejména 
v době, kdy lidé zase začnou plašit ohledně 
koronaviru,“ domnívá se Míka. Důvodem je 
vyšší důvěra zákazníků, že právě top salony 
s visačkou kvalitu jejich zdraví ochrání lépe. 

Lidé, kteří dříve neřešili horší hygienické 
podmínky, nyní berou hygienu jako klíčový 
faktor pro výběr tatéra. Míka i Soukup 
vnímají tento vývoj pozitivně. Logicky na 
to ovšem doplatí ti, od kterých opatrnější 
klienti odcházejí.

otravNé roušky
Požadavky ministerstva na dodržování 
přísných hygienických pravidel po znovu-
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eventuální druhá vlna nákazy na podzim 
a v zimě.
Zástupci byznysu by například ocenili, 

kdyby jim stát odložil platbu DPH za první 
čtvrtletí (kdo platí daně, ten dostane od-
klad, kdo je neplatí, nemá si na co stěžo-
vat, říká Miloslav Míka). U příspěvků na 
kurzarbeit se jim nelíbí několikatýdenní 
zpoždění.

Nejvíce stížností zní tradičně na pro- 
gramy Covid I až III – tedy bezúročné 
půjčky od ČMZRB, respektive komerč-
ních bank se státními zárukami. Ty jsou 
podle zástupců byznysu určeny jen pro 
vyvolené a z branže na ně nikdo nedo-
sáhl. 
Většina firem pak pomáhá svému 

byznysu vlastními opatřeními. „Prodáva-

li jsme zvýhodněné vouchery na tetování 
a piercing. Ale nemůžeme říct, že jsme 
tím vydělali moc, pokud ještě vezmeme 
na zřetel fakt, že jsme plátci DPH, takže 
z nich odvádíme 21 procent,“ doplňuje 
Valerija Chigovanina z Black House 
Tattoo.   

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

Cítili jsme strašnou nespravedlnost
„Vypadlo nám 90 procent příjmů,“ říká 
Valerija Chigovanina z Black House Tattoo
 Co bylo na krizi nejhorší? Nebudou 

dopady na váš salon fatální?
Bylo to dost náročné, ale nikoho jsme nepro-
pouštěli. Na rozdíl od většiny tetovacích stu-
dií u nás hodně pracovníků pracuje na HPP, 
nikoli na živnostenský list. Dokázali jsme se 
s nimi domluvit na neplaceném volnu, pro-
tože jsme je během tohoto období nemohli 
vyplácet a nedostali žádnou podporu jako 
živnostníci. Situace u každého pak byla jiná 
v závislosti na tom, jak moc měli našetřeno.

 Kurzarbeit by vám, respektive vašim 
zaměstnancům nepomohl?
Pokud jde podporu ze strany státu, využili 
jsme pouze bonus pro jednatele. V rámci 
programu Antivirus (kurzarbeit) jsme 
o podporu žádali, ale bylo k tomu potřeba 
nejprve vyplatit všechny platy v plné výši, 
což pro nás bylo nemožné. Zavřeli nás  
14. března a 15. března byly vyplaceny 
všechny mzdy za předchozí měsíc, takže na 
březnové výplaty nebylo odkud vzít.  Půjčku 
nám odmítli ze stejného důvodu. Zákaz prá-
ce na 2,5 měsíce byl neskutečným šokem. 
Bylo to absolutně demotivující. 

 Život se vracel do normálních kolejí, 
jiným podnikání fungovalo a vy jste stále 
zůstávali zavření…
Každý den jsme si všímali, kolik lidí nakupuje 
v supermarketech, kolik lidí popíjí vedle vý-
dejních okének hospod, a porovnávali jsme to 
s tím, jak to funguje u nás. Cítili jsme straš-
nou nespravedlnost: V tetovacích salonech 
vždy platila striktní pravidla, která musíte 
dodržovat každý den. Pro nás je běžné nosit 
masky a rukavice a víme, jak s nimi zacházet. 
Nesaháme každých pět minut na roušku 
a pak na něco jiného, dezinfekce pracovního 
místa po klientovi je normou. Navíc máme 

provozovnu 200 metrů čtverečních, ve které 
pracuje deset lidí, takže rozestupy mezi nimi 
jsou víc než dostačující. Měli jsme zásoby 
rukavic a roušek, takže bychom mohli aspoň 
několik týdnů pracovat s ochrannými pomůc-
kami i pro klienty. A neptejte se, proč jsme to 
nevěnovali nemocnicím. Slibovali nám totiž 
otevření každé dva týdny, takže jsme chtěli 
být připraveni.

 Jakou pomoc od státu byste ocenili?
Nejvíc nás mrzí, že jsme neměli možnost 
pomoct našim zaměstnancům. Myslíme 
si, že každý pracující člověk by měl dostat 
osobně podporu od státu, která by nešla 
přes zaměstnavatele, ale přímo jemu na 
účet. Uvítali bychom prominutí plateb na 
sociální a zdravotní pojištění během nej-
bližšího půlroku. Platíte peníze za zdravotní 
pojištění, ale ani test na koronavirus není 
zdarma? To v podobné situaci vypadá jako 

špatný vtip. Navíc platit DPH v době, kdy 
nemáte normální zdroj příjmů, je nonsens. 
Odložení nájmů a plateb daní a pojištění 
nám moc nepomáhá. Stejně to musíte zapla-
tit a k menšímu výdělku se přidá velký dluh 
z odložených plateb.

 Většina salonů přiznává, že se jim klienti 
vracejí. U vás je to jinak?  
Klienti se částečně vrátili. První týden byl 
překvapivě aktivní, jako by se nic nestalo, ale 
byli to zákazníci, co na své tetování nebo pier-
cing čekali po celou dobu uzavření. Potom 
počet zákazníků klesal a vzhledem k uzavře-
ným hranicím se nám oproti loňskému roku 
výrazně propadly červnové tržby.

 Léto není pro restart úplně ideální, říkají 
tatéři. Souhlasíte?
Víme, že v některých studiích je to naopak, ale 
u nás to v létě obvykle frčelo. V létě se všichni 
odhalují, jsou vidět stará i nová tetování, která 
povzbuzují lidi pořídit si nová nebo překrýt 
či opravit stará. Riziko infekce je vysoké pro 
toho, kdo se koupe ve špinavé vodě. Nikdo 
nemá dvouměsíční prázdniny jako na základní 
škole. Skoro všichni přes léto pracují, takže 
přece není problém naplánovat si tetování 
nebo piercing tak, aby byl buď měsíc před 
dovolenou, nebo po ní. Proti slunci se dá 
používat krém s vysokým SPF. V létě navíc 
mají lidé lepší imunitu, takže z tohoto hlediska 
jde naopak o vhodné období na hojení tetování 
a piercingu. Všechno to je o přístupu, odpo-
vědném a rozumném. A problémy se vždy 
týkaly jen větších tetování. Malá a středně 
velká tetování se hojí dost rychle.

 Před krizí rostl zájem Čechů o tetování 
či piercing… Není dnes problém sehnat na 
trhu dobré tatéry? 
Ano, zájem jistě roste. Mimo jiné jsme si 
všimli, že většina lidí v různém věku má 
aspoň jedno tetování, ale teď je dost klientů, 
kteří si nechávají tetovat obličej nebo celé 
ruce a nohy. Často k nám chodí celé rodiny, 
což svědčí o změně vnímání tetování a pier-
cingů v hlavách lidí.  JAP

07–08/2020 l 15



 Přerušení činnosti během pandemie 
a nouzového stavu tatéry a piercery 
silně zasáhlo. Neohrozila vás krize 
existenčně? 
Zavřeno jsme měli od 13. března až do  
7. června, tedy téměř tři měsíce. Výpadek 
příjmů studia Hell byl v tomto období sto-
procentní. Naštěstí uzavírka neměla téměř 
žádný dopad na další aktivity naší společ-
nosti (provoz Bugshopu, grafické služby) 
a my jsme mohli fungovat alespoň v něja-
kém minimálním režimu. Všichni ale neměli 
takové štěstí.

 Některá studia dosud neotevřela. Máte 
představu, kolik jich krizi nepřežije nebo je 
či bude nuceno propouštět? 

Některá studia skončila, protože neustála 
výpadek příjmů. Zatím jde podle našich 
informací pouze o jednotky procent. V této 
fázi skončila převážně méně známá studia, 
která by stejně čekalo zavření v důsledku re-
cese, jež přijde v dohledné době. V poslední 
době nicméně paradoxně zaznamenáváme 
zvýšený zájem o práci u nás. Lidé z oboru si 
začínají uvědomovat, že to, co fungovalo do-
nedávna, nemusí fungovat i nadále, a hledají 
bezpečné a stabilní útočiště. My jsme svoje 
zaměstnance nejen nepropustili, ale po dobu 
krize zajistili finančně i nedostatkovým 
zdravotnickým materiálem. 

 Podnikatel by měl mít finanční rezervu 
minimálně na tři měsíce. Vy jste takový 

polštář, který vám umožnil přežít dlouhý 
výpadek, měli?
Kdybychom neměli rezervy, určitě bychom 
se dostali do velkých potíží. 

 Pojďme ještě k vládní pomoci 
podnikatelům. Jaká opatření se vás 
nejcitelněji dotkla a kterých benefitů jste 
využili?
Nejcitelněji se nás logicky dotklo uzavření 
studia a pozastavení provozu Hell Events. 
Na odložení nájmu jsme se domluvili s pro-
najímatelem ještě předtím, než se vláda 
rozhoupala. V současné době vyčkáváme, 
až konečně schválí i slibovaný padesátipro-
centní příspěvek na nájem. Ale přijde mi, že 
spíše čekají, až se na celou situaci zapome- FO
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Karanténa zvýhodnila sólisty  
„Restart přichází v nejhorší možné době,“ 
říká Miloslav Míka ze studia Hell



hodnutími žádný problém a zůstali jsme 
u naší verze (podle nás adekvátní situaci). 
Mnohá studia by to ale asi nedokázala 
splnit. Největšími rozdíly od běžného 
stavu byla výměna nábytku v čekárně 
z polstrovaného za jednoduchý omyvatelný 
a rozdělení provozu na dvě směny. Myslím 
si, že podmínky, které odborníci – v tom-
to případě primárně hygienik Rastislav 
Maďar − stanovili, byly definovány velmi 
rozumně.

 Někteří tatéři si stěžovali na nošení 
roušky při dlouhých zákrocích… S tím jste 
problém neměli? 
Roušky jsme při některých zásazích 
nosili i dříve, jen to byla nyní povinnost. 
Například pro tatéry to bylo dost nepo-
hodlné a omezující. Naše prostory jsou 
klimatizované, proto to bylo snesitelné, 
ale v provozovnách bez klimatizace by 
to určitě nebylo nic příjemného. Největ-
ším problémem však bylo nošení roušek 
zákazníky, u kterých omezovaly dýchání 
a zvyšovaly stres při zásahu. V mnoha pří-

padech je stejně museli odložit (například 
zásah v dutině ústní, kam bychom se přes 
roušku nedostali). Naštěstí jsme nemuseli 
používat obličejové štíty – pracujeme často 
s přesností desetiny milimetru a optické 
zkreslení může ohrozit kvalitu posky-
tované služby. Roušky v červenci u nás 
odložili pouze zaměstnanci, kteří nejsou 
v těsném kontaktu se zákazníky – napří-
klad naši pierceři je budou nosit i nadále, 
protože u nich dochází k přímému čelnímu 
kontaktu se zákazníky a větší fluktuaci 
klientů. Jejich nošení tady považujeme za 
relevantní.

 Léto není pro tatéry a piercery 
vhodným obdobím. Tetování se 
nedoporučuje například kvůli riziku 
poškození kůže na slunci při hojení. 
Restart tedy nepřichází v ideální 
čas…
Některé zákazníky jsme museli přeložit 
až na podzim, protože expozice čerstvého 
tetování slunci skutečně není žádoucí. Stejně 
tak některé piercingy (pupky, bradavky) přes 

léto neděláme, protože by mohlo docházet 
ke komplikacím. Například u tetování to 
vytvořilo občasné mezery v jinak plné kapa-
citě, což nám ale umožňuje přijímat zákaz-
níky, kteří by se k nám dříve kvůli dlouhým 
objednacím lhůtám (a své netrpělivosti) jen 
tak nedostali. 

 Je tedy tetování sezonní záležitostí?  
Tržby bývají větší na podzim 
a v zimě?
Neřekl bych, že je to úplně sezonní zále-
žitost, ale pravdou je, že největší nával 
nových zákazníků zažíváme obvykle 
v období březen až květen a pak září až 
prosinec. Léto bývá obvykle klidnější 
i kvůli dovoleným. Karanténa tedy nepři-
šla v ideální dobu.

 Tetování je v posledních letech stále 
populárnější, tetovacích studií rychle 
přibývá. Dalo se před krizí mluvit 
o boomu? 
Donedávna (alespoň v Praze) vznikalo 
odhadem jedno nové tetovací studio každý 
měsíc. Každý v tom viděl snadnou cestu 
k rychlému zbohatnutí. Koronavirus lidem 
připomněl, že podnikání znamená i riziko. 
Teď sice v oboru panuje relativně dobrá ná-
lada, ale to je dáno zejména tím, že většina 
lidí neví, jak fungují ekonomické cykly, a ti 
mladší z oboru nezažili recesi v roce 2008. 
Recese, která nás čeká teď, spoustu lidí 
překvapí. Hodně tetovacích studií kvůli ní 
skončí. Lidé si neuvědomují, jak ekono-
mika funguje. Už v současné době jsme 
zaznamenali výpadek zákazníků z oboru 
služeb a gastro (tedy lidí, jejichž příjmy byly 
karanténou zasaženy výrazně), stejně se 
projeví i recese po svém nástupu v širším 
měřítku.

 Někteří tatéři dělají doma na vlastní 
pěst. Dá se říci, že tito „sólisté“ byli krizí 
zasaženi méně? Nabízeli služby i během 
karantény?
Ačkoli nemohu nikoho jmenovat, vím 
o tom, že lidé, kteří pracují z domova, 
pokračovali často v poskytování svých 
služeb i během karantény. V tomto směru 
neexistuje žádný efektivní kontrolní me-
chanismus (stát kontroluje pouze oficiální 
podnikatelské subjekty, nesleduje sociální 
sítě, kde se vyskytují všichni), a tak byli 
znevýhodněni ti, kdo svoji činnost dělají 
legálně. V kombinaci s minimální podpo-
rou ze strany státu pro tyto subjekty je to 
dost demotivující.  

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

ne. Naši lidé jsou zaměstnaní, částečně na 
HPP, částečně na DPČ. U HPP jsme dostali 
příspěvek na kurzarbeit, u DPČ zatím nic. 
Bezúročné půjčky byly zjevně určené pouze 
pro vyvolené. Sledoval jsem to od začátku 
velmi aktivně, a přesto jsme se k ničemu 
nedostali. Tohoto faktu si ale asi všimlo víc 
firem.

 Takže nepovažujete pomoc státu  
za dostatečnou? 
Pomoc vlády byla podle mého naprosto 
nedostatečná a opožděná. Kdyby místo 
výše uvedeného odložili platbu DPH za 
první čtvrtletí, pomoc by byla instantní, 
administrativně nenáročná a na rozdíl od 
zbytku se zde asi nedala udělat chyba. Kdo 
platí daně, dostane odklad, kdo je neplatí, 
nemá si na co stěžovat. Příspěvky na 
kurzarbeit s několikatýdenním zpožděním 
také nebyly úplně ideální. A o příspěvku 
na nájemné, který je zatím v nedohlednu, 
netřeba mluvit.

 Nebojí se dnes lidé kvůli koronaviru 
chodit do tetovacích studií a salonů?  
Zákazníci se do našeho studia po krizi vrá-
tili v dostatečném počtu. Paradoxně k nám 
krize dokonce přivedla nové klienty. Vysoký 
hygienický standard byl vždy naší silnou 
stránkou a lidé si díky koronaviru uvědomi-
li, že je tento aspekt v našem oboru důleži-
tější, než si mysleli dříve. Na druhé straně 
se ale logicky zájem musel snížit tam, odkud 
tito klienti přišli. Lidé, kteří dříve neřešili 
horší hygienické podmínky v některých stu-
diích, berou teď hygienu jako klíčový faktor 
pro výběr studia. My tento vývoj vnímáme 
pozitivně.

 Takže se hygiena, kterou jste museli po 
skončení nouzového stavu dodržovat, neliší 
od opatření za běžné situace?
Po skončení nouzového stavu byly pod-
mínky o něco málo přísnější, než jsme byli 
zvyklí z minula. My jsme si nové podmín-
ky stanovili sami, a to ještě dřív, než je 
vydala vláda. Protože byly přísnější, než 
bylo nařízeno, neměli jsme s vládními roz-
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„Bezúročné půjčky byly 
zjevně určeny jen 
pro vyvolené. K ničemu 
jsme se nedostali.“ 

Miloslav Míka (40) 

Vystudoval Vysokou školu finanční 
a správní (obor finanční řízení) v Praze. 
Celý svůj život se věnuje tetování a pier-
cingu. Je členem Asociace profesionálních 
tatérů a piercerů. Provozuje pražské 
studio Hell.



V inutky neboli vinuté perly jsou 
korálky vyráběné z různobarevných 
skleněných tyčí nad kahanem. Je to 

vlastně takový malý zázrak, stvořený šikov-
nýma rukama a žárem. Alena (45) a Alex 
(45) Chládkovi jsou o existenci zázraků díky 
víře v Boha skálopevně přesvědčeni. A není 
divu. V příběhu jejich firmy AleAle, která 

loni oslavila 20 let existence, jich totiž lze 
napočítat několik. 

Ostatně za zázrak lze považovat i to, že 
spolu dokážou dlouhá léta spokojeně žít 
a podnikat. Navíc pod přísným dohledem 
památkářů zvládli kousek po kousku zvele-
bit i dvousetletou polorozpadlou roubenku 
v Železném Brodě, kam se přesunuli ze 

stísněného podnájmu. V poetickém stavení 
od té doby žijí a pracují.

pomoc shůry
Foukač a malířka skla se potkali na střední 
sklářské škole v Železném Brodě, v šestnácti 
spolu začali chodit a před oltářem stáli už 
jako osmnáctiletí. Dá se říct, že jejich bu- FO
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Perličky na nebesích
Šperkaři Chládkovi věří na zázraky. Mají proč
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kromě pevného vztahu chrání i fakt, že pra-
cují každý v jiné místnosti a jsou schopni 
vyčistit atmosféru rychlou a konstruktivní 
hádkou. 

„Myslíme si, že mnohem škodlivější je 
o problému nekomunikovat vůbec a uzavírat 
nespokojenost v sobě,“ tvrdí Alex a se smí-
chem dodává, že se stejně dohadují jen kvůli 
prkotinám, jako je třeba nepořádek. „Náš 
vztah se léty soužití a spolupráce utužuje 
a myslím, že je dost věcí, které jsou teď lepší 
než na začátku. Hrany našich tvrdohlavých 
nátur ale potřebují obrušovat neustále,“ 
dodává Alena.

Stejně jako většina OSVČ Chládkovi 
trochu trpí tím, že nemají nikdy „padla“. 
Ostatně Alena nezažila mateřskou dovo-
lenou ani s jedním ze dvou dětí. „Nemít 
Alexe, už jsem asi v blázinci,“ potvrzuje 
manželův blahodárný dohled nad její vášní 
pro tvoření, k němuž oba hledají inspiraci 
v přírodě, na cestách, v hudbě, ale i ve 
snech.

zpátky oNliNe
Nejprodávanějším artiklem jejich 
sortimentu jsou náušnice v celé škále 

dezénů snadno kombinovatelné s náhr-
delníky a náramky. Kromě toho vyrábějí 
i samostatné vinuté perly, které od nich 
odebírají další šperkaři. Firma dodává 
zejména do Velké Británie, Francie, USA 
a Německa. 

„V roce 2018 jsme měli velmi kuriózní 
a dobrodružnou příležitost prezentovat 
naše zboží v iráckém Bagdádu,“ vzpomíná 
Alena. Jejich podnikání usnadňují i dobré 
jazykové znalosti. „Anglicky jsme se oba 
učili od střední školy, Alex si navíc osvojil 
španělštinu od své maminky, která je rodilá 
mluvčí.“

Úspěšné firmě samozřejmě nemohou 
chybět webové stránky ani profil na 
kreativ ním portálu Fler.cz. „Za nor- 
málních okolností před koronavirem 
činil příjem z obchodu v Praze 80 až  
90 procent. Kvůli tomu jsme se na online 
obchodování přestali soustředit,“ konsta-
tuje Alex. „Do letoška jsme měli vcelku 
stabilní roční obraty, ovšem v půlce 
března jsme museli ze dne na den zavřít 
obchod. Jelikož teď svět nemůže za námi, 
musíme vymyslet, jak se lépe dostat za 
ním. Rozhodli jsme se investovat do 
nového webu a e-shopu, které by měly 
být spuštěny koncem prázdnin, a více se 
soustředit na online prodej.“

s vírou do budoucNa
„Koronavirovou dobu nám pomohla 
zvládnout i takzvaná ‚pětadvacítka‘,“ dopl-
ňuje Alena. „Pokoušeli jsme se i o státem 
garantovanou bezúročnou půjčku, ale tato 
možnost zmizela dříve, než jsme o ni sta-
čili požádat. Pomoc nám nečekaně nabídli 
jedni manželé z církve a kromě toho jsme 
šli cestou klasického úvěru. Naštěstí se 
k nám naši pronajímatelé chovají velmi 
vstřícně, takže bude záležet na tom, kdy 
se alespoň v nějaké míře vrátí turisté. 
Návštěvnost obchodu totiž klesla zhruba 
o 90 procent a to by nebylo dlouhodobě 
udržitelné.“

Na přemýšlení o tom, zda si vychovají 
následovníky, je vzhledem k věku a tvůr-
čímu rozletu manželů Chládkových ještě 
brzy. Osmnáctiletá dcera Naomi inkli-
nuje ke psaní – studuje filmovou školu 
a více než vinutky ji zajímá scenáristika. 
„Áronovi je dvanáct. Rád kreslí, modeluje 
z hlíny, vyřezává a zatím o naše řemes-
lo projevuje zájem, ale baví ho i hraní 
v ‚dramaťáku‘. Tak uvidíme,“ usmívá se 
Alena. Dobře totiž ví, že Boží cesty jsou 
nevyzpytatelné. 

JANA ŠUlIsTOvÁ

doucí uplatnění našla Alena na úřadu práce. 
V jejím oboru totiž nikde nebylo místo, ale 
v továrně na skleněné vinuté perly hledali 
dělnici. Alena se techniku brzy naučila, 
začala zkoušet různé inovace a zakrátko 
se vypracovala do pozice návrhářky. Díky 
znalosti angličtiny občas chodila tlumo-
čit zahraničním zákazníkům. Získala tak 
kontakty, které měly pro jejich další život 
zásadní vliv.

Po čase s manželem dostali nabídku od 
německého vlastníka k založení výrobny ko-
rálků, ale po řadě neshod jednoho dne přišli 
do práce a byly vyměněné zámky. Zdánlivě 
bezvýchodná situace se vyřešila nečekanou 
pomocí „shůry“. Bohatí američtí manželé, 
kteří Aleninu práci obdivovali už v továrně, 
se jich zeptali, kolik peněz by potřebovali na 
rozjezd vlastní firmy. Překvapení Chládkovi 
spočítali náklady a potřebné peníze z USA 
přišly obratem bez jakýchkoli podmínek 
a záruk. Díky tomu Alena s Alexem mohli 
v roce 1999 uplatnit firemní jméno AleAle, 
které vymysleli ještě za svobodna. Alex brzy 
začal vedle papírování, grafiky a údržbář-
ských prací v dílnách úspěšně pronikat do 
tajů stříbrnictví.

Výroba nabrala takovou rychlost, že 
za rok dokázali půjčené peníze vrátit. 
Většina jejich produkce přitom až do 
roku 2008 putovala právě americkým 
manželům. Po začátku ekonomické krize 
se jejich věrní zákazníci rozhodli odejít 
do důchodu a šperkařská firma ze dne na 
den ztratila hlavní zdroj obživy. „V takové 
situaci jsme zvyklí se modlit,“ přiznává 
Alena. „A čím častěji jsou naše prosby vy-
slyšeny, s tím větší vírou se k Boží pomoci 
obracíme.“

Ať už si o takovém přístupu k podnikání 
ateisté myslí cokoli, záchrana opět přišla. 
Provozovatelka zavedeného obchodu na 
lukrativním místě v Praze na Malé Straně, 
která jim do té doby brala šperky do komis-
ního prodeje, je bez jakýchkoli požadavků 
na odstupné či provizi doporučila majiteli 
domu. Pražský obchod brzy nahradil výpa-
dek amerického trhu a půvabné skleněné 
šperky se tak díky turistům rozlétly do 
celého světa.

obrušováNí  
tvrdohlavých hraN
Manželé tvoří sami – v současné době 
zaměstnávají pouze prodavačky pražské-
ho obchodu. Před ponorkovou nemocí je 

NevYčeRPATelNÁ FANTAZIe. Jemné 
a lehounké, takové jsou designové korálky a šperky 
ze skla a stříbra výtvarníků Chládkových.

NA POKRAJI KONCe. „V krizových chvílích 
jsme zvyklí nejen tvrdě pracovat, ale i se modlit. 
A čím častěji jsou naše prosby vyslyšeny, s tím  
větší vírou se k Boží pomoci obracíme,“ říká  
Alena Chládková.
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S lunné odpoledne láká k usednutí 
na zahrádku před novou píseckou 
restaurací Pomodoro. Když před 

vámi přistanou čerstvé domácí těstoviny 
a orosená sklenice Aperolu, z rádia zní 
italština i typické středomořské songy, 
nemusíte ani zavírat oči, abyste si připa-
dali jako na dovolené v Itálii. Tu si majitel 
domu a restaurace Roman Staněk (38) 
musí nějakou dobu odepřít, ale i tak září 
spokojeností.

Do Itálie a její kuchyně se zamiloval již 
jako teenager. „Ve středu jsem maturoval 
na hotelové škole v Mariánských Lázních 
a v sobotu jsem už odjížděl do prvního 
zaměstnání na jih Itálie. Tamní kuchyně 
není komplikovaná, největším kouzlem jsou 
čerst vé kvalitní suroviny,“ vzpomíná restau-
ratér na své začátky.

Z Itálie zamířil na zaoceánskou loď do 
Miami. Zde zúročil výhry z prvních bar-
manských soutěží v 90. letech, z číšníka 

se brzy stal barmanem a na lodi projel 
část Karibiku. Další zkušenosti sbíral 
v pražském hotelu Four Seasons a na řadě 
akcí jako cocktailový barman. Svou první 
pizzerii Casa Verde v jihočeské Blatné 
otevřel v dubnu roku 2004 v necelých  
23 letech. 

„Měl jsem našetřené peníze z ciziny a po-
vedlo se mi získat půlmilionovou bezúroč-
nou státní půjčku pro začínající podnikatele. 
Měl jsem jasnou vizi a nebál jsem se začít FO
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Sen jménem Pomodoro
Roman Staněk roztančil Písek po italsku
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na hotel Prácheň v nedalekých Horažďovi-
cích, kde se narodil. Nikdo nevěřil, že v ma-
lém městečku uspěje, ale povedlo se. Kromě 
restaurací provozuje také cukrárenskou 
výrobu, kde vyrábějí sladkosti a zmrzlinu do 
všech jeho podniků. 

Když se v Písku před třemi lety naskytla 
možnost koupit dům v historickém cent-
ru, neváhal. „Rád si dávám výzvy a tohle 
byla v podnikání ta hlavní a asi poslední. 
V každém italském městě či vesničce je totiž 
dominantou náměstíčko s kostelem a u něj 
restaurace,“ vysvětluje. 

V turisticky atraktivním Písku chybějí 
ubytovací kapacity, takže první patro 
domu zrekonstruoval na tři apartmány. 
Památkové péči naštěstí podléhá jen skelet 
budovy, i tak si s povolením užil své. „Přes 
zimu jsme se pustili do přestavby podkroví 
na další tři apartmány a přeměny přízem-
ní restaurace. Bylo třeba hodně bourat 
a hodně měnit, čekala nás různá překva-
pení, bohužel všechna nemilá,“ konstatuje 
majitel.

Zaskočeni koronavirem
Ovšem to nejhorší překvapení přišlo na 
jaře. „O Velikonocích jsme měli otevírat, 
ale místo toho udeřil koronavirus. V pátek 
jsme ještě v hotelu vařili na svatbu a v sobo-
tu brzo ráno volala uplakaná nevěsta, že 
nebude smět mít ani hostinu. Pro hotel 
byla odstávka ekonomicky největší rána. 
V provozovnách, které nám ze dne na den 
vypnuli, jsme měli plné sklady čerstvých 
surovin, jež nebylo komu prodat, a víc než 
dvacet stálých zaměstnanců, které jsme 
nemohli a ani nechtěli nechat bez prostřed-
ků. To vše v situaci, kdy všechny finanční 
rezervy padly na rekonstrukci píseckého 
domu. Bylo to po všech stránkách nejná-
ročnější období v mém životě,“ přiznává 
podnikatel. 

„První dny jsem byl psychicky na dně, ale 
poté jsme si s kolegy sedli a řekli, že budeme 
bojovat! Mám okolo sebe několik skvělých 
lidí a dali jsme to, i když nás to ekonomicky 
hodně poznamenalo,“ říká.

Často používá slovo „my“, ale myslí tím 
pečlivě budovaný tým lidí, jinak podniká 
jako fyzická osoba. Jen v restauraci v Blatné 
se spojil s kolegou Pavlem, který u něho začí-
nal jako brigádník při škole, prošel všechny 
provozy. Dnes jsou obchodní partneři, 
přebral také Revolution bar. 

„Není to ale jen on, o koho se mohu opřít. 
Rozhodně bych to nezvládl bez rodiny. 
Mám skvělou tolerantní manželku, která na 
sebe vzala starost o naše tři děti a domác-
nost a dokázala přijmout, že jsem většinu 
času v práci. Banka nám naštěstí schválila 
kontokorent, rodiče i babička půjčili peníze, 
abychom vydrželi, protože slibovaná státní 
půjčka nedopadla. Žádost sice byla přijata, 
ale dnes jsou to víc než tři měsíce a dosud 
se mi přes několik urgencí nikdo neozval. 
Nikoho jsme ale nepropustili a dělali jsme 
všechno pro přežití.“ 

Co například? 
„Začali jsme vaničkami zmrzliny, otevře-
li výdejová okénka a při tom dodělávali 
stavbu. Teď se všechno konečně vrací 
do normálu. Máme před sebou sezonu, 
v hotelu nás čeká spousta svateb… Léto 
bývá ekonomicky zásadní a mně jde o to, 
vybudovat si v Písku pozici a vytrénovat 
personál. Základní kameny týmu jsme 
postavili, po několika nutných obměnách 
máme šikovné zaměstnance. Potřebuji lidi, 
kteří chtějí práci dělat poctivě, práce je baví 
a respektují pravidla.“

na suroviny jsme pyšní
Obrovskou výhodou restaurace Pomodoro 
je zahrádka – pokud přeje počasí, je celý 
den plná. „Naším hlavním úkolem je naučit 
k nám lidi chodit i mimo sezonu, aby se tu 
cítili dobře a věděli, že dostanou chutné jídlo 
z čerstvých surovin, skvělé české a italské 
víno, výbornou italskou kávu… Těstoviny, 
pesta, sirupy, zmrzlinu, zákusky a další si 
vyrábíme vlastní, do kuchyně i na pizzu nám 
dovážejí suroviny přímo z Itálie. Návštěvníci 
restaurace si mohou prohlédnout vitrínu se 
salámy, sýry a zrajícím masem – surovina-
mi se netajíme, jsme na ně pyšní,“ vypráví 
Roman Staněk nadšeně. 

Babička pracovala celý život v hospodě,  
jako dítě se jí tam motal pod nohama 
a ‚pomáhal‘. V restauraci či za barem je od té 
doby vlastně pořád. 

„Chci to takhle dělat dál – kvalitní restau-
raci, kde víte, co můžete čekat, a budete se 
cítit fajn, takový podnik přežije i těžké obdo-
bí. Těší mě, když lidi přijdou poděkovat, jaká 
je tu skvělá atmosféra a jak si pochutnali, je 
to taková odměna za celou mou praxi a tisíce 
hodin dřiny. Každý pracujeme, aby to mělo 
ekonomický význam, ale je rozdíl, když tu 
práci zároveň děláte i srdcem. Pomodoro ve 
vlastním domě na náměstí je můj splněný 
sen a věřím, že má budoucnost.“ 

JANA ŠuLIsTOVÁ

sám na sebe – když je člověk mladý, tak 
se nebojí,“ směje se Roman Staněk. Z jeho 
dalšího života je zřejmé, že odvahu léty 
neztrácí.

s podnikáním roste Chuť
V Blatné se mu daří již sedmnáctým rokem. 
V roce 2006 pak otevřel malou restauraci 
v Písku zaměřenou na steaky, kterou později 
změnil na vyhlášený cocktailový bar Revolu-
tion. Nedlouho poté vyhrál výběrové řízení 

NEOhLíŽí sE. Roman Staněk nelituje velké 
investice a spousty práce. Italská restaurace  
Pomodoro v domě u kostela se stává vlajkovou  
lodí jeho podnikatelských aktivit. 
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Malá firma z Moravy se stala glo-
bálním lídrem ve výrobě strojů 
na produkci žaluzií. Společnosti 

ZEBR z moravských Milovic, jež vznikla 
před třiceti lety, se vyplatilo vsadit na inova-
tivnost a vlastní know-how. 

ekologie především
Z rozhledny Dalibor na kopci Kalvárie 
máme na Pálavu dokonalý výhled. Hluboké 
lužní lesy, zelená stužka Dyje vinoucí se 
krajinou, malebná mozaika luk, polí a vinic, 
tajemná zřícenina Dívčích hradů, která 
se tyčí dvě stě metrů nad Novomlýnskou 
přehradou.

„Vidíš dole tu sluneční elektrárnu a areál 
vedle ní? Skoro všude fabriky hyzdí okolí. 
Tady haly nijak nevyčnívají. Je to zasazené 
do krajiny tak, že to působí nenásilně a při-
rozeně,“ ukazuje prstem ke vsi Milovice můj 
průvodce z blízkého Mikulova Petr Letocha. 

Sídlí tu firma, jež sází na zodpovědný 
přístup k životnímu prostředí. Ekologická, 
inovativní, využívající moderní techno-
logie… A zároveň taková, kterou znají na 

počátku 21. století zákazníci na všech 
kontinentech. 

Společnost ale nenabízí zákazníkům jen 
stroje pro výrobu stínicí techniky, úsporněj-
ší a ekologičtější než konkurence.

„Ve výrobě každoročně investujeme do 
nových technologií, snažíme se držet na 
špici v kvalitě a přesnosti a zároveň využí-
váme automatizace, robotizace a chytrého 
kapacitního plánování. Přesnost a kvalita 
jsou klíčem i k dalším zajímavým oborům,“ 
připomíná zakladatel a majitel podniku 
František Zelinka.

„Od roku 2018 působíme úspěšně také 
v oblasti jemné mechaniky a optiky jako 
jeden ze zakládajících členů Českého op-
tického klastru. Každoročně přihlašujeme 
v průměru jeden evropský patent,“ dodává.

hledáNí správNého směru
„Náš region je převáženě zemědělského 
charakteru, stínicí technika ani strojařina 
zde silnou tradici zakořeněnou nemají,“ při-
pouští. Přesto se hned po revoluci pustil do 
byznysu se značně nejistou perspektivou.

Začínal v malé nástrojářské dílně, kde 
vyráběl pro firmy z okolí střihací a lisovací 
nástroje. Firmu ZEBR, s. r. o., založil v roce 
1991 s kolegou Tomášem Brhelem.

„Začátky každého podnikání byly a jsou 
obtížné. Zkoušeli jsme se prosadit zakázko-
vou výrobou nástrojů či nástroji pro auto-
motive. Brzy jsme ale zjistili, že tudy cesta 
nevede, a rozhodli se najít si tu vlastní,“ 
prozrazuje František Zelinka.

Tehdy se na něj obrátil majitel malé firmy, 
jež začala s výrobou žaluzií na strojích ze 
Švédska. „Ty byly ale značně nekvalitní a na-
víc bez servisu. Pomáhal jsem mu tedy stroje 
opravovat a po jisté době jsem se rozhodl, že 
si takový stroj zkusím vyrobit. Podařilo se 
a vznikl náš první stroj SA 25-03,“ popisuje.

Rostoucí firma nakoupila nové technologie 
a začala se zaměřovat na výrobu přesných střiž-
ných, ohýbacích a tvářecích nástrojů. V roce FO
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Patent na úspěch Františka Zelinky
Začínal v malé nástrojářské dílně, 
dnes jeho stroje kupuje celý svět

RADY NAD ZlATO. „Největší inspirací jsou pro 
nás samotní zákazníci, kteří za námi přicházejí se 
svými vizemi a společně je pak realizujeme,“ říká 
František Zelinka, zakladatel a majitel firmy ZEBR.
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ZEBR tak denně v praxi naplňuje to, čemu 
v anglosaském světě říkají Giving Back to 
Society.

„K oblastem, které systematicky podporu-
jeme, patří zejména péče o nemocné a senio-
ry, péče o postižené, podpora práce s dětmi 
a mládeží, sportovních spolků, kulturních 
akcí a péče o krajinu.  Aktivně také spolu-
pracujeme s místními školami a pomáháme 
s nejrůznějšími projekty technického zamě-
ření,“ vypočítává majitel.

Zcela specifická je pak v podání společ-
nosti z Milovic péče o životní prostředí. 
Areál podniku je architektonicky šetrný. 
Záměrem od počátku bylo, aby zapadl do 
okolní krajiny. 

Veškeré odpady, které jsou ve firmě vy-
produkovány, třídí a následně sami odvážejí 
k recyklaci. V roce 2019 kompletně přešli na 
úsporné LED osvětlení.

„K vytápění a chlazení budov používá-
me komplexní systém, který je kombinací 
vlastního řízení, využití zbytkového tepla ze 
strojů, tepelných čerpadel a našich tepelně 
izolovaných akumulačních zásobníků na 
teplou i chladnou vodu. Tento způsob je 
oproti klasickým řešením o 30 až 40 procent 
méně náročný na spotřebu energie. Do bu-
doucna zvažujeme ještě zapojení fotovoltai-
ky,“ shrnuje podnikatel. Jeho firma se navíc 
stará o kultivaci krajiny v CHKO Pálava. 

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

1993 byl přihlášen první průmyslový vzor na 
stroj pro stříhání lamel interiérových žaluzií. 

„Na prahu nového tisíciletí jsme spustili 
výrobu nové generace strojů na výrobu 
venkovní stínicí techniky. Její technologický 
vývoj má každoročně stoupající tendenci. 
Letos jsme výrobu posílili o tlakové lití zin-
kových slitin, které využíváme jak pro výro-
bu našich komponentů pro žaluzie, tak i pro 
zakázkovou výrobu,“ vypočítává majitel.

Největší iNspirací zákazNíci
Tržní prostředí vypadalo v Česku v 90. le- 
tech jinak než dnes, cesty k úspěšnému byz-
nysu ale vedou stále stejným směrem.

„Firmy dnes vznikají podobně jako 
dříve – od počáteční myšlenky k realizaci. 
Stejně jako tehdy jde stále o dobrý podni-
katelský nápad a způsob, jak ho prosadit. 
Vždy je potřeba najít ty správné cesty, 
pochopit trh a zejména zákazníky,“ říká 
František Zelinka.

ZEBR je dnes známá jako inovativní 
firma s vlastním know-how, která sází na 
průmysl 4.0. 

„Uvědomujeme si, že být inovativní 
společností neznamená inovovat pouze 
produkt, ale veškeré technologie a procesy 
ve firmě, a to neustále. V oblasti našich 
produktů jsou pro nás největší inspirací sa-
motní zákazníci, kteří za námi přicházejí se 
svými nápady a vizemi a společně se je poté 
snažíme realizovat,“ prozrazuje majitel.

ZEBR úzce spolupracuje se všemi evrop-
skými výrobci komponentů pro stínicí tech-
niku, takže klienti mají jistotu, že dostanou 
kompletní službu včetně servisu a dokonale 
odladěný produkt. Jde přitom o malou 
firmu s desítkami zaměstnanců. 

„Trh i firma se neustále vyvíjejí a posou-
vají kupředu. Snažíme se, aby všechna naše 
oddělení měla kontakt se světem a abychom 
sami přicházeli s novými nápady,“ zdůraz-
ňuje Zelinka.

stojíme Na exportu
Stroje firmy ZEBR jsou dnes instalovány 
v desítkách zemí po celém světě. Najdete je 
v továrnách ve Střední Americe či Austrá-
lii. Nejvíce zákazníků je ale samozřejmě 
z Evropy – tradičně silnými trhy v oblasti 
venkovního stínění jsou především Ně-
mecko, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko, 
Španělsko či Itálie.

„Jsme ovšem pyšní na skutečnost, že jsou 
naše stroje i v českých firmách, jako jsou 
Climax, Eurosun, JackoDesign, Lomax, 
Neva a další,“ uvádí hrdý majitel.

Poptávka je velká doma i v zahraničí, 
vzhledem k velikosti domácího trhu je ov-
šem pro ZEBR nejvýznamnější právě vývoz 
za hranice. Do světa míří 80 procent veškeré 
produkce.

František Zelinka a jeho tým nespí na 
vavřínech. Do budoucna plánují další ex-
panzi na zahraniční trhy, lákadlem a záro-
veň výzvou je pro ně především Latinská 
Amerika a Asie. 

giviNg back to society
Progresivní firma z Pálavy se podle Ze-
linkových slov snaží o vyrovnaný a férový 
vztah se zaměstnanci, zákazníky i okolím: 
„Takto sami vnímáme společensky odpo-
vědné podnikání. Snažíme se podporovat 
konkrétní spolky, akce nebo osoby z našeho 
blízkého okolí a vracet tak regionu to, co 
nám dává.“
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Dva směry vývoje

Vlastní výzkum a vývoj je pro firmu z Mi-
lovic doslova nezbytností. V současnosti je 
rozdělen na dvě oblasti.

1. Oblast stínicí techniky. Společně se zá-
kazníky spolupracují na vývoji nových typů 
venkovního stínění. Zákazník tak získává 
unikátní produkt. Navrhnou a dodají mu 
strojní vybavení speciálně určené pro jeho 
výrobu. Dále se snaží posunout automa-
tizaci výroby stínicí techniky do oblastí, 
kde stále převládá manuální činnost. 
Převratnou novinku v tomto směru hodlají 
představit na světovém veletrhu stínicí 
techniky R+T Stuttgart 2021.

2. Aktivity v rámci Českého optického 
klastru. Společně s 21 předními firmami 
a vědeckými či univerzitními pracovišti spo-
lupracují na zajímavých projektech. Firma 
ZEBR se zde profiluje jako dodavatel přesné 
mechaniky a motorizovaných prvků. 



Výrobky z kvalitní ovčí vlny zažívají 
v posledních letech svoji renesanci. 
V Česku za svoji rostoucí popularitu 

vděčí také e-shopu Ovečkárna.cz, za nímž 
stojí podnikatel Martin Bernátek. 

„Prvním takovým impulzem začít  
podnikat byl můj táta, který koncem  
90. let vyprofiloval po částech svůj sorti-
ment na stánku čistě na sortiment z ovčí 
vlny. Když mi bylo 18 let, jeho byznys 
fungoval částečně jako velkoobchod pro 
trhovce, a tak jsem od něj dostal stánek 
a zboží na dluh, se kterým jsem byl vyslán 
prodávat na trh sám za sebe. Ze začátku 
jsem se jako mladý styděl, že prodává-
me výrobky z ovčí vlny, nebyl to pro mě 

zrovna atraktivní sortiment k prodeji,“ 
vzpomíná Martin Bernátek. 

Nakonec ale využil svého obchodního du-
cha, který mu byl vlastní už odmala. Prodej 
na stánku ho začal postupně více bavit i díky 
tomu, jak lépe poznával sortiment a po-
chopil jeho přednosti a výhody. „Nyní jsem 
hrdý na to, co nabízíme. Protože ovčí vlna 
je prospěšná pro zdraví a pomáhá mnoha 
lidem s různými problémy,“ zdůrazňuje 
Martin Bernátek.

A tak v roce 2011 začal sám podnikat 
s výrobky z ovčí vlny. Nejdříve jako živnost-
ník, jak rostly prodeje, transformoval v roce 
2015 svoji firmu na společnost s ručením 
omezeným. 

„U zrodu po celou dobu stála po mém 
boku má současná manželka Lucka. Tehdy 
jsem měl mnohem blíž k technologiím, 
takže pro mě bylo poměrně přirozené zkusit 
prodávat na internetu. Založil jsem si vlastní 
e-shop s ovčími produkty. Brzy po mém 
vzoru i táta. Začali jsme tak oba prodávat 
online, ale každý po svém a pod svou vlastní 
značkou,“ pokračuje Martin Bernátek.

Tehdy bral ještě od svého otce veškeré 
zboží. Ale protože se Ovečkárně po krát-
kém čase začalo velmi dařit, potřebovala 
daleko více zboží. „Mimo kvantitu jsem 
ale mnohem více začal řešit kvalitu. Jenže 
táta už byl etablovaný a stačilo mu to, co 
už měl. Nechtěl se rozvíjet. Dostalo se to FO
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Vlněný byznys Martina Bernátka
Nejprve měl stánek. Teď mu patří 
internetový obchod, se kterým pronikl do Evropy
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Letos Ovečkárna vyzkoušela země více na 
západ a sever, konkrétně Belgii, Nizozemí, 
Anglii, Dánsko a Norsko. V jejím pokračování 
však zabránila pandemie covidu-19. „Bohužel 
vzhledem k aktuálnímu stavu jsme dále 
v této expanzi nepokračovali, protože situace 
ve světě je špatná a nebyla jistota, že se naše 
balíčky do těchto zemí dostanou. Nyní čeká-
me, až bude přívětivější situace a k expanzi se 
dále vrátíme,“ pokračuje Martin Bernátek.

Do budoucna chce svůj internetový 
obchod dál vylepšovat. „Jakmile jsme více 
pochopili naše zaměření, už se neprofilu-
jeme jen jako e-shop s výrobky z ovčí vlny, 

ale jako internetový obchod s produkty 
pro zdraví z přírodních materiálů. Tím se 
náš obchod stal vlastně nevyčerpatelnou 
studnou. Získali jsme obrovský prostor, kam 
se můžeme dále rozvíjet. A protože jsme 
ještě ani nenaplnili poptávku, kterou máme 
v Česku a v dalších zemích, tak máme stále 
kam růst. Rádi bychom více rozšiřovali 
sortiment pro zdraví a nabídli našim zákaz-
níkům vše, co si pod tímto pojmem dokážou 
představit pod jednou střechou,“ uzavírá 
zakladatel e-shopu. Kromě prodeje zboží 
jiných výrobců přišel také s vlastní značkou 
zboží pod názvem Ovečka Vlna. 

DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)

až do stavu, kdy jsme se nepohodli a on mě 
odstřihl od dodávek. Šlo o to, že na stáncích 
jsem prodával jeho zboží pod jeho značkou, 
ale na internetu jsme si začali konkurovat,“ 
popisuje Martin Bernátek složitou fázi svého 
podnikání. 

Zapomenutý materiál
Na ovčí vlnu se přitom podle jeho slov v před- 
chozích desetiletích trochu zapomnělo. „Opo-
míná se, jak skvělé vlastnosti má. Především 
se ale zapomnělo na to, že vlna je udržitelný 
materiál. Největší výzvou textilního odvětví 
bude vytvořit větší zdroje vlny a jejího zpra-
cování. Věřím, že v budoucnu to bude ještě 
více standardní materiál, jako je třeba po-
slední dobou len,“ plánuje Martin Bernátek.

Od doby, kdy začal podnikat, jeho firma 
každým rokem roste. „Neberu to jako něco 
těžkého, vše šlo tak nějak postupně. Řekl 
bych, že je to přirozený vývoj, a přijde mi to 
úplně normální. Musím se přiznat, že dříve 
jsme to dělali spíše pro peníze, ale nyní jsem 
radikálně změnil názor a rád bych vybudo-
val velkou firmu, kde budu moct zaměstnat 
co nejvíce lidí,“ pokračuje Martin Bernátek. 
Podle jeho slov mu nyní jde více o to, aby 
vytvořil firmu, která se stane pojmem, než 
o samotný zisk.

Od seniOrů pO spOrtOvce
Typickými zákazníky Ovečkárny jsou ženy 
ve středním věku. Zájem ovšem vzbuzuje 
také u mladší generace. Hlavně díky funkč-
nímu prádlu z merino vlny, o které mají 
zájem hlavně aktivní lidé. 

„Další cílovou skupinou jsou starší lidé 
v předdůchodovém až důchodovém věku, 
kteří hledají právě blahodárné účinky vlny, 
jež jim pomáhají s různými problémy. Hlav-
ně co se týká bolesti kloubů, zad a podobně. 
Další skupinou zákazníků jsou lidé, kteří 
mají problém s nohama, protože nabízíme 
i zdravotní obuv, díky níž mohou předcházet 
typickým problémům s chodidly. A pokud 
je již mají, tak projevy mírnit, nebo dokonce 
výrazně zlepšit,“ konstatuje zakladatel  
e-shopu.

Díky dominantnímu postavení nemá 
firma v oboru přímou konkurenci. Celý trh 
s tímto sortimentem „si tvoří“ doslova sami. 
A nejedná se pouze o produkty z ovčí vlny, 
ale také o zdravé obouvání, na které se nyní 
hodně zaměřují. 

V současnosti má firma 14 zaměstnanců 
na hlavní pracovní poměr. Přes hlavní, zim-
ní sezonu pomáhá balit balíčky i spousta 
brigádníků, kteří si rádi přivydělají před 
Vánoci. „Co se týká obratu, tak minulý rok 
byl pro nás opravdu úspěšný a dopadl nad 
očekávání. Splnili jsme si daný cíl, dokonce 
jej i obratově přesáhli. Samotný obrat byl 
potom 42 milionů korun. Tento rok jsme si 
stanovili další růst a celkový obrat kolem 
65 milionů korun. Prozatím od začátku 
roku plníme každý měsíc nad plán i přes 
aktuální situaci okolo koronaviru,“ popi-
suje Martin Bernátek. „Pokud bychom se 

blížili k danému cíli již před koncem roku, 
jsme připraveni naše aktivity utlumit tak, 
abychom se spíše zaměřili na naše služby 
stálým zákazníkům a udrželi si stejnou kva-
litu, co se týká rychlosti vyřízení požadavků 
od zákazníka.“

od rumunska po norsko
V roce 2019 se úspěšná firma rozhodla 
více expandovat do zahraničí. Již od roku 
2017 se jí přitom dařilo na Slovensku, 
a proto chtěla vyzkoušet i další země. 
Nyní působí kromě Česka a Slovenska 
také v Rumunsku a Maďarsku, kde patří 
mezi přední e-shopy s tímto sortimen-
tem. 

KRÉDO PODNIKATELE. „Musím se přiznat, že 
dříve jsme to dělali spíše pro peníze, ale nyní jsem 
radikálně změnil názor a rád bych vybudoval velkou 
firmu, kde budu moct zaměstnat co nejvíce lidí,“ 
říká Martin Bernátek.
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Kouzlo ovčí vlny

Ovčí vlna patří k jednomu z nejstarších 
textilních materiálů spolu s hedvábím 
z Číny a lnem z Egypta. Vlna má například 
přirozenou schopnost odvádět vlhko od 
těla do okolního prostředí. Dokáže pohltit 
vodu až do 35 procent vlastní hmotnosti. 
Poté co se sníží vlhkost okolního prostředí, 
voda se opět začne odpařovat do vzduchu. 
Pocit mokrého oblečení tak u vlny přichází 
mnohem později než u jiných materiálů.
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Bylinky přinášejí naději
„Účinnost léčivých 
bylin je prověřována 
ne staletími, ale tisíciletími,“ 
říká Jarmila Podhorná
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předem zásobeni a neměli jsme po této 
stránce žádný problém.

 Jak jste zvládli další dopady koronaviru? 
Lidé tehdy zůstávali doma s dětmi, někteří 
pracovali z domova, jiní si museli vzít volno 
úplně. Jak se podařilo tyto věci skloubit 
s chodem vaší firmy?
Doba koronaviru byla hodně náročná. Od 
března do dubna byly plnicí stroje v chodu 
od rána do večera. Bylo potřeba zabezpečit 
provoz, aby byla výroba i distribuce v po-
řádku, a také bylo potřeba nastavit hygienu 
prostředí, aby k nám nepřišla infekce. Po 
pracovní době jsme místnosti ošetřovali 
ozonátory.  Zároveň byla doba náročná tím, 
že v tomto čase nakládáme pupeny pro zá-
sobu materiálu na celý rok. Tyto zárodečné 
části rostlin jsou jen v této době, a tím byl 
hlavně na mě velký tlak, aby se vše zvládlo. 

 Mezi oblíbené cíle návštěvníků patří vaše 
ukázková bylinková zahrádka v Brodku 
u Konice. Museli jste v době začínající 
pandemie omezit nebo uzavřít provoz?
Zahrada pro pupeny byla v této době hlavně 
zdrojem zásobního materiálu. Byla celou 
dobu otevřena a je doposud. Ukázková 
zahrada z bylin je k nahlédnutí až od května, 
protože se nacházíme v nadmořské výšce 
650 metrů, a od této doby si mohou návštěv-
níci prohlédnout naše i cizokrajné byliny.

 Když jsme spolu mluvili naposledy před 
třemi lety, plánovala jste založení malého 
regeneračního centra. Letos by se mělo 
plně otevřít, zatím funguje ve zkušebním 
provozu. Co v něm návštěvníci najdou?
Takovým posledním ukončením celého 
cyklu pomoci lidem se zdravotními problé-
my bude menší regenerační centrum, které 
uzavře celý kruh. Vypěstovat, vyrobit pro-
středky, nabídnout k podpoře zdraví. Mohou 
nám při tom pomoci diagnostické přístroje 
Eri, F-Scan, Slavie a další analyzátory, které 
ukazují příčiny zdravotních problémů. Tyto 
problémy pak můžeme řešit bylinkami a dal-
šími regeneračními přístroji.

 S jakými neduhy lidem v regeneračním 
centru pomůžete?
S cévními problémy nám pomáhá Bemer, 
LED bed je speciální terapie, která obno-
vuje mikrocirkulaci v celém organismu 
a zároveň tím řeší problémy pohybového 
aparátu, ale také kožní a další problémy. 
Dále na zlepšení pohybových potíží použí-
váme masážní lehátko Ceragem Master V3. 
Zjištěné mikrobiální zátěže likviduje a řeší 
plazmový generátor. To jsou zatím první 

Zakladatelka firmy Naděje Jarmila 
Podhorná začala podnikat ve věku, 
kdy většina lidí odchází do důchodu. 

Po manželově smrti se rozhodla pomáhat 
lidem pomocí léčivých bylin 

 Česko má za sebou první vlnu pandemie 
koronaviru. Pro mnohé se na několik 
týdnů život téměř zastavil. Byla to podle 
vás příležitost k tomu, aby si někteří lidé 
uvědomili, že zběsilé životní tempo jim 
hodně bere, a začali se více starat o svoje 
zdraví?
V té době bylo vidět, že si lidé uvědomují 
význam zdraví a že je pro něj něco potřeba 
dělat. Najednou když lidé vypadli ze zběsi-
lého životního tempa, měli čas a možnost 
uvažovat o životním stylu, ve kterém žijí 
a který by bylo třeba změnit.

 Lékárny byly v době největší paniky 
vyprodané, chyběly nejenom léky proti 
teplotě a teploměry, ale vyprodané byly 
také veškeré bylinné přípravky na podporu 
imunity. Museli jste v té době řešit zvýšený 
zájem o vaše výrobky z této oblasti?
V době koronaviru se lidé obraceli k pří-
rodním prostředkům pro zvýšení imunity, 
prostředkům antibakteriálním a protiviro-
vým. Pocítili jsme to na odběru právě těchto 
druhů bylin. Byla to doba po této stránce 
náročná.

 Kromě léčivých bylin je základní 
surovinou pro vaše tinktury líh. Ten byl 
ale v době koronavirové krize potřeba pro 
výrobu nedostatkových dezinfekcí. Měli 
jste tehdy problém se zásobováním, nebo 
k nedostatku lihu nedošlo?
Naše firma vyrábí přírodní prostředky 
z potravinářského lihu a také kosmetické 
výrobky z denaturovaného lihu. Byli jsme 
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Jarmila Podhorná 

Už od dětství ji zajímala příroda, 
vystudovala přírodopis a chemii na 
olomoucké univerzitě a ve dvaceti letech 
se přestěhovala do Brodku u Konic, kde 
s manželem vychovávala tři děti a byla 
učitelkou na zdejší škole. Podnikat začala 
po manželově smrti, firmu Naděje založila 
v roce 1998. „Celý život mě zajímalo vše, 
co může pomoci lidskému organismu bez 
vedlejších účinků – tedy přírodní cestou. 
Manžel mi zemřel, děti se osamostatnily, 
snažím se ten zbývající čas věnovat něčemu 
smysluplnému,“ říká Jarmila Podhorná. 



přístroje, které jsou ve zkušebním provozu, 
a postupně budeme zavádět další přístroje 
k regeneraci – vířivku s ozónem, sauny, 
harmonizátory, F-scan a další.

 Zatímco léčivé byliny a jejich účinky jsou 
prověřeny tisíci lety praxe, diagnostické 
přístroje, které v centru lidé také najdou, 
jsou fenoménem posledních let. Mohou jim 
lidé důvěřovat? Testovala jste například 
sama, zda dokážou zdravotní stav skutečně 
přesně prověřit?
Ano, účinnost léčivých bylin je prověřována 
ne staletími, ale tisíciletími a tyto přístroje 
jsou opravdu novodobého rázu. Některé 
využívají poznatků kosmického výzkumu 
(Eri). Každý přístroj, který jsem koupila, 
jsem nejprve prověřila hlavně na sobě, takže 
vím, co máme a jak to může lidem pomoci.

 Byla jste prvním výrobcem v Česku, který 
začal s výtažky z pupenů rostlin. V čem je 
jejich síla a čím se liší od výtažků z jiných 
částí bylin?
Jako první jsem v republice začala vyrábět 
gemmoterapeutika – výtažky z pupenů 
a zárodečných částí rostlin. Toto odvětví 
vychází z toho, že do zárodečných částí 
rostlina ukládá nejvíce účinných látek – 
vitaminů, minerálních látek a dalších látek 
s vysokou účinností, které zabezpečují sílu 

příští rostliny. Prostředky z nich vyrobené 
zvyšují obranyschopnost, zlepšují funk-
ci centrální nervové soustavy, omlazují 
organismus, působí na konkrétní problémy 
a předpokládá se, že budou v budoucnu řešit 
problémy dosud neřešitelné. A to hlavně 
vše bez vedlejších účinků. Gemmoterapie se 
dnes označuje jako moderní terapie třetího 
tisíciletí.

 S kolika výrobky jste začínali a kolik jich 
vyrábíte nyní?
Začínala jsem s dvaceti bylinnými tinkturami 
a dnes máme v nabídce kolem 200 výrobků 
z bylin.

 Další specifickou, méně známou oblastí 
jsou gemmoglukany. Ty jste si nechala 
dokonce patentovat. Co si lidé mohou pod 
tímto názvem představit?

Gemmoglukany jsou výluhy s mimořádnou 
účinností, které vznikly spojením gemmote-
rapeutik  s glukanem. Byl to nápad onko-
loga Miroslava Pekárka, který řekl, že se 
spojením znásobí účinnost. Betaglukan sám 
o sobě zvyšuje obranyschopnost, podporuje 
krvetvorbu, brání stresu. Tinktury, které 
jsou spojené s betaglukanem, mají podobné 
působení, ale mnohem silnější.

 Říká se, že „není bylina, aby na něco 
nebyla“. Přesto − jsou nějaké okruhy 
zdravotních potíží, kde byliny fungují 
výrazně lépe než vyráběné léky?
Bylinné prostředky doplňují působení 
léků, ale jejich specifikací je, že je můžeme 
používat preventivně, protože nemají vedlejší 
účinky. V literatuře se uvádí, že gemmotera-
peutika budou v budoucnu léčit choroby do-
sud neléčitelné. Jsou to prostředky, které se 
používají zatím krátkou dobu, ale již se uka-
zuje, že působení tinktury z pupenů topolu je 
účinné na boreliózu, tamaryšek pomáhá při 
problémech s červenými krvinkami a krev-
ními destičkami. A stále se ukazuje pozitivní 
působení dalších rostlin, ale chce to čas.

 Testujete nějak účinky tinktur na 
zdraví, nebo vycházíte hlavně z jejich 
známých účinků popsaných v herbářích 
a bylinkářských knihách?
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Odezvy o účincích bylin dostávám přímo  
od pacientů – telefonem, e-mailem nebo  
přímým kontaktem. Samozřejmě vycházím 
též z herbářů. Spolupracovala jsem s by- 
linkáři s panem Jiřím Jančou, Josefem  
A. Zentrichem, Pavlem Váňou a spolupra-
cuji s profesorem Pavlem Valíčkem, který je 
odborníkem na cizokrajné byliny. Písemné 
a e-mailové zprávy o pozitivních účincích 
bylin mám uloženy v pěti šanonech, které 
jsou seřazeny podle druhu působení a jsou 
pro mě důkazem, že moje cesta je správná.

 Zajímalo vás kromě jiného také nalezení 
receptu na problémy, které se dosud 
nepodařilo vyřešit, jako jsou dyslexie, 
koktavost, dětské nervové poruchy? 
Pokračujete v tom stále? Je podle vás 
šance, že se podaří alespoň na některé najít 
„zázračnou bylinu“?
Jako učitelka a výchovná poradkyně jsem 
přemýšlela, jak by se dalo předcházet 
problémům s dyslexií, dysgrafií, autismem 
a dalšími. Dnes po letech práce s bylinkami 
a přístroji předpokládám, že by se dalo těm-
to poruchám předcházet i je řešit. Ráda bych 
pro to udělala vše, co je v mých silách, pro-
tože jde i o další generace. V tomto směru by 

byla potřeba spolupráce s lékaři, odborníky, 
pedagogy. Třeba se někdo najde, komu tento 
problém nebude lhostejný. Já bych velice 
ráda, ale při mé vytíženosti to už nezvládnu. 
Zázračná bylina není – každý zdravotní pro-
blém je třeba řešit z několika stran a člověk, 
aby si chtěl pomoci při udržení zdraví, musí 
ten zázrak v sobě najít.

 Možná právě na dětech je vidět, že 
současný rychlý a na konzumu založený 
životní styl není udržitelný. Zrovna dnes 
jsme se s manželkou bavili o tom, že 
v našem domě vlastně není jediná rodina, 
kde by děti alespoň v určitém období 
netrpěly nervovými potížemi, nechodily 
k psychologovi, neurologovi, výchovnému 
poradci. Podobně je to i v širším okruhu 
našich známých. Není to signál, že by se 
mělo něco zásadního změnit?

Ano, doba je uspěchaná a lidé si vytvořili 
určité hodnoty, které ovlivňují jejich životní 
styl. U většiny se často projeví při nemoci 
změna těchto hodnot k lepšímu, kdy najed-
nou zjišťují, že není třeba mít všechno nej-
lepší, ale že zdraví, rodina a lidé kolem nás 
hodnoty naplní. Na vzniku nervových potíží 
se též podílí špatný životní styl s nedostat-
kem pohybu, spěch, nejistota doby, ale také 
často bakteriální a parazitární záležitosti.

 Vyrovnanost a psychická pohoda je 
jednou z nejdůležitějších podmínek lidského 
zdraví. Nezaděláváme dětem na vážné 
zdravotní problémy ve vyšším věku, pokud 
již od mala nejsou v dobré pohodě? 
Pro prevenci civilizačních onemocnění je 
třeba už v dětském věku děti vést k pohybu, 
upravit výživu ve prospěch zdravotního sta-
vu a naučit je znát správné životní hodnoty.

 Nabízíte také sazenice léčivých bylin. 
Objevují se v zájmu o ně některé módní 
trendy, podle toho, jak se objevují v různých 
populárních televizních pořadech nebo 
publikacích? 
Na prodeji sazenic vidím, že je zájem o ně ovliv-
něn články v časopisech a televizních pořadech.

 Je naopak nějaká bylina, která je 
zatím nedoceněná? Ať už pro pěstování 
na zahrádce, nebo jako součást tinktur 
a dalších léčivých přípravků? 
Za nedoceněnou bylinu považuji lichořeřiš-
nici, která se může používat během celého 
roku na problémy močových a dýchacích 
cest, likviduje streptokoky, stafylokoky 
a další druhy bakteriálních zátěží.

 V posledních letech je u nás velmi 
populární čínská medicína založená z velké 
části na bylinách, ale i masážích nebo 
akupunktuře. Bývá dávána do protikladu 

k medicíně západní postavené na lécích na 
chemické bázi. Přitom tradice bylinkářství 
je u nás velmi stará. Proč podle vás 
medicína v Evropě nevstřebala léčivé byliny 
podobně jako Čína?
Čínská medicína využívá byliny tisíciletí-
mi ozkoušené, ale hlavní pro ni je, že bere 
problémy zdraví komplexně. Každý problém 
je třeba řešit souborem bylin, které jsou na 
jednotlivé součásti zdravotního problému. 
Důležitou složkou je zde akupunktura, která 
řeší problémy z hlediska funkce nervové sou-
stavy. Naši nejlepší bylinkáři preferovali naše 
byliny, protože rostou v našem podnebném 
pásmu a mají stejné vibrace jako naše těla.

 Změní se to časem? Stanou se podle vás 
byliny širší součástí evropské medicíny? 
Mělo by se v této oblasti třeba změnit 
i vzdělávání lékařů na vysokých školách?
Věřím tomu, že léčivých účinků bylin se 
bude čím dál tím více využívat. Přednáším 
na několika vysokých školách – na Lékařské 
fakultě v Olomouci, Farmaceutické fakultě 
v Hradci Králové, Zemědělské fakultě v Brně 
a Přírodovědecké fakultě v Olomouci –  
a jsem velice ráda, že o účinky bylin se  
zajímá i naše nejmladší generace.

 Jeden z vašich velkých cílů, regenerační 
centrum, jste letos otevřela. Máte ještě 
další plány, nebo už se také budete učit více 
odpočívat? 
Regenerační centrum již máme zkušebně 
otevřené, dokončujeme vybavení. Mým plá-
nem do budoucna je předat svoje zkušenosti 
mladé generaci a vytvořit knihu, která by 
komplexně pojala celé naše působení a oslo-
vila co nejvíce lidí, aby si uvědomili, že jsou 
odpovědni za své zdraví a že jim v prevenci 
byliny mohou pomoci. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz) 

07–08/2020 l 29



Stavebnictví ve znamení 0 a 1
Zapomeňte na rýsovací prkno 
a ostře ořezanou tužku
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Moderní stavby vznikají stále častěji 
díky počítačům a digitálním tech-
nologiím. Klíčovou roli v tomto 

procesu přitom hraje takzvaná metoda 
BIM (Building Information Modelling). 
Informační modelování staveb je důležité 
nejenom pro vznik budov, ale také pro jejich 
užívání. 

Vytváří takzvané digitální dvojče budou-
cího objektu; investor tak od první chvíle ví 
nejenom to, kolik peněz bude stát vybudo-
vání stavby, ale také s jakými náklady bude 
muset počítat během provozu. 

Právě metoda BIM podle odborníků 
reprezentuje základní stavební kámen pro 
úspěch digitalizace ve stavebnictví, včetně 
nástupu takzvaného Stavebnictví 4.0. To je 
obdobou známějšího Průmyslu 4.0 zastřešu-
jícího nástup digitálních technologií a auto-
matizace v rámci průmyslové výroby. 

Proč je metoda BIM tak důležitá? Předsta-
vuje globální jazyk, lépe řečeno univerzální 
formát pro vzájemné sdílení dat a spoluprá-
ci jednotlivých profesí a skupin, které do 
budování a užívání stavby zasahují. Je proto 
jedním z hlavních nástrojů, jak dosáhnout 
zefektivnění celého odvětví a zároveň vyšší 
konkurenceschopnosti českých společností 
na mezinárodním trhu.

ostrý start za dva roky
Pro Česko je přitom zásadním milníkem 
v této oblasti rok 2022. Od tohoto termínu 
je totiž naplánováno uložení povinnosti 
používat BIM pro všechny nadlimitní veřej-
né zakázky na stavební práce financované 
z veřejných rozpočtů. Vyplývá to z vládní 
koncepce zavádění digitalizace stavebnictví 
na roky 2018–2027. 

Hnacím motorem pro zavádění metody 
BIM v České republice tak budou právě ve-
řejné zakázky. „Stát zadává zhruba 40 pro-
cent ročního objemu investic, který se v ČR 
pohybuje kolem 450 miliard korun. Z toho 
vyplývá, že pokud má někdo stanovovat 
standardy a zlepšovat konkurenceschopnost 
celého odvětví, je to právě stát,“ komentuje 
Petr Matyáš, obchodní ředitel společnosti 
di5 architekti inženýři. 

„Neefektivita ve stavebnictví se pohybuje 
kolem 57 procent. Způsobují ji zejména 
chyby při stavbě, ať už se jedná o nevhodné 
plánování lidských a materiálních zdrojů, 
či velké množství předělávek kvůli špatné 
koordinaci jednotlivých stavebních kroků. 
Jestliže se díky BIM podaří zvýšit efekti- 
vitu o pouhých deset procent, ne 20 či  
30 procent, což je potenciál, o kterém se 
v jeho souvislosti hovoří, potom se jedná 
o 45 miliard korun ročně v investicích. 

A zvýšení efektivity o deset procentních 
bodů není nic nedosažitelného,“ dodává  
Petr Matyáš.

zatím vede skaNdiNávie
Podle jeho slov je důležité, aby se zavádění 
metody BIM do praxe testovalo na pilotních 
projektech.  Právě proto stále více evrop-
ských zemí a organizací veřejného sektoru 
zavádí programy na podporu širšího vy-
užívání BIM na národní i regionální úrovni. 
Mezi evropské státy, které metodu aktivně 
využívají, patří Norsko, Finsko, Dánsko, 
Nizozemsko, Velká Británie, Francie, Špa-
nělsko či sousední Německo. 

Díky tomu se Česká republika může inspi-
rovat okolními státy, ale lokální zkušenost 
pro další práci s BIM je nezbytná. „Stěžejní 
bude, kolik se do roku 2021 stihne realizo-
vat a vyhodnotit pilotních projektů. Cenné 
zkušenosti s používáním BIM lze přitom 
čerpat již nyní, a to například z výstavby 
nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 
v Holešovicích, dvou moderních výzkum-
ných center Univerzity Karlovy na Alberto-
vě, rekonstrukce Státní opery v Praze či šesti 
až sedmi projektů Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Podobných staveb bude ale 
určitě více,“ říká Petr Matyáš.

Vedle státu zavádí metodu BIM do praxe 
také soukromý sektor. Společnost Skanska 
patří díky mateřské společnosti ve Skan-
dinávii k průkopníkům metody BIM na 
českém trhu. Využila ji například u rezi-
denčního projektu Terasy Strašnice, na 
kterém spolupracovala právě kancelář di5 
architekti inženýři. I na tomto projektu se 
přitom potvrdilo, že množství kolizí a předě-
lávek na stavbě je díky práci s metodou BIM 
výrazně nižší. 

méNě chyb a omylů
Výskyt nižšího počtu omylů, chyb nebo špat-
ně zkoordinovaných částí projektu doku-
mentují také čísla ze zahraničí. Například  ›

„Neefektivita 
ve stavebnictví se 
pohybuje kolem 
57 procent. Způsobují 
ji zejména chyby 
při stavbě.“ 

PeTR MATYÁŠ, di5 architekti inženýři
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ve Velké Británii se pohybuje na úrovni 
40 procent, což přináší zkrácení stavby 
o celých 20 procent. „V podstatě všichni velcí 
investoři, kteří za námi jako architekty nyní 
přicházejí, chtějí, abychom jejich projekty 
odevzdali v BIM. Ať už se jedná o společnos-
ti jako Penta Investments, Skanska, či Met-
rostav Development,“ dodává Petr Matyáš.

Používání tohoto digitálního postupu při-
tom může ušetřit čas nejenom při samotné 
stavbě, ale také při jejím povolování úřady. 
Právě zdlouhavost administrativních a byro-
kratických procesů je přitom v současnosti 
největším problémem českého stavebnic-
tví a jedním z největších problémů české 
ekonomiky vůbec. Podle Petra Matyáše není 
dlouhodobě únosné, aby 80 procent času 
trvalo povolování stavby a pouze 20 procent 
samotná výstavba. Což je v současnosti 
v Česku běžná praxe. 

Díky technologii BIM bude dokumentace 
transparentnější pro veřejnost a usnadní se 
tím komunikace a prezentace záměrů při 
veřejných projednáních. „Jsem přesvědčen, 
že bychom v budoucnosti mohli z pohledu 
veřejnoprávního projednání končit povole-
ním stavby v podobě územního rozhodnutí. 
A pokud u některých staveb budeme přece 
jen potřebovat nějakou další formu povolení 
nebo ověření dodržení všech podmínek 
územního rozhodnutí, půjde o odborné ově-
ření – ať už stavebním inspektorem, nebo 
v rámci veřejnoprávní smlouvy s úřadem,“ 
komentuje Petr Matyáš.

stavbu posoudí robot
Zkušenost ze světa ukazuje, že státy, které 
využívají dokumentaci v technologii BIM, 
mají procesy značně zautomatizované. Buď 

obor se bude postupně měnit. Podobně jako 
odvětví průmyslu. Před časem jsme si také 
nedokázali představit, že v rámci autodopra-
vy vzniknou nové aplikace jako například 
Uber, se kterými si dnes legislativně nevíme 
rady. Nebo ubytovací možnosti Airbnb, které 
začnou významně konkurovat tradičním ho-
telům. Ani jsme netušili, že banky se změní 
natolik, že do nich již nebudeme muset cho-
dit a vše budeme řešit elektronicky. To vše 
přinesla digitalizace – a stavebnictví čeká 
úplně totéž. Zásadní je tento trend nezaspat. 
A vládní koncepce pro zavádění BIM v České 
republice udělala jasný krok správným smě-
rem,“ doplňuje Petr Matyáš.

hledáNí společNého jazyka
Se svými řešeními v oblasti BIM postupně 
přicházejí i někteří výrobci stavebních 
materiálů. Například společnost Wiener-
berger představila nedávno nástroje pro  
3D projekční software a BIM, které 
usnadní vyhledávání vhodných řešení 
a vkládání dat do projektů. „BIM předsta-
vuje digitální budoucnost stavebnictví. 
Proto se chceme aktivně podílet na jeho 
implementaci v České republice. Naše 
řešení obsahují databázi výrobků skupiny 
Wienerberger s potřebnými vlastnostmi 
a funkcemi,“ uvádí Jiří Dobiáš, vedoucí 
produktového managementu společnosti 
Wienerberger. Vyvíjené řešení dále ob-
sahuje doporučené skladby jednotlivých 
stavebních materiálů i možnosti úprav pro 
individuální řešení. 

Umí také provést automatický výpočet 
součinitele prostupu tepla, povrchové 
teploty a bilance vodní páry u všech skladeb, 
katalog objektů s možností výpisu prvků 
a doporučené ověřené konstrukční detai-
ly. Právě vkládání přesných dat je v rámci 
modelu BIM klíčové. „Podstata BIM spočívá 
ve vytvoření dostatečně velikého souboru 
dat, a to již v raných fázích projektu. Dle po-
žadované úrovně podrobnosti je nutné nejen 
přidat atributy, jako jsou například rozměr 
produktu, cena, barva nebo jeho tepelná 
vodivost. Pokud jsou kvalita produktových 
dat a práce v úvodní fázi projektu opo-
menuty, dají se očekávat dnes standardní 
problémy projektu a výstavby, čímž pak celá 
filozofie BIM ztrácí smysl. Výrobce staveb-
ních materiálů hraje v této fázi klíčovou roli, 
jelikož jeho data rozhodují o kvalitě návrhu 
a celkové efektivitě BIM procesu,“ doplňuje 
Jiří Dobiáš.

Aby se metoda stala skutečně univerzál-
ním nástrojem použitelným v celé Evropě, 
musí pracovat se společnými standardy. Na 
jejich zavádění v současné době pracují také 

celé stavební řízení řeší tak, že projektant 
odevzdává přímo BIM model budoucího 
objektu, který je nejprve kontrolovaný 
automatem či robotem z pohledu dodržení 
zákonných norem a až poté případně člově-
kem. Nebo předtím než odevzdá dokumen-
taci do standardního procesu, je nějakým 
automatem zkontrolována a odevzdává se 
již s protokolem o automatické kontrole. 
Tudíž se zárukou, že jsou dodrženy všechny 
předpisy a zákonné normy. 

S úřadem se případně řeší až části, které 
byly z pohledu automatu vykázány jako 
problematické či chybné. Ovšem i v této 
fázi existuje možnost vše vysvětlit. Ne 
všechna řešení musejí být univerzální, 
aby se norma nedala splnit nějakým jiným 
způsobem, než který předpokládá kontrol-
ní automat.

Podle odborníků je důležité uvědomit 
si, že metoda BIM a digitalizace spočívá 
v komplexní změně struktury oboru. „Ne-
ustále budou potřeba lidé, kteří si rozumějí 
s digitálními technologiemi, protože tento 
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„BIM představuje 
digitální budoucnost 
stavebnictví. Proto se 
chceme aktivně podílet 
na jeho implementaci 
v České republice.“ 

JIřÍ DOBIÁŠ, Wienerberger



Jak může vypadat využití metody BIM v pra-
xi, ukazuje společnost Allplan Infrastructure. 
Ta představila aplikaci Allplan Bridge 2020 
pro parametrické modelování a statickou 
analýzu mostů. Ta je prvním plně integrova-
ným řešením v rámci takzvaného 4D BIM, 
které používá společný model pro statickou 
analýzu, návrh a výkresovou dokumentaci. 
Tvoří základ pro BIM v mostním stavitelství, 
což trvale zlepšuje proces projektování mostů 
jak z hlediska času, tak kvality.

„Vidíme rostoucí poptávku po BIM v navr-
hování a výstavbě mostů a chceme zvlád-
nout výzvy tohoto odvětví, jako je plánování 
atraktivních a trvale bezpečných mostů po 

celém světe včas a v rámci rozpočtu. Díky 
jasným a koordinovaným procesům lze 
zvýšit kvalitu návrhu mostu a lépe dodr-
žet termíny,“ říká Vanja Samec, generální 
ředitelka Allplan Infrastructure, a navazuje: 
„Minimální čas potřebný na provedení změn 
nebo porovnání variant značně urychluje 
proces návrhu mostu a je možné využít 
jeho interaktivní vylepšování pro hledání 
optimálního řešení. V tomto projektu jsme 
využili veškeré naše zkušenosti s návrhem 
mostů i nejnovější IT technologie.“ 

Aplikace obsahuje spoustu důležitých 
funkcí včetně definice zatížení mostu dopra-
vou nebo přenos statického modelu.  dos

Kolik unese most?

odborníci z Česka. Země se díky tomu stala 
iniciátorem vzniku nového klasifikačního 
systému CCI na evropské úrovni. Společný 
klasifikační systém zajistí jednotné pojmeno-
vání všech prvků stavby, které bude srozu-
mitelné napříč obory i různými používanými 
programy. Zjednodušeně řečeno zásuvka 
bude vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači 
a programu otevře projektant, investor, 
správcovská firma, nebo kdokoli další. 

česko přispělo  
k vývoji systému
„Příprava klasifikačního systému CCI je 
přímou stezkou k užívání datového standar-
du staveb. Ten umožní jednodušší sdílení 
digitálních stavebních dat. Dohoda o mezi-
národní spolupráci na vzniku CCI z nás dělá 
jednu z čelních zemí na cestě ke Staveb-
nictví 4.0,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel 
odboru Koncepce BIM České agentury pro 
standardizaci. „Nebudeme již jen pasivními 
uživateli nějakého systému, ale budeme 
se aktivně podílet na jeho vývoji, a tak 
zajistíme, že bude plně vyhovovat potřebám 
našich firem,“ doplňuje Nechyba.

Díky vzniku klasifikačního systému CCI 
nemusí Česká republika licencovat cizí kla-
sifikační systémy ani platit veškeré náklady 
související s vývojem vlastního. Naopak díky 
mezinárodní spolupráci a dohodě o posky-
tování tohoto klasifikačního systému bez 
dalších poplatků může dojít k jeho rozšíření 
i do dalších zemí. V současné době probíhají 
jednání o přistoupení dalších zemí nejen 
EU. To usnadní do budoucna sdílení digitál-
ních dat i napříč zeměmi. Pro české firmy 
z oboru stavebnictví se tak může otevřít 
prostor i na jiných trzích. 

Po plném nasazení metody BIM do praxe 
by už všechny budovy i další stavby měly 
existovat i v plně digitální podobě. Takzvané 
digitální dvojče stavby, které tím vznikne, 
umožní mimo jiné prohlédnout si vzájemné 
působení různých částí staveb nebo namo-
delovat možné interakce s okolím. Například 
orientaci zdí a oken vzhledem ke sluneč-
nímu svitu a tím i nutnost posílení topení 
či klimatizace v místnostech. Aby stavaři do-
kázali využít naplno potenciálu, který Sta-
vebnictví 4.0 nabízí, potřebují, aby všechny 
subjekty, od projektantů přes developery až 
po uživatele, mluvily stejným jazykem. Přes-
něji aby se stejné prvky označovaly stejně. 

Přitom každý pracuje s poněkud jinými ná-
stroji, programy a podobně. Proto se zatím 
často mnoho digitálních informací ztratí. 
Vyhnout se tomu lze zajištěním vzájemné 
čitelnosti dat napříč různými platformami. 
Základním stavebním pilířem takového 
systému pak musí být jednotné pojmeno-
vání, které bude srozumitelné napříč obory, 
nástroji, softwary a i časem. 

Mnoho architektů projektuje na počítači. 
Při návrhu stavby je pro ně naprosto běžné 
vybírat si z kategorií a prvků, které pak 
vloží do projektu. Když navrhují podlahu, 
vyberou kupříkladu z kategorie „podlaho-

vá krytina“ nabídku „laminátová parketa“ 
a vloží ji v rámci stavby do části „nášlapná 
vrstva podlahy“. Aby se k podobným infor-
macím dostali i další účastníci ve stavebním 
procesu, počínaje investory přes stavebníky 
až po správu nemovitostí, zkrátka všichni po 
celý životní cyklus stavby, je potřeba sjed-
notit pojmenování těchto kategorií a prvků. 
A právě proto je nutný jednotný klasifikační 
systém. 

Ten zajistí jednoznačnou identifikaci 
určitých částí stavby a staveb tak, aby se 
mohly různé pozice, organizace a agendy 
propojovat. Vždyť přece sdílejí stejnou 
stavbu, musejí rozpoznávat, rozlišovat a chá-

pat stejné části stejně. Takže architekt při 
projektování vloží do objektu laminátovou 
podlahu a třeba za 20 let se zástupce firmy 
spravující již postavenou budovu bude moci 
přes kategorii podlahy dostat až k jednotli-
vým podlahovým krytinám a zjistit jejich 
využití v jednom nebo i více objektech.

V Evropě jsou nejpopulárnější dva hlavní 
klasifikační systémy – dánský CCS a z něj 
odvozený švédský systém CoClass. Právě 
ten se v rešerši a výzkumu provedeném 
Českou agenturou pro standardizaci ukázal 
jako nejvhodnější. S využíváním tohoto 
systému byly ale spojeny licenční poplatky 
a navíc možnosti jeho přizpůsobení českým 
podmínkám byly omezené. Před podobným 
dilematem stojí také další země. Tak se 
zrodila platforma Construction Classifi-
cation International Collaboration (CCIC), 
kde bylo Česko jednou ze zakládajících 
zemí. Jejím úkolem je spolupracovat na 
vytvoření mezinárodního klasifikačního 
systému CCI.

Neváhat, jedNat
Pokud Česko zachytí nástup metody BIM 
včas, může přispět ke zkrácení povolování 
i budování staveb. Ostudné termíny pro 
výstavu dálnic nebo železničních tratí by se 
tak i díky metodě BIM mohly stát za pár let 
minulostí. Pokud čeští úředníci nevymyslí 
zase nějaký postup, jak digitální technologii 
přelstít.  

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

„Nebudeme již jen pasivními uživateli 
nějakého systému, ale budeme se aktivně 
podílet na jeho vývoji.“ 

JAROslAv NeCHYBA, Česká agentura pro standardizaci
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Investoři zatím nejsou ochotni do 3D 
projektů investovat,“ říká Miroslav 
Novotný, ředitel společnosti IPOS-SOFT 

zabývající se vývojem a implementací kom-
plexního informačního a řídicího systému 
pro stavební firmy.

 O metodě BIM, která vytváří digitální 
dvojče stavby, se v Česku mluví několik let, 
použití v praxi je však výrazně skromnější. 
Čím to je?
Základním předpokladem pro využití 
metody BIM je projektová dokumentace 
zpracovaná ve 3D, ke které budou mít 

přístup všichni účastníci výstavby a budou 
s ní také umět pracovat. Technologie 
a programové vybavení sice existují, ale 
problém je nejen s dovednostmi uživatelů, 
ale především s vyššími finančními pro-
středky, které nejsou investoři ochotni na 
projektovou dokumentaci vynaložit. Pro-
jekční kanceláře stejně jako stavební firmy 
bojují o zakázky, kde o vítězi stále ještě 
rozhoduje nejnižší cena, nikoli profesiona-
lita a kvalita. Za nejnižší cenu nepořídíte 
kvalitní projekt využitelný pro BIM a tady 
problém začíná i končí. Všichni sice již 
mluví o využití BIM technologií, ale zatím 

se pouze zpracovávají pilotní projekty, kde 
se BIM sice prezentuje, ale prakticky se 
nevyužívá.

 Co by podle vás českým firmám pomohlo 
k širšímu využívání BIM?
Větší osvícenost veškerých účastníků 
výstavby, ale především zadavatelů. Právě 
oni budou mít největší efekt z využití BIM 
technologií, kdy za své peníze získají kva-
litnější projekt, větší kontrolu nad výstav-
bou bez zbytečných rizik a po dokončení 
stavby navíc budou mít k dispozici její 
digitální model s veškerými informa- FO
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Digitální rozpaky  
Praktické využití BIM technologií 
ve stavebních firmách kulhá



mách. Pokud se do tohoto procesu nezapojí 
všichni partneři výstavby, nebude možné 
BIM prakticky využívat. Investoři jsou ti, 
kteří musejí ostatní partnery zainteresovat 
a vytvořit jim takové podmínky, aby se 
technologie BIM dala plně využít a přinesla 
všem požadovaný efekt. 

 Lidé mají z různých oblastí praktic- 
kou zkušenost, že digitální technologie, 
které by jim měly čas šetřit, jim ho 
naopak ubírají. Nehrozí u BIM něco 
podobného? 
Naše společnost se již téměř třicet let zabývá 
vývojem a implementací komplexního 
informačního a řídicího systému IPOS 
pro efektivní nákladové řízení stavebních 
firem a v současné době již řešíme i prová-
zání systému IPOS na 3D projekty staveb 
pro plné využití BIM technologií stavební 
firmou. Digitální technologie skutečně 
přinášejí úspory a šetří čas, ale pouze pokud 
se efektivně využívají. Stavební firmy jsou 
většinou velmi konzervativní a mají největší 
problém se změnou myšlení a změnou 
svých zastaralých metod řízení. Pokud si 
ale nechají poradit, velmi rychle zjistí, že 
digitální technologie jim ušetří mnoho času 
i nákladů. Totéž bude platit i u využití BIM 
technologií. Tady skutečně platí přísloví 
„komu není rady, tomu není pomoci“. Proto 
může dobrá věc, jakou bezesporu BIM je, 
někomu nakonec i ublížit.

 Co tedy stavebním firmám pro plné 
využití BIM nabízíte?
V našem komplexním informačním 
a řídicím systému IPOS již dnes existuje 
digitální model stavby, kde jsou o každé 
stavbě k dispozici pro řízení a rozhodo-
vání o dalším postupu výstavby veškeré 
technické i ekonomické informace v čase. 
Tyto informace dokážeme propojit s digi-
tálním prostorovým modelem stavby ve 
3D, aby bylo možné detailně sledovat po-
stup realizace přímo v 3D modelu, včetně 
promítnutí veškerých projektových změn 
s dopadem na cenu stavby i harmonogram 
výstavby.  

 Jaké vidíte největší výhody metody BIM? 
Největší výhodu vidím ve zjednodušení 
předávání informací mezi jednotlivými 
partnery výstavby a odstranění zbytečných 
kolizí a rizik v průběhu výstavby. Jestliže 
mají všichni k dispozici aktuální prostorový 
model stavby, urychlí se komunikace mezi 
jednotlivými účastníky výstavby, tím se 
může zkrátit doba výstavby a ušetřit zbyteč-
né náklady vyplývající z nedorozumění mezi 

zadavatelem, projektantem, dodavatelem 
i jeho subdodavateli.

 Začít používat tuto metodu určitě nelze 
ze dne na den. Jak dlouho může podle vás 
trvat implementace potřebných programů, 
zaškolení personálu a podobně v malé nebo 
středně velké stavební společnosti?  
Bez podpory a provázání informačního sys-
tému stavební firmy s 3D modelem stavby si 
nedokážu představit, jak si stavební firmy 
s BIM technologiemi poradí. To byl důvod, 
proč jsme investovali do vývoje a propojení 
našeho informačního systému s 3D mode-
lem stavby. Toto řešení umožní stavebním 
firmám začít BIM téměř okamžitě využívat, 
bez zbytečných investic a dlouhého zaškolo-
vání uživatelů. 

 Na stavbě se obvykle podílí více profesí, 
projektant, statik, designér... Jak BIM 
zvládne to, že každý z nich pracuje s jiným 
softwarem?  
Důležitou složkou je koordinace projek-
tu. V současné době existuje unifikovaný 
formát IFC, jehož prostřednictvím dokážou 
jednotlivé grafické programy spolu komu-
nikovat. Podstatné je, aby byl celý projekt 
k dispozici všem účastníkům na jednom 
místě. Existují cloudová řešení, kdy je 
jednotlivými účastníky procesu výstavby 
aktualizován projekt na předem určeném 
úložišti tak, že každý z účastníků pod svým 
účtem přistupuje k projektu a aktualizuje 
svou část, aby byla všem vždy online k dis-
pozici.  

 Jak obecně vnímáte digitalizaci české 
ekonomiky, určuje Česko tón, nebo spíše 
dohání opozdilce?
Nechci mluvit o digitalizaci v jiných odvět-
vích, ale za stavebnictví se domnívám, že ne-
jsme nijak pozadu, a myslím, že v některých 
oblastech jsme dokonce před zahraniční 
konkurencí. Škoda že si toho sami nevážíme 
a často zbytečně ustupujeme zahraničním 
řešením, která bývají horší než naše vlastní.

 Měly by jít veřejné instituce v této oblasti 
příkladem? Často jsou to různé úřady, které 
namísto elektronické komunikace trvají na 
razítkách a kolcích... 
Nedělám si iluze, že veřejné instituce 
v případě BIM technologií změní své cho-
vání, zjednoduší stavbařům život a budou 
efektivněji využívat i elektronickou ko-
munikaci. BIM metody jsou postaveny na 
důsledné digitalizaci, proto jsem skutečně 
zvědavý, co z toho veřejné instituce doká-
žou vytvořit.  Red

cemi potřebnými k efektivnímu využití 
a provozování stavby po celou dobu její 
životnosti. Proto se zadavateli vyplatí 
investovat již do projektu a objednat jej 
kompletně zpracovaný ve 3D, aby mohl 
být využitelný pro BIM, nikoli pouze pro 
pěknou vizualizaci. Zadavatel je ten, který 
stojí na začátku, na něm je rozhodnutí, 
zda je ochotný vynaložit vyšší finanční 
prostředky na zpracování projektu. Bez 
takových investorů zde bude stále jen 
hrstka nadšenců, kteří vidí v BIM budouc-
nost a bez ohledu na zvýšené náklady se 
technologií BIM zabývají. 

 Bude tedy výrazným motivem chystaná 
povinnost aplikace BIM u nadlimitních 
staveb od roku 2022?
Povinnost u státních nadlimitních zakázek 
aplikovat BIM jistě k rozšíření využití 
BIM technologií přispěje. Důležité ale 
bude, jak stát nastaví pravidla a jak bude 
tato pravidla uplatňovat. Obávám se, aby 
úředníci pouze opět nezvýšili administra-
tivní zatížení, která nakonec BIM zadusí. 
Nechtěl bych, aby si na BIM všichni pouze 
hráli a snažili se jenom plnit komplikova-
ná a mnohdy nesmyslná pravidla, ale aby 
BIM skutečně všichni aktivně využíva-
li. Myslím, že nakonec větší efekt BIM 
přinese soukromým investorům, kterým 
skutečně půjde o zrychlení a zkvalitnění 
jejich investičních akcí.

 Může se Česko někde výrazně inspirovat 
v zahraničí?
V zahraničí se BIM technologie již využívají 
mnoho let, proto je škoda času vymýšlet už 
vymyšlené a nevyužít přímo ty dobré zkuše-
nosti ze zahraničí.

 Které profese jsou BIM přístupnější? 
Jsou to spíše projektanti než stavební 
a developerské společnosti?
Projektanti mají k BIM technologiím blíž 
a chápou, že tudy cesta povede, proto se po-
stupně snaží své pracovníky vzdělávat a ve 
3D skutečně projektovat. Investoři zatím 
nejsou ochotni do 3D projektů investovat, 
proto projektantům chybějí peníze a vývoj 
a uplatnění BIM technologií prosazují v pro-
jekčních kancelářích pouze jednotlivci, kteří 
do toho většinou investují svůj volný čas. Ze 
stavebních společností pouze některé velké 
firmy zpracovávají pilotní projekty, na kte-
rých se s BIM technologiemi seznamují, ale 
ostatní stavební společnosti pouze vyčká-
vají. Někteří developeři již chápou přínosy 
BIM principů a rádi by je využívali, jsou ale 
závislí na projektantech a stavebních fir-
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Domy z tiskárny
Ve stavebnictví chce hrát 
3D tisk klíčovou roli

36 l Profit

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

TÉMA



Když byla v roce 1452 vytištěna první 
kniha, byla to pro celý svět význam-
ná revoluce. Další staletí se pak tisk 

vyvíjel jen pomalou evolucí. K písmenkům 
přibyly obrázky, k černobílým ilustracím 
barevné. Ke knihám časopisy a noviny. 
Další výrazný přelom však přinesl až nástup 
3D tisku. Když byla v roce 1983 předsta-
vena první 3D tiskárna a o tři roky později 
byl tento postup patentován, předvídali 
odborníci této metodě umožňující vytvářet 
trojrozměrné předměty z plastu velkou 
budoucnost. 

Ale ani po letech se stále nedostala ze 
zajetí školních laboratoří a projekčních kan-
celáří testujících prototypy nových výrobků. 
K zavedení masové výroby s pomocí 3D 
tisku má svět stále ještě daleko. Důležitou 
změnou bylo zavedení 3D tisku kovových 
součástek z metalických prášků, které 
umožnilo 3D tisku vymanit se ze spojení se 
stále méně populárními plasty. A konečně 
další zlom představuje použití 3D tisku pro 
robotické stavění budov. 

vytištěNý z betoNu
Nedávno byl představen první český dům 
vytištěný z betonu. Kompaktní kapsle po-
jmenovaná Prvok však není tím posledním, 
co 3D tisk v oblasti budov může představit.  
Technologie 3D tisku neustále posouvá své 
hranice. První kancelářská budova vyro-
bená pomocí 3D tiskárny vyrostla nedávno 
v centru Dubaje. 

3D tisk budov se prosazuje také v Číně. 
Tam bylo v poslední době zrealizováno něko-
lik převratných staveb. Vznikl tam například 
pětipodlažní bytový dům, nejvyšší stavba 
svého druhu na světě, nebo deset domků, 
které byly vyrobeny během rekordních  
24 hodin. Pod těmito projekty je podepsána 
šanghajská společnost Win Sun, která se 
rovněž podílela i na dubajské kanceláři. 

Tyto stavby ale prozatím ukazují přede-
vším na potenciál, který takzvaná aditivní 
výroba skrývá, slouží jako předváděcí 
modely. Pokud se ale 3D tisk ve stavebnic-
tví osvědčí, bude to pro celý tento segment 
znamenat menší revoluci. 

polovičNí Náklady
„Synonymem pro 3D tisk jsou vyšší efektivi- 
ta, přesnost a úspora nákladů. Na stavbě kan-
celáře se díky metodě 3D tisku podařilo uše-
třit přibližně 50 procent nákladů ve srovnání 
s obdobným typem stavby. Na tisk dohlížel 
jeden technik, dalších sedm pracovníků in-
stalovalo stavební díly a tým deseti elektriká-
řů a specialistů se postaral o elektrotechnické 
práce. Podle dubajských představitelů může 

technika 3D tisku ve stavebnictví přinést  
o 50 až 80 procent nižší náklady na práci 
a mohla by zkrátit dobu výstavby až o 70 pro- 
cent,“ popisuje Mariana Kellerová, mluvčí 
společnosti Siemens v České republice.  

Právě technologie Siemensu byla použita 
při řízení všech komponentů nové kan-
celářské budovy a integruje optimalizaci 
technické infrastruktury stavby, bezpeč-
nostní monitorovací systémy, klimatizaci 
a další prvky.

Kancelářská budova v Dubaji byla 
vytištěna během 17 dnů s pomocí tiskárny 
dlouhé 36,6 metru, vysoké 6,1 metru a širo-
ké 12,2 metru. Samotný proces tisku mělo 
na starost velké robotické rameno. Jako 
stavební materiál posloužila speciální směs 
cementu, která byla testována ve Velké 
Británii a Číně. Stavba se rozkládá na ploše 
přibližně 250 metrů čtverečních. Dubaj 
má přitom s 3D tiskem budov velké plány. 
Zveřejnila strategii, podle které by do roku 
2030 mělo být 25 procent všech dubajských 
budov založeno na technologii 3D tisku. 

česko chce udávat směr
Oproti světovým průkopníkům však nechce 
Česko zůstat pozadu. Tým vědců z Technické 
univerzity v Liberci vyvíjí unikátní robotické 

rameno pro 3D tisk ve stavebnictví. Robotic-
ké zařízení bude schopné tisknout i rozsáhlé 
nebo vícepodlažní budovy. Testy přelomové-
ho zařízení již začaly a univerzita v součas-
nosti usiluje o patentovou ochranu své tech-
nologie. Robot je navržen tak, aby tiskl přímo 
na staveništi, kam ho bude možné převézt 
bez použití robustní dopravní techniky.

„Navrhujeme mobilní robotické zařízení, 
které se přemisťuje po staveništi a postupně 
zvládne tisknout jak svislé, tak vodorovné 
konstrukce,“ říká Jiří Suchomel z Fakulty 
umění a architektury Technické univerzity 
v Liberci a upozorňuje tím na to, že ve světě 
užívané průmyslové roboty tisk stropů 
a střešních konstrukcí zatím nezvládají.

Zařízení pojmenované TestBed se testuje 
v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze, protože 
v Liberci neměli k dispozici dostatečně velké 
prostory. „Kolegové se tam budou zabý-
vat mimo jiné vývojem cementové směsi 

a vhodných konstrukcí pro tisk. Materiál 
je alfou a omegou tohoto tisku. Musí totiž 
tuhnout dostatečně rychle, aby se vrstvy 
nebortily, ale zároveň se spojovaly,“ říká za 
vědecký tým z liberecké fakulty mechatroni-
ky Leoš Beran. V Kloknerově ústavu podro-
bují zkouškám celý TestBed včetně trysky, 
průběh tisku testují i mechanické vlastnosti 
částí vytištěných z různých typů směsí.

Na liberecké strojní fakultě nyní řeší 
mimo jiné i konstrukci tiskové hlavy, která 
bude sloužit pro vytlačování cementové 
směsi. „K úpravám na konstrukci tisko-
vé hlavy dochází tím, jak se postupně 
seznamujeme s problematikou tiskových 
směsí – jejich tekutostí nebo rychlostí 
tuhnutí,“ říká Petr Zelený, vedoucí katedry 
výrobních systémů a automatizace Fakulty 
strojní Technické univerzity v Liberci.

robot Na staveNišti
Tisk na staveništi až do vzdálenosti 5,6 me-
tru a výšky 3,2 metru bude zajišťovat otočné 
a posuvné robotické rameno. Zatím naši 
vědci vyvinuli model tohoto ramene v mě-
řítku 1 : 4 a na něm si už ověřili, že rameno 
dokáže opsat jakoukoli křivku. 

„Architekti požadují, aby bylo možné 
tisknout stěny s prakticky libovolnou půdo-

rysnou křivostí, která se může velmi rychle 
měnit. Včetně přerušování tisku a vzniku 
ostrých zlomů,“ upřesňuje Václav Záda z fa-
kulty mechatroniky, jeden z hlavních autorů 
tiskového robota.

„Výhodou této konstrukce je, že když je 
potřeba na krátkou chvíli zastavit koncový 
efektor, například v bodě zlomu, mohou se 
ostatní články robota po tu krátkou dobu 
stále pohybovat. Tím se neztrácí kinetic-
ká energie ramene, která bude u velkého 
zařízení nezanedbatelná. Ostatní stroje toto 
neumějí,“ vysvětluje Václav Záda.

Ve stavebnictví by měl 3D tisk pomoci 
nejenom k úspoře nákladů, ale i snížení 
dopadů na životní prostředí. „Výroba ce-
mentu představuje velkou zátěž pro životní 
prostředí a navíc nám docházejí potřebné 
suroviny, jako jsou kamenivo a štěrky. My 
chceme stavět lehké tenkostěnné betonové 
a nekonvenčně vyztužené konstrukce, které ›
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„Chytré stavební výplně připomínají organický 
pórovitý materiál a mimo jiné využívají principu 
dvojí křivosti, která ideálně přenáší zatížení.“ 

JAN PODROUŽeK, VUT Brno



38 l Profit

spotřebu materiálu značně sníží,“ přibližuje 
Jiří Suchomel. Očekává, že podobný tisk 
přinese do architektury i větší rozmanitost.  

„Tato technologie totiž umožňuje tisk 
komplikovaných tvarů a dokáže vyhovět 
i náročným a neobvyklým požadavkům,“ 
podotýká Jiří Suchomel. Tým chce navíc 
dosáhnout tiskové přesnosti dvou až tří 
milimetrů, která není ve stavebnictví 
běžná.

Díky 3D tisku se podle odborníků budou 
objekty sestavovat z jednotlivých částí 
jako velké lego. „Některé části konstrukce, 
zejména svislé stěny zvládneme vytisknout 
v konečném umístění. Vodorovné části vy-
tiskneme na zemi a přeneseme na místo. Vše 
přímo na staveništi,“ plánuje Jiří Suchomel.

Podle něj bude ale zapotřebí vyřešit také 
otázku legislativy. Dodnes totiž neexistují 
stavební předpisy pro tištěné konstrukce.

iNspirováNo přírodou 
Nástup technologie 3D tisku ve stavebnictví 
přitom může obor posunout ještě výrazně 
dál. Vědci z Vysokého učení technického 
(VUT) v Brně totiž testují použití tisku 
z organických materiálů, navíc s takovou 
strukturou, která napodobuje stavbu ně-
kterých prvků z rostlinné či živočišné říše. 
Jejich pevnost, odolnost a další vlastnosti 
tak otestovala příroda během milionů let 
evoluce. 

Vzdušné organické tvary, které navrhuje 
tým Jana Podroužka z Fakulty stavební 
VUT, umožnují při nízké hmotnosti odolat 
vysokému zatížení, a to bez hrozby náhlého 
kolapsu budovy. Zhruba kilový válec z kuku-
řičného škrobu v testech odolal zatížení pěti 
tun, teprve pak se zdeformoval.

pohled přitom nepřipomínají cihly nebo 
konstrukce z betonu, vypadají spíše jako 
pórovité membrány z hodiny přírodopisu. 

„Všichni známe klasické stavební postupy, 
kdy vznikají převážně jednoduché pravoúhlé 
tvary tak, že se ukládá beton do připra- 
veného bednění. S postupným nástupem  
3D tisku ve stavebnictví nyní máme úžasnou 
možnost ovlivnit vnější tvar i vnitřní struk-
turu stavebního prvku tak, abychom získali 
mimořádně bezpečné a ekonomické stavby. 
Chytré stavební výplně připomínají organic-
ký pórovitý materiál a mimo jiné využívají 
principu dvojí křivosti, která ideálně přenáší 
zatížení,“ vysvětlil Jan Podroužek.

Jeho práce spočívá v matematickém návr-
hu a 3D tisku prostorových materiálů včetně 
experimentálního a numerického ověřování 
jejich vlastností. Dosud využíval pro 3D tisk  
biologicky rozložitelné termoplasty, které 
se získávají například z kukuřičného či 
bramborového škrobu. I tak byl ale schopen 
vytisknout pórovitý válec, který při roz-
měrech 20 centimetrů na výšku i na šířku 
a hmotnosti 1,2 kilogramu unesl zátěž pěti 
tun a až poté se začal postupným skládáním 
se do sebe deformovat. Výsledky výzkumu 
lze ale obecně uplatit i při tisku z cemento-
vých kompozitů nebo k životnímu prostředí 
šetrnější směsi bláta a rostlinných vláken.

směr mars
„Některé klasické stavební konstrukce se 
mohou nečekaně a rychle zřítit. Úpravou 
vnitřní výplně stavebních prvků se ale 
hrozbě náhlého kolapsu můžeme vyhnout 
a navíc získáme možnost sledovat historii 
nadměrného zatěžování. Pokud budeme 
hovořit o sloupu, tak výsledný prvek svým 
tvarem může připomínat část stromu 
s vnitřní strukturou podobnou kosti. Najít 
onen optimální, organicky vypadající vnější 
tvar je dnes poměrně běžné, existuje na to 
celá řada softwarových nástrojů. Hledání 
optimálních parametrů vnitřní struktury 
ale stále představuje otevřený mnohoroz-
měrný problém, uvážíme-li řadu požadavků 
na statické, dynamické či izolační vlastnosti 
celku,“ dodal Jan Podroužek.

Výzkum chytrých stavebních struktur je 
ve světě poměrně unikátní. V podobném 
rozsahu jako v Brně na něm pracují už jen 
odborníci na americkém MIT. Podle Jana 
Podroužka je 3D tisk ve stavebnictví blízkou 
budoucností a lze ho uplatnit i ve vesmíru. 
Případná výstavba základen na Marsu či 
Měsíci se bez 3D tisku z místních zdrojů 
pravděpodobně neobejde.  

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

Chytré stavební struktury, jejichž statické, 
dynamické a izolační vlastnosti lze přizpů-
sobovat na míru, mohou mít lepší vlastnosti 
než klasické stavební výplně. Na první 
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výhody 3D tisku 

•  tvary jsou definovány výhradně virtuál-
ním modelem a složitost tvaru výrobku 
tedy nemá zásadní vliv na jeho cenu

•  je možno vyrábět vylehčené dílce s vnitř-
ní strukturou vylehčenou uzavřenými 
komůrkami, které jinou technologií 
vyrobit nelze

•  je možno tisknout mechanicky spoje-
né části, například okna včetně rámu 
a pantů

•  při výrobě nevzniká odpad ve formě 
odřezků a spadu

•  je možno kombinovat různé materiály 
v rámci jednoho výrobku

Nevýhody 3D tisku 

•  nižší rychlost výroby
•  nižší kvalita povrchu a nutnost úprav 

povrchu tištěného výrobku, tzv. postpro-
dukce

•  horší mechanické vlastnosti tištěných 
výrobků oproti klasickým výrobním tech-
nologiím vlivem nehomogenity materiálu 
vzniklé jeho vrstvením

•  vysoká cena výrobků vzhledem k vyso-
ké ceně tiskáren, jejich provozu a ceně 
tiskového materiálu 

(Zdroj: earch.cz)
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Obecně platí, že největší problém svě-
telný smog představuje ve městech. 
V Česku je podle očekávání v tomto 

směru nejhorší situace v Praze, druhou 
nejosvětlenější je pak podle map světelného 
znečištění oblast okolo Ostravy, zejména 
kvůli většímu množství sousedících větších 
měst. 

žaluzie vracejí Noc
„Lidé žijící ve velkých městech mají výrazně 
omezenější možnosti, jak se světelnému 
smogu bránit. Doporučujeme jim proto u je-
jich domácností instalaci venkovní stínicí 
techniky, která dokáže místnost prakticky 
úplně zatemnit. Z hlediska pobytu v interié-
ru jde o jedno z nejúčinnějších řešení,“ uvedl 

Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která 
se zabývá produkcí stínicí techniky.

Do eliminace světelného smogu vstupují 
na tuzemský trh také moderní technologie. 
„Do povědomí se u nás dostává takzvané 
biodynamické osvětlení, ve kterém lze vidět 
budoucnost,“ uvedla Zdeňka Bendová. Tento 
typ osvětlení s příchodem noci mění svůj 
odstín do oranžové, díky čemuž nevypouští 
do přírody škodlivé modré světlo. Pokud 
se navíc poblíž lampy nikdo nenachází, ta 
automaticky snižuje intenzitu svícení. Prvky 
automatizace lze při eliminaci světelného 
smogu využít i v domácnostech. 

„Žaluzie či rolety lze naprogramovat podle 
individuálních potřeb. S rozsvěcováním 
pouličního osvětlení se mohou automaticky 

zatáhnout a uživatel se tak může modrému 
světlu zvenku úplně vyhnout,“ doplnil Petr 
Přichystal. 

boj s letNím žárem
Zachycování světelného smogu během noci 
není jediným využitím stínicí techniky.  Tou 
hlavní je regulace tepla souvisejícího se slu-
nečním zářením. Netýká se to přitom jen do-
mácností, které v Česku používají žaluzie ke 
stínění oken již desítky let, ale stále více také 
administrativních a kancelářských budov. 

Řada zaměstnanců tráví v kancelářích 
v průměru kolem dvou tisíc hodin ročně. 
Provoz těchto prostor firmy stojí nemalé 
prostředky a významnou položkou jsou 
přitom náklady na vytápění v zimních a na 

TÉMA

Stín nad zlato
V zimě světelný smog, v létě 
nesnesitelné horko. Co je zastaví?
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chlazení v letních měsících. S rostoucími 
náklady na energie hledají podniky stále 
častěji energeticky úsporná řešení. Jedním 
z nich je právě instalace venkovní stínicí 
techniky. 

Původně bylo toto řešení upřednostňováno 
především v západních státech a zemích na 
jihu Evropy, ale stále častěji se v posledních le-
tech objevuje také v tuzemských kancelářích. 

V minulých desetiletích se proti letnímu 
slunci využívaly především vnitřní žaluzie, 
které zvládly zadržet sluneční paprsky před 
vstupem do interiéru. Proti jeho přehřívání 
však neměly v podstatě žádný účinek. V po-
sledních letech je proto v čím dál větší oblibě 
předokenní stínicí technika, jejíž účinnost 
je několikanásobně vyšší. Díky venkovnímu 

stínění se tepelná zátěž v budovách může 
snížit až o 35 procent.

kaNceláře potřebují 
automaty
„Nejefektivnější jsou v tomto ohledu právě 
systémy, které se instalují vně domu, protože 
eliminují působení slunce už při vstupu do 
objektu. Při zakrytí oken pomocí materiálů 
s odrazivou povrchovou úpravou se část slu-
nečního záření včetně tepelné složky vrací 
do okolního prostředí. Interiér pak nemá 
takové sklony k přehřívání,” vysvětluje Petr 
Přichystal. V zimě naopak umožňuje stínicí 
technika snižovat náklady na vytápění. 
Uzavření žaluzií v době, kdy v budově nejsou 
žádní zaměstnanci, vytvoří kolem oken 
plášť, díky kterému se sníží pronikání chla-
du do objektu.  

Stále častěji se při využití stínicí tech-
niky využívá automatizace. U rozsáhlých 
kancelářských budov je přitom prakticky 
nezbytná. „Napojení na sluneční čidla ma-
ximalizuje efekt stínicí techniky. Dobře to 
lze demonstrovat na vysokých prosklených 
kancelářských budovách. Při změně sluneč-
ního svitu umožňuje automatizace reagovat 
prakticky okamžitě. Díky velkému množství 
oken se tak úspory za vytápění a chlazení 
postupně nasčítají a ve finále se drží na nej-
vyšší možné úrovni,“ říká Petr Přichystal. 

Díky větrnému čidlu jsou žaluzie rovněž 
chráněny před poškozením. Pokud fouká 
příliš silný vítr, což se u vysokých kancelář-
ských budov stává často, žaluzie se automa-
ticky vytáhnou. 

česko Na špici
České firmy vyrábějící stínicí techniku 
patří v Evropě k nejúspěšnějším. Vsetínská 
společnost Climax, největší český výrobce 
stínicí techniky, zaznamenala ve finančním 
roce 2018 nárůst obratu o 9,3 procenta  
na 1,15 miliardy korun, loni pak přesáhl  
1,2 miliardy korun.  

„Našemu podnikání pomáhají i výjimeč-
ně dlouhá a horká léta. Lidé v celé Evropě 
hledají řešení, jak ochránit své domovy 

před vysokými teplotami. Naše venkovní 
clony dokážou snížit teplotu v interiéru až 
o 10 °C. Stínění absorbuje až 52 procent 
sluneční energie, 42 procent odrazí a pouze 
šest procent propustí,“ uvádí David Žabčík, 
ředitel společnosti Climax.

Podíl exportu společnosti přesahuje  
60 procent a míří do 31 zemí světa. „Našimi 
hlavními exportními trhy, kterých je aktuál-
ně více než třicet, jsou Rakousko, Slovensko, 
Francie, Německo a Švýcarsko. Podíl vývozu 
stále dlouhodobě roste,“ dodává David Žab-
čík. Pro následující období chce firma ještě 
zvýšit svoji aktivitu v Itálii, Španělsku, na 
Středním východě a také ve Skandinávii.

Právě s etablováním v tomto regionu 
společnosti pomáhá akvizice většinového 
podílu ve švédské firmě Jaretegs Interiör. 

Nákup společnosti s ročním obratem  
20 milionů korun financoval Climax ze 
svého provozního zisku. 

„Naší filozofií je mít silné partnery na 
všech důležitých trzích. Našimi hlavními 
exportními trhy jsou dlouhodobě právě 
země západní a severní Evropy. Jaretegs je 
švédská rodinná firma založená v roce 1956. 
Její znalost tamního trhu je dokonalá, což 
pro nás znamená daleko rychlejší vstup do 
Skandinávie, než kdybychom začínali od 
nuly. V horizontu následujících tří let tam 
proto plánujeme několikanásobné zvýšení 
obratu,“ říká David Žabčík.  

Severské země pro vsetínského výrobce 
představují zajímavý a rostoucí trh, kde 
stínění patří do standardního vybavení re-
zidenční i komerční architektury. „V prodeji 
nám budou pomáhat také nové showroomy 
v Göteborgu a v Borås, kde je i sídlo společ-
nosti. Oba showroomy budou plně vybaveny 
výrobky ze Vsetína,“ dodává David Žabčík. 

Během následujících let plánuje Climax ve 
Švédsku, obdobně jako ve Francii a Švýcar-
sku, vytvořit vlastní síť montážních firem, ›
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„Lidé žijící ve velkých 
městech mají výrazně 
omezenější možnosti, 
jak se světelnému 
smogu bránit.“ 

PeTR PřICHYsTAl, Lomax

„Našimi hlavními 
exportními trhy, 
kterých je aktuálně 
více než třicet, jsou 
Rakousko, Slovensko, 
Francie, Německo 
a Švýcarsko.“ 

DAvID ŽABčÍK, Climax



Světelný smog se stává stále častějším 
zdrojem znečištění noční oblohy. Tato 
forma znečištění přitom není hrozbou 

jen v tuzemsku. Jsou jí zasaženy více než 
čtyři pětiny světové populace, třetina pak 
kvůli němu nemůže spatřit Mléčnou dráhu. 

Nejvíce postihuje obyvatele menších stá-
tů, jako je San Marino, Singapur či Kuvajt, 
kde je 99,5 procenta hvězd z noční oblohy 
bez použití optických pomůcek prakticky 

neviditelných. Na opačném konci se pak 
nachází několik afrických zemí, konkrétně 
Čad, Středoafrická republika a Madagaskar. 
V těchto státech je při jasné obloze prakticky 
odkudkoli jasně viditelná i Mléčná dráha. 

V Evropě a USA je tímto problémem ve 
větší či menší míře zasaženo 99 procent 
území. Podle odborníků je přitom každý rok 
celosvětově zaznamenán nárůst světelného 
znečištění mezi dvěma a šesti procenty.

Rozzářený západ
„S větším světelným znečištěním se potýkají 
zejména v západní Evropě. Při pohledu na 
mapu světelného znečištění je vidět, že nej-
horší situace je v zemích Beneluxu. Naopak 
na Slovensku jsou na tom lépe a lépe jsou na 
tom také třeba ve Slovinsku, Chorvatsku, 
Španělsku, Portugalsku či severských stá-
tech,“ řekl Pavel Suchan z Astronomického 
ústavu Akademie věd ČR.

Objevují se proto místa, kde se lidé snaží 
světelný smog úplně eliminovat. V Evropě 
je lze najít například ve Velké Británii, 
Německu či Maďarsku. Pozadu nezůstává 
ani Česká republika, takzvané oblasti tma-
vé oblohy lze na našem území najít hned 
tři, konkrétně v pohraničních oblastech 
Jizerských hor a Beskyd a také na pomezí 
Plzeňského a Karlovarského kraje okolo 
obce Manětín. 

To, že člověk v noci nevidí na obloze 
všechny hvězdy, samozřejmě není tím 
hlavním rizikem, které se světelným smo-
gem souvisí. Chybějící možnost úniku před 
světlem narušuje u lidí jejich biologické 
hodiny. Výsledkem je výrazně vyšší riziko 
řady civilizačních nemocí od cukrovky 
přes deprese, metabolický syndrom až po 
rakovinu.  

Negativní dopady světelného smogu 
zhoršuje také to, že současný člověk se jen 
minimálně pohybuje na denním světle. 
„Moderní člověk přecházející pod čistým 
nebem pouze z auta do budovy se sluneční-
mi brýlemi na očích z denního světla příliš 
neprofituje,“ doplnila Zdeňka Bendová 
z katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy.  DOS
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aby mohl koncovým zákazníkům nabídnout 
co nejlepší servis. Ve firmě Jaretegs zůstává 
současné vedení. 

VesmíRná mise
Zahraniční expanze ale pro Climax není 
poslední metou. Společnost v tomto ohledu 
míří výš. A to doslova. Zařadila se totiž mezi 
dvacítku tuzemských firem zabývajících se 
vývojem a výrobou kosmických technolo-
gií. Vsetínská firma tak úspěšně dokončila 
zakázku na celokovový stínicí systém pro se-
dmnáct oken Mezinárodní vesmírné stanice 
(ISS). Během tří let vyvinula a úspěšně otes-
tovala žaluzie Protal se zesílenými lamelami 
a ochranou proti vesmírnému záření.  

„Naše žaluzie fungují na Mezinárodní 
vesmírné stanici vlastně jako kosmické 
okenice. Uzavřený pancíř žaluzií Protal, 

trpí nespavostí. Za jediný den navíc zažije 
ISS celkem šestnáct východů a západů 
Slunce. To způsobuje známý světelný smog, 
i když v poněkud jiném provedení. Posádka 
si proto v nočních hodinách dopomáhá 
zatahováním žaluzií na oknech, aby uvnitř 
vytvořila dojem tmy.   

„Vlastní výrobu pro vesmírný průmysl 
doprovází spousta testování ať už v termál-
ní, či vakuové komoře, vibrační testy, testy 
životnosti nebo testy mechanické. Celý 
projekt trval tři roky a objem požadavků 
byl nesmírně velký. Jsme ale velice hrdí, 
že můžeme být malou součástí společného 
projektu pěti kosmických agentur NASA, 
Roskosmos, JAXA, CSA a ESA,“ uzavírá 
David Žabčík.  

DALIBOR DOSTÁL (dostal@mf.cz)

které vyvinuli kolegové v našem vývojovém 
centru ve Vsetíně, odolá i těžko představi-
telným extrémním podmínkám na oběžné 
dráze Země. Na jeho povrch jsme nanesli 
speciální vrstvu za použití nanotechnologií,“ 
vysvětluje David Žabčík. Na technologicky 
náročné výrobě se podíleli experti z Česka, 
Francie a Švýcarska.  

V kosmickém prostoru musejí žaluzie 
poskytnout posádce ochranu nejen před ne-
bezpečným vesmírným zářením, ale zároveň 
ochránit okna, která poškozuje vesmírný 
prach. Systém Protal je proto vyrobený  
z 60 milimetrů silné slitiny hliníku a lithia 
a splňuje nejvyšší třídu odolnosti číslo 6. 

Žaluzie také pomáhají vytvářet na stanici 
člověku bližší biorytmus. Od pozemské-
ho života se totiž odlišuje nejen stavem 
beztíže, kvůli kterému kosmonauti často 

TémA

›

Světelný smog
V Česku před ním není téměř úniku
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Terasa pro nás znamená místo re-
laxace, rodinných oslav, setkávání 
s přáteli, grilování či hraní si s dětmi. 

Využití je nespočet. Nejčastěji jsou směřo-
vány na jižní strany, což je skvělé v zimních, 
jarních a podzimních měsících, kdy teplota 
venku nedosahuje letních hodnot. 

Ale co v létě, v době horkých dnů? Realita 
je taková, že sedíme uvnitř za zavřenými 
okny se staženými žaluziemi a těšíme se, až 
nastane večer a my konečně vyjdeme ven 
a dáme si na terase třeba skleničku vína. 

Čím ale terasu zastřešit? Nebo jen 
zastínit? Mnozí si kladou naprosto stejnou 
otázku: „Co si pořídit, jaké bude nejlepší 
a stabilní řešení?“

terasa pod lupou
Než přistoupíte k hledání té nejvhodnější te-
rasy, je nutné si zodpovědět několik otázek. 
Jak chci terasu využívat? Jak hodně času 
na ní mohu nebo chci trávit? Chci ji zakrýt 
celou, nebo část nechám volnou pro slunění? 

Chci se přece i opalovat. Potřebuji ji mít 
v zimě krytou, nebo nevadí, když na ni bude 
pršet či sněžit? 

To jsou základní otázky, na které si musíme 
odpovědět v prvé řadě. Pak nastává fáze dru-
há, a to jak by pergola měla vypadat, z jakého 
by měla být materiálu, co bude nejlépe slušet 
našemu domu?  Nebo ji raději postavit samo-
statně v zahradě? Třeba k bazénu?

Pergola je rozhodně neodmyslitelnou sou-
částí architektury domu či výrazný solitér 
v zahradě a vždy vyžaduje promyšlené řeše-
ní. Spěch a kompromisy nejsou správným 
rádcem. Je důležité spojit se s profesionálem 
a věnovat tomu čas.

Ideální řešení, kdy nejsou potřeba žádné 
kompromisy, představuje VERGOLA®. La-
melová pergola dovážená k nám až z daleké 
Austrálie, kde život venku je neodmyslitel-
nou součástí života. 

co kus, to origiNál
Každá VERGOLA® je originál, nikde na 
světě nenajdete dvě stejná řešení. Umožňuje 
vytvářet nespočet variant různých velikostí 
a tvarů. Je možné ji postavit rovně či „do 
sklonu“, vložit do rámů různých materiálů, 
jako je hliník, dřevo, beton, kámen a po-
dobně. Dokáže se přizpůsobit každému 
stylu, architektuře. Je moderní, praktická, 
jednoduše řečeno ideální pergola. Dokonale 
propojuje funkčnost a design. FO
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BARvY NA vÝBĚR. VERGOLA v hliníkové kon-
strukci, barevná kombinace světle šedá a béžová.
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Prověřeno zákazníky  
VERGOLA®: životní styl bez kompromisů



Největší výhodou lamelových střech je 
varia bilita světla a stínu. Ne každá bioklima-
tická pergola, jak je nejčastěji na evropském 
trhu nazývána lamelová pergola, však toto 
nabízí. Natáčení lamel, rychlost pohybu, hluč-
nost, vibrace – na to vše je potřeba se ptát. 

VERGOLA® splňuje vysoké standardy, 
nastavení úhlu lamel až do 160 °, což umož-
ňuje vytvořit dokonalé klima. Otevřené 
lamely propustí více než 90 procent plného 
přírodního světla, zavřené nabízejí dokonalý 
stín, pootevřené umožní výbornou ventilaci, 
proudění vzduchu a polostín. Tyto skvělé 
vlastnosti zajistí lamela s unikátním aero-
dynamickým tvarem, která odolává větru až 
do 200 km/h. 

Uzavřené lamely vytvoří dokonalou vodě 
nepropustnou střechu. Po instalaci siliko-
nového těsnění lamely udrží až 100 procent 
dešťové vody. Za deště senzor aktivuje lame-
ly do polohy uzavření. Po vyschnutí senzoru 
se lamely automaticky pootevřou, a zajistí 
tak provětrávání prostoru pod pergolou. 
Dešťový senzor nereaguje na mlhu, rosu 
a mrholení. I pootevřené lamely zabrání 
průniku vody pod pergolu. 

Od pergoly samozřejmě očekáváte 
i tepelně izolační vlastnosti, které zajiš-
ťuje dvouplášťový aerodynamický tvar 
lamely v kombinaci s mikroventilací každé 
jednotlivé lamely. Díky těmto unikátním 
vlastnostem jednotlivých lamel nedochází 
k přehřívání prostoru a je vytvořeno velmi 
příjemné prostředí. 

za každého počasí
Terasu je možné používat za každého 
počastí. I v chladných dnech, kdy si lamely 
uzavřete, udrží velmi příjemné klima. 
Podpořit jej lze instalací bočních skleněných 
stěn, screenových rolet, laserovaných pane-
lů, teplometů a osvětlení, které dodá terase 
atmosféru. 

Investujte do kvality, do prvotřídních 
materiálů. VERGOLA® vám vydrží dese-
tiletí. Servis a údržba je jednoduchá. Je 
to skvělý výrobek s dokonalým designem 
a funkčností.  Red

sPlYNe s OKOlÍM. VERGOLA v subtilní hliníkové konstrukci v dezénu dřeva.

FUNKčNOsT NADevŠe. VERGOLA v hliníkové konstrukci, ucelená s bočními slunolamy.

ROHOvÉ řeŠeNÍ. VERGOLA v hliníkové konstrukci v asymetrickém tvaru.

sÁZKA NA DřevO. VERGOLA v moderní  
dřevěné konstrukci s boční markýzou.
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Nejenom podpis nebo otisk prstů. 
Česká společnost Phonexia se snaží 
vytvořit nový bezpečnostní prvek 

z lidského hlasu. Již několik let vyvíjí svoji 
technologii pro analýzu řeči a hlasovou bio-
metrii.  Jejím cílem je vyhledávat v nahráv-
kách řeči stejně snadno, jako lidé vyhledáva-
jí hesla na internetu s pomocí Googlu nebo 
Seznamu. 

Mezi zákazníky firmy dnes patří přede-
vším organizace pracující s velkým obje-
mem nahrávek nebo dotazů provedených 
hlasem či po telefonu, jako jsou bezpeč-
nostní složky, kontaktní centra, banky či 
pojišťovny. 

Právě pro instituce z finanční oblasti vyvi-
nula firma nové bezpečnostní nástroje, které 
jim usnadní práci v jejich call centrech. 

stačí tři vteřiNy
První novinkou je technologie, která slouží 
k hlasové identifikaci volajícího a umožňuje 
tak autorizaci nejrůznějších požadavků po 
telefonu stejně jako odhalování podvodů.  
Nástroj je postavený na technologii, kterou 
vědci ve společnosti Phonexia vyvinuli 
v roce 2018. Ta jako první na světě pro 
identifikaci a ověření mluvčího využívá vý-
hradně hluboké neuronové sítě, tedy umělou 
inteligenci.

„Stejně jako třeba otisk prstu nebo sken 
oční rohovky, i hlasový otisk obsahuje neza-
měnitelnou biometrickou informaci, kterou 
neuronové sítě dokážou rozpoznat a přiřadit 
ji ke konkrétnímu mluvčímu,“ vysvětluje 
Petr Schwarz, technický ředitel společnosti 
Phonexia. 

Volajícího umožní identifikovat během 
pouhých tří vteřin. Tento čas postačuje 
k tomu, aby operátor poznal, že skutečně 
mluví s daným zákazníkem. „Podle našich 
zkušeností technologie šetří minimálně dva-
cet vteřin času, který by byl pro identifikaci 
volajícího operátorem jinak potřebný,“ uvádí 
Michal Hrabí, šéf Phonexie. FO
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rozpoznat mluvčího, jazyk a pohlaví

46 l Profit

FOKUs



i finanční prostředky call center a přinášely 
maximální možné zabezpečení. Zároveň 
umožňují poskytovat vyšší úroveň služeb při 
telefonickém kontaktu se zákazníky.

„Na rozdíl od klasických přednastavených 
voleb, kterými se musí zákazník k operá-
torovi doslova prokousat, je komunikace 
s voicebotem (hlasovým robotem – pozn. 
red.) intuitivní. Umělá inteligence dokáže 
zákazníkovi odpovídat na jeho dotazy, a do-
konce zároveň hovor přepisovat do psané 
podoby. Na rozdíl od lidských operátorů, 
kterých je omezený počet, je voicebot vždy 
k dispozici, a volající tak nemusí čekat, až na 
něj přijde řada. Zatímco umělá inteligence 
dokáže se zákazníky řešit rutinní záležitosti, 
mohou se operátoři věnovat komplikovaněj-
ším hovorům,“ popisuje Michal Hrabí.  

Technologie brněnské Phonexie je mezi 
prvními na světě, která nabízí možnost in-
tegrovat voicebota s funkcí ověření identity 
volajícího po hlase. V současné době se již 
spouštějí první pilotní projekty v Česku i za-
hraničí, které by měly být odtajněny v nej-
bližších měsících. Kromě bank, pojišťoven, 
finančního sektoru a telefonních operátorů 
vidí brněnská Phonexia možnosti využití na-
příklad také v oblasti lidských zdrojů nebo 
u velkých e-shopů. 

„Voicebot může nejen zautomatizovat řadu 
telefonických hovorů v call centrech e-shopů 
a ušetřit jim náklady. Ve spojitosti s ověřením 
identity pomocí hlasu dokáže poznat konkrét-
ního zákazníka a ihned s ním může mluvit 
o jeho objednávkách,“ dodává Michal Hrabí. 

člověka strčí do kapsy
Phonexia vyvinula i další technologie analy-
zující lidskou řeč. Ty dokážou určit mluvčí-
ho, jazyk, pohlaví, přepsat řeč do textu nebo 
vyhledat konkrétní slova, a to vše v rámci 
jedné platformy.  Rozdíl oproti klasickým 
postupům je podle odborníků výrazný. 
Lidskou silou lze totiž zanalyzovat pouze 
tři procenta všech zaznamenaných hovorů. 
Využití technologií tak umožní zpracovat 
zásadně větší množství nahrávek.

Do budoucna vidí firma příležitost v ana-
lýze „Big Data“ v kontaktních centrech. Tam 
je nyní řada nestrukturovaných a neutřídě-
ných informací, které je možné analyzovat 
tak, aby mohlo kontaktní centrum zavolat 
svému klientovi s odpovídajícím produktem. 

Právě na tyto body se soustředí například 
evropský projekt BISON. Ten byl vůbec 
prvním projektem z programu Informační 
a komunikační technologie Horizon 2020, 
jehož koordinátor byl z České republiky. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

Své využití proto nová technologie najde 
v telefonních centrech pojišťoven, energetic-
kých společností či telefonických operátorů, 
ale především u bank. Po zavedení přísnějších 

bezpečnostních pravidel PSD2 musejí ban-
kovní instituce od zákazníků nyní vyžadovat 
kombinaci minimálně dvou bezpečnostních 
prvků, nejčastěji hesla a telefonního čísla. 

„Při využití technologie Voice Verify se 
jedním z těchto prvků stane ověření hlasového 
otisku volajícího, druhým pak telefonní číslo, ze 
kterého zákazník volá. Zákazníka tak operátor 
už nemusí zatěžovat dalšími dotazy, vše je mno-
hem rychlejší a volající si odnáší lepší zákaznic-
kou zkušenost,“ doplňuje Michal Hrabí. 

trvalý hlasový otisk
Na rozdíl od ukradeného telefonu či hesla se 
podle něj hlasová biometrie nenechá ošálit, 
byť by byl volající sebelepším hlasovým 
imitátorem. Hlasový otisk každé osoby 
je totiž jedinečný a technologie brněnské 
Phonexie ho dokáže identifikovat s vysokou 
spolehlivostí. V blízké budoucnosti by měla 
firmám navíc umožnit odhalit podvodníky 
a přidávat je na černou listinu. 

„Pokud naše technologie rozpozná hlas 
člověka, který se již v minulosti pokusil 
o nějaký podvod s půjčkami nebo jiným fi-
nančním nástrojem, automaticky operátora 
varuje a ten na základě toho může podnik-
nout další kroky,“ vysvětluje Michal Hrabí. 

Nástup hlasových robotů
Druhou novinkou společnosti je nasazení 
umělé inteligence, která dokáže s volajícím 
plynule hovořit a v mnoha ohledech nahra-
dit lidské operátory. Obě technologie je při-
tom možné kombinovat tak, aby šetřily čas 
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Firma byla založena v roce 2006 jako 
takzvaný spin-off – tedy společnost pře-
vádějící do komerční praxe výsledky vě-
deckého výzkumu – Fakulty informačních 
technologií na Vysokém učení technickém 
v Brně. Od té doby poskytuje služby pro 
kontaktní centra, finanční instituce a or-
ganizace bojující s kriminalitou ve více 
než 60 zemích.

„Stejně jako třeba otisk prstu nebo sken 
oční rohovky, i hlasový otisk obsahuje 
nezaměnitelnou biometrickou informaci, 
kterou neuronové sítě dokážou rozpoznat 
a přiřadit ji ke konkrétnímu mluvčímu.“

PeTR sCHwARZ, technický ředitel společnosti Phonexia



Rychlost, s jakou se tuzemské hospo-
dářství vyrovná s dopady vládních 
kroků proti šíření koronaviru, bude 

záviset na tom, zda a jak vláda uvolní opat-
ření, která svazují podnikání,“ upozorňuje 
prezident Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý.

„Skutečně to není tak, že skončil nouzo-
vý stav a podnikatelé se mohli okamžitě 
nadechnout. Dopady restriktivních opatření 
budou dlouhodobější,“ doplňuje poradce 
Michal Dvořáček.

Vladimír Dlouhý vládu chválí za to, jak 
zvládla krizi – a to včetně uvolnění restrik-
tivních opatření. Zároveň ale kritizuje, 
že je pomoc pomalá, a to v době, kdy se 
podnikatelé topí a záchranný kruh potřebují 
okamžitě.

Z více než jednoho bilionu korun, který 
kabinet slíbil na podporu ekonomiky a byz-

nysu, se podle Dlouhého mezi podnikatele 
dostalo do června jen zhruba sto miliard.

uvolňovací třicítka
Svazy nyní předložily sadu třiceti kon-
krétních opatření pro uvolnění podnikání. 
Navrhují například dočasně snížit spotřební 
daň z motorové nafty, která se promítá do 
ceny přepravy zboží, či mimořádné odpisy 
nově pořízeného majetku. 

Prospěšné by podle nich bylo také úplné 
prominutí DPH za měsíce nouzového stavu, 
zavedení plošného reverse charge (přenesení 
daňové povinnosti na příjemce) či zrušení 
nebo alespoň snížení záloh u daně z příjmů 
v krizovém období. Jen Hospodářská komo-
ra nabízí vládě dvacet receptů (viz box).

Podle představitelů podnikatelských 
organizací končí fáze, kdy zaměstnavatelé 
a živnostníci potřebovali okamžitou pomoc 

státu. Další osud podnikatelů bude záviset 
především na jejich vlastních schopnostech. 

„K ozdravení ekonomiky bude nicméně 
potřeba, aby do konce letošního roku vláda 
přijímala již jen taková opatření, která bu-
dou mít prokazatelný potenciál stimulovat 
dotčená odvětví ekonomiky ČR,“ doplňuje 
Dlouhý.

Cestovní ruch údajně potřebuje přímé do-
tace a také marketingovou podporu ČR jako 
turistické destinace. Českému průmyslu by 
podle zástupců podnikatelských organizací 
pomohlo systémové nastavení kurzarbeitu 
po vzoru německého modelu.

„Do té doby by bylo dobré prodloužit 
program Antivirus,“ domnívá se zástupce 
komory.

Peníze z programu Pětadvacítka jsou 
potřebné, ale podle komory jde jen o jinou 
formu podpory v nezaměstnanosti – peníze FO
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„Na podporu konkurenceschopnosti 
v rámci úzce provázaných mezinárodních 
dodavatelských řetězců je pro český automo-
bilový průmysl v době ekonomického poklesu 
klíčová podpora investic do digitalizace, auto-
matizace a rozvoje environmentálních řešení 
ve výrobě. Zároveň je zapotřebí pokročit 
v budování infrastruktury,“ dodává Petzl.

lépe být připraveN
Podnikatelské organizace zároveň deklaro-
valy, že jsou připravené kromě svých návrhů 
s vládou jednat také o tom, jak vylepšit 
epidemiologická opatření v podnicích, jež by 
mohla být zavedena na podzim jako preven-
ce proti případné druhé vlně koronaviru.

„Je lepší být připravený než nepřipravený. 
Nikdo si nepřeje, aby vláda opět plošně vy-
pnula českou ekonomiku. Lokální ohniska 
se týkají i lokálních zaměstnavatelů, a proto 
je nezbytné i do firem poslat jasné instrukce, 
jak mohou efektivně přispět k prevenci šíře-
ní nákazy,“ uzavírá Vladimír Dlouhý. 

JAKUB PROCHÁZKA (prochazka@mf.cz)

směřovaly na živobytí lidí, nikoli na podpo-
ru jejich podnikání. 

Velkou část balíku vládní pomoci pak tvoří 
bankovní záruky za nově poskytnuté úvěry. 
„Tyto peníze podnikatelé stejně vrátí do stát-
ního rozpočtu. A protože jsou úročené, tak 
i s úroky. Ale aby mohli podnikat, platit daně 
do státní kasy, potřebují k tomu od vlády dob-
ré podmínky,“ upřesňuje Vladimír Dlouhý.

obchody zaplatily  
dvě miliardy
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu Tomáše Prouzy stála zvýšená 
hygienická opatření obchody do konce čer-
vna 1,8 miliardy korun, které zaplatily nikoli 
z veřejných, ale z vlastních zdrojů. Obchodu 
se přesto zatím daří držet zaměstnanost 
a jako jeden z mála sektorů tvořil nová pra-
covní místa i během nouzového stavu.

„Aktuálně vzrostl počet zaměstnanců 
v retailu o 8600 lidí. Pro nepotravinářský 
sektor ale bude udržení zaměstnanosti 
obtížné, neboť poptávka se k normálu vrací 
mnohem pomaleji, než se očekávalo. Proto 
bude klíčové, aby program Antivirus pokra-
čoval i na podzim a lidé byli přesvědčeni, 
že si dokážou práci udržet dlouhodobě,“ 
potvrzuje Prouza.

Také podle Prouzy budou podnikatelé 
v ubytovacích službách potřebovat spíše pří-
mou dotaci než úvěry. Program Antivirus po-
dle nového šetření Asociace hotelů a restau-
rací využilo skoro 79 procent poskytovatelů 
ubytovacích služeb mimo Prahu. V metropoli 
to bylo téměř 90 procent podniků.

„Díky tomu většina podnikatelů v ubyto-
vacích službách mimo Prahu zatím drží své 
zaměstnance. Propustit museli pouze do 
pěti procent zaměstnanců. Více (do deseti 
procent) zaměstnanců propustila zatím 
pouze sedmina zaměstnavatelů. Většina 
firem ale stále ještě čeká, jak se bude dále 
vyvíjet pomoc státu pro udržení a podporu 
cestovního ruchu,“ shrnuje prezident asocia-
ce Václav Stárek.

V Praze je situace dramatičtější. Mezi pěti 
až deseti procenty svých zaměstnanců pro-
pustila třetina firem. Další třetina podnika-
telů propustila do 30 procent zaměstnanců 
a sedmina firem v asociaci uvedla, že musely 
propustit až polovinu pracovníků.

strmý pád průmyslu
Vláda by se měla soustředit i na průmysl. 
V ČR zajišťuje jednu třetinu míst v sou-
kromém sektoru. Samotný automobilový 
sektor přitom zaměstnává zprostředkovaně 
až půl milionu zaměstnanců a tvoří devět 
procent českého HDP. Tuzemský průmysl se 
nicméně v dubnu meziročně propadl téměř 
o 34 procent.

„Stát by proto měl cílenými opatřeními 
podpořit likviditu a zaměstnanost, zejména 
zakotvit do českého právního řádu německý 
model kurzarbeitu. Aktivoval by se podle 
předem stanovených pravidel po skončení 
programu Antivirus,“ navrhuje vládě jedno 
z několika opatření pro průmysl předseda 
Průmyslové sekce HK ČR Zdeněk Petzl.
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„Peníze z půjček s bankovními zárukami 
podnikatelé stejně vrátí do státního rozpočtu. 
A protože jsou úročené, tak i s úroky.“ 

vlADIMÍR DlOUHÝ, Hosppodářská komora ČR

vybraná doporučení Hospodářské komory čR 
•  Státní kompenzace úroků a pokut 

placených bankám. Pokud se OSVČ 
zpozdí se splátkou úvěru bance, stát jí 
má polovinu úroku z prodlení či pokuty 
kompenzovat.

•  Státní kompenzace úroků a pokut 
dodavatelům energie a síťových služeb 
(stejný postup jako u bank).

•  Podpora firem s nepřetržitým provozem. 
Zavést podporu (režim C programu 
Antivirus) ve formě státních příspěvků pro 
prokazatelně poškozené zaměstnavatele, 
jejichž firmy z různých důvodů musejí 
udržovat nepřetržitý provoz (sklárny, hutě), 
i když je ztrátový.

•  Prodloužení programu Antivirus do konce 
roku. 

•  Státní kompenzaci náhrad mezd 
vyplácených zaměstnancům na 
překážkách v práci v rámci programu 
Antivirus poskytovat přednostně 
tak, že zaměstnavatelům budou 
o kompenzovanou částku snižovány 
měsíční odvody pojistného na sociální 
zabezpečení. 

•  Odklad pojistného bez penalizace. 
Zaměstnavatelům by měl stát 
umožnit zaplatit pojistné na sociální 
zabezpečení a na zdravotní pojištění 
minimálně o tři měsíce později, a to 
bez sankcí či úroků. 

•  Úplné prominutí DPH za měsíce nouzového 
stavu těm, kteří museli zavřít provozovnu 
v důsledku usnesení vlády.

•  Urychlit vrácení nadměrných odpočtů na 
DPH.

•  Zavést režim placení DPH z uhrazených 
faktur. 

•  Plošné zrušení/snížení záloh daně z příjmů. 
Stát by měl plošně snížit zářijovou 
i prosincovou zálohu na daň z příjmů 
fyzických a právnických osob.

•  Plošný odklad záloh na silniční daň až do 
listopadu 2020. Odložené zálohy snížit.

•  Snížit spotřební daň z motorové nafty.
•  Sladit podávání přehledů o příjmech 

a výdajích OSVČ pro ČSSZ a zdravotní 
pojišťovny s pozdějším podáváním 
daňového přiznání. 

•  Alespoň částečné prominutí daně 
z příjmů firmám produkujícím potřebné 
ochranné, zdravotnické, farmaceutické, 
hygienické a dezinfekční prostředky, pokud 
v přiměřeně krátké době a v přiměřeném 
objemu zajistí produkci těchto prostředků 
a budou je realizovat za nákladové ceny. 

•  Odklad a promíjení nájmů placených 
obcím.

•  Náhrada škod. Hospodářská komora 
prosazuje přijetí nového speciálního 
zákona, který by poškozeným podnikatelům 
umožnil získat určitou paušální náhradu.
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Za všech okolností klademe důraz na 
kvalitu, šíři nabídky a budování dlou-
hodobého vztahu se svými zákazníky, 

kteří tento přístup oceňují a díky pozitivním 
zkušenostem se do prodejen SCANquilt rádi 
vracejí. 

Původním záměrem SCANquilt bylo do-
dávat zboží obchodním domům, hotelům 
a velkoobchodním partnerům, kteří dále 
zásobovali menší prodejny bytového texti-
lu. Ale pak se situace změnila, chtěli jsme 
se stát dodavatelem koncovému spotřebi-
teli, být tak s ním v užším kontaktu a znát 
jeho přání a potřeby. V roce 1999 přišla 

síť obchodních domů PRIOR s nabídkou 
provozovat samostatně v jejich prostorách 
prodejny bytového textilu. Ještě téhož 
roku jsme mohli otevřít první prodejnu 
SCANquilt. 

Sortiment firmy se od jejích počátků 
značně rozrostl. Lze v něm najít přikrýv-
ky různých úprav a hřejivostí, polštáře 
rozmanitých tvarů, prostěradla a povlečení 
v desítkách barev a stovkách vzorů, elegant-
ní dekorativní polštářky, plédy, ručníky, 
utěrky, ubrusy, prostírání.

Pod značkou SCANquilt by si každý měl 
vybavit nejdříve ložní prádlo a přejeme 

si, aby v naší vlastní síti 50 prodejen nebo 
na e-shopu našel každý to, co dělá domov 
domovem.

„Cílovou skupinou jsou 
především nároční 
zákazníci preferující 
poradenství a šíři 
nabídky.“

Všichni víme, že spánek je velmi důležitý, 
a proto je třeba mu věnovat náležitou pozor-
nost. Textil nás doma obklopuje od rána do 
večera a je jen na nás, abychom si vybrali 
takový, aby se nám opravdu líbil a vyhovoval 
nám především na dotyk. 

Kvalitní lehké přikrývky, pohodlné 
polštáře, nežehlivé povlečení v široké 
škále materiálů, vzorů a barev, praktic-
ká a trvanlivá prostěradla, ale i hebké 
osušky a množství dekoračních prostírání 
a návlečků. Vše je celoročně k dispozici na 
našich prodejnách SCANquilt i e-shopu, 
a můžete tak vybírat pro sebe i své blízké, 
kdykoli máte potřebu nebo náladu si udělat 
jen tak radost.

„U zrodu značky 
stála nejdříve výroba 
a prodej přikrývek 
a polštářů z dutých 
vláken.“

K výrobě přikrývek s dutým vláknem po-
užívá značka kvalitní trojrozměrné tvaro-
vané duté vlákno scan soft. Při výrobním 
procesu se balíky rozvolní a nasypou do  
tzv. mykacího stroje. Ten má podobu velké 
vany se soustavou válečků a kartáčků, které 
střiž rozčesávají a narovnávají. Postupně 
z ní tak vytvářejí jemné pavučinky, které ná-
sledně vrství a skládají do podoby přikrývky 
podle požadované gramáže.

Mykací stroj je rovnou napojen na stroj 
prošívací. Druhé zmíněné zařízení společně 
prošívá vrstvu rouna a dvě vrstvy vnějších 
tkanin. Výsledné přikrývky jsou lehké a vý-
jimečně měkké, a to především proto, že se 
rouno nepojí žádnými chemikáliemi.

Pro antibakteriální účely se používá do 
lehkých modelů střiž s ionty stříbra a tkani-
na protkaná vlákny se stříbrnými nitkami. FO
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SCANquilt přináší pohodu 
Nikdy nechybí vysoká užitná 
hodnota, nápaditý design 
a výjimečné barvy



Každý z nás má jiný vkus, miluje jiné 
barvy, někdo dává přednost klasice, jiný 
rád experimentuje... Vyhledávané jsou 
minimalistické vzory v přírodních barvách, 
romantické pastelové nebo pestré květinové 
pro svou přirozenou krásu a energii. 

Nabídka povlečení je nesmírně široká: 
zahrnuje kolem 700 vzorů, navíc každý rok 
firma zařazuje do prodeje dalších 80. 

„K zásadám firmy 
navíc patří, že jsou 
kolekce SCANquilt 
exkluzivní.“ 

Tedy že je lze v Čechách a na Slovensku vidět 
jen pod její značkou ve vlastní nebo partner-
ské prodejní síti.

Mezi nejžádanější patří povlečení z dlouho-
vlákné česané bavlny, která jsou jemná a heb-
ká na dotyk. Nežehlivá povlečení řady Satén 

Plus jsou velmi oblíbená, protože jsou hladká 
a krásně na nich vynikne potištěný vzor. 
Jsou zákazníci, kteří preferují jednobarevné 
povlečení a volí čistě bílý bavlněný satén nebo 
damaškové vytkávané vzory v pastelových 
odstínech typu Elegant a Exclusive. 

Nově v kolekci nabízíme kromě stopro-
centní bavlny i kombinaci s lyocellovým 
vláknem značkové úpravy Tencel, které je 
jemné, hebké a navíc má přirozenou termo-
regulační schopnost, takže v zimě příjemně 
hřeje, v létě vyvolává chladivý efekt, navíc 
výborně absorbuje během spánku nadbyteč-
nou vlhkost. V naší kolekci jde o povlečení 
Exclusive Plus v jednobarevném provedení 
a v potisku nová řada Satén Design Tencel. 
Dosud nejžádanějším v poslední době je ale 
úpletové povlečení mako Jersey, které je 
splývavé, hebké a stejně příjemné jako jem-
né noční prádlo. Obecně většina zákazníků 
preferuje povlečení z kvalitní bavlny, která je 
po tisku a finální úpravě příjemná na dotyk, 
a teprve pak vybírá vzor a barvu.

Dnes zákazník očekává v první řadě, že 
se mu musí povlečení líbit, očekává, že mu 
bude příjemné na omak, že se bude snadno 
udržovat, že po praní neztratí tvar, nebude 
pouštět barvu, že ho nebude muset žehlit, že 
mu vydrží doteky drápků domácích mazlíč-
ků a že mu vydrží několik sezon neoprané.  

„Povlečení je to 
poslední, co vidíte 
předtím, než usnete, 
a první, co uvidíte, 
když se probudíte.“ 

Někdo chce ze vzoru povlečení brát energii, 
pro ty máme povlečení výraznějších barev 
a vzorů, někdo očekává zklidnění a pohodu, 
pro ty máme tóny pastelové nebo přírodní 
sv. šedé a béžové. Pro někoho ale znamená 
pocit nejvyššího luxusu a čistoty jen bílé 
povlečení. Barva a vzor jsou pastvou pro 
oči, to, co nás ovlivní na dotyk, je zvolený 
materiál. Pokud ale stále více z nás prefe-
ruje si každou sezonu povléknout typický 
vzor jako v zimě sněhové vločky, na jaře 
rozkvetlé tulipány, v létě modré hortenzie 
nebo napnuté plachty a na podzim se nechat 
zavát barevným listím, pak i volba materiálů 
může být podle sezony odlišná.  

Byli bychom moc rádi, kdyby zákazníci 
ještě více pocítili, s jakým nadšením a ocho-
tou náš celý tým vytváří kolekce a věnuje 
se prodeji.  Přejeme si, aby většina zákaz-
níků, kteří přicházejí do našich prodejen, 
odcházela nad očekávání spokojená. Aby se 
prodejny staly příjemným místem inspirace 
a především aby drobné nebo větší kousky 
z našich kolekcí dělaly každému domov 
opravdovým domovem.

„A co je pro úspěch 
v našem oboru 
důležité?“

Je to respekt k zákazníkovi i jeho potřebám, 
spolehlivost, pokud jde o kvalitu a dostupnost 
zboží, inovace sortimentu, příjemné prostředí 
nákupu a profesionální obsluha zákazníka. 
Samozřejmě i neustálé budování loajálního 
a kreativního pracovního týmu, bez kterého 
by nebylo možné posouvat firmu dál. 

IvANA ŠACHOvÁ majitelka značky SCANquilt

„Od spánku všichni 
očekáváme, že se 
probudíme odpočinutí, 
zrelaxovaní a plni 
energie.“

Pro každého je ale pocit tohoto komfortu 
něčím jiným. Vše začíná u přikrývky. Někdo 
má rád objemnější a teplejší a rád se tzv. za- 
chumlá, někomu je stále i v zimě teplo, 
a proto dává přednost tenkým přikrývkám, 
které rovněž dokonale izolují lidské teplo.  
Vy víte nejlépe sami, co vám vyhovuje, a my 
vám můžeme jen doporučit typ vhodné 
přikrývky, tak abyste byli spokojeni. 

Polštář bychom neměli kupovat jako 
překvapení, to je záležitost velmi indivi-
duální. Někdo preferuje polštáře pevnější, 
pak doporučujeme paměťovou pěnu, někdo 
nedá dopustit na polštáře péřové, pro toho 
máme neuvěřitelně pohodlné polštáře nové 
generace, jež jsou plněné prachovým peřím 
a jsou pružné. Běžným standardem jsou 
polštáře plněné svinutým dutým vláknem 
do tvaru kuliček, které preferuje ten, kdo 
má problémy s alergiemi a má vyšší nároky 
na údržbu, tedy častější praní výplně. 
Nejvyšší standard pro alergika představuje 
výplň s ionty stříbra a tkanina se stříbrný-
mi vlákny. 

„Spánek umocní 
příjemné povlečení.“

Každý to má trochu jinak. Většina z nás se 
však shodne, že dobrý pocit z odpočinku 
umocňuje vhodné povlečení. Třeba to, které 
se vám vyloženě líbí, ať je jednobarevné, 
nebo pestré, hřejivé, nebo spíše chladivé, 
zděděné po mamince, nebo právě zakoupené 
v prodejně SCANquilt.
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Již 28 let 

Česká značka SCANquilt funguje na  
českém a slovenském trhu úspěšně již  
28 let. Jako vůbec první začala na český 
trh dodávat nealergenní přikrývky z du-
tého vlákna a přes ne vždy jednoduché 
začátky dnes představuje úspěšnou  
firmu s vlastní sítí padesáti prodejen 
v ČR a deseti na Slovensku.



Česko patří k zemím s největší hus-
totou památkových objektů – podle 
některých odborníků jich tu dokonce 

máme v přepočtu na kilometr nejvíce na 
světě. Národní památkový ústav se skvěle 
stará o hrady, zámky, kláštery a další objek-
ty náležející státu: ročně na ně vyráží kolem 
pěti milionů návštěvníků (i když letos bude 
toto číslo určitě nižší). 

Věděli jste však, že naše země má 
i znamenité „nestátní“ památky, kterých 
je zhruba pětkrát více než těch státních? 
O jejich propagaci se stará projekt Obje-
vuj památky, který vznikl na jižní Moravě 
v roce 2018.  

Původce projektu, správce a produkční 
Letohrádku Mitrovský v Brně Petr Lukas, 

k němu říká: „V mnoha provozovatelích 
kulturních a technických památek se dlou-
hodobě hromadila nespokojenost s jedno-
tvárným mediálním prezentováním skupiny 
nejpopulárnějších památek přístupných 
veřejnosti. Proto se v prvním roce naší 
činnosti sdružilo 62, předloni 74 a vloni už 
97 historických sídel a budov, které popula-
rizujeme, aby se staly ‚objevenými‘ a hojně 
navštěvovanými. To vše na webovém portálu 
s podporou Facebooku a Instagramu, stejně 
jako v sezonní informační brožurce.“

o tom hradu jsem  
jakživ Neslyšel
Posláním projektu Objevuj památky je 
samozřejmě především představování méně 

známých či teprve nedávno zpřístupněných 
památek – a že jich u nás máme! Do pro-
gramu se však zapojují i nestátní památky, 
které jsou velmi vyhledávané a o návštěv-
nost nouzi nemají. 

„Chtějí se však podílet na společném 
projektu a podpořit tak ostatní zapojené 
objekty, které – jako většina památek – také 
nemají konkurenční výhody státních objek-
tů,“ vysvětluje Lukas. 

Do projektu se v této chvíli zapojují přede-
vším památky soukromé, obecní, měst-
ské, krajské či církevní. Projekt se věnuje 
představení jejich jedinečnosti, možností 
návštěvy a aktuální turistické nabídky. 

Cílem je médiím i laické veřejnosti ukázat, 
že i ve správě fyzických či právnických osob 
nebo samospráv jsou výjimečné objekty, 
které rozhodně stojí za návštěvu! Početní 
poměr nestátních památek vůči státním je 
až překvapující – je jich zhruba pětkrát více.  

Ještě před spuštěním všech aktivit 
programu se autorovi projektu přihlásily de-
sítky památek, které se ztotožnily s celkovou 
vizí projektu. Po zprovoznění webu, sociál-
ních sítí a distribuci brožurek s informacemi 
o objektech se hlásí další zájemci. 

„Byl jsem překvapený, kolik objektů všeho 
druhu je nespokojených se svojí mediální 
prezentací a kolik jich hledá možnost, jak se 
začlenit, prezentovat se online i standardně 
tištěným materiálem, dostat se do širšího 
povědomí a celostátně přiblížit svoji památ-
ku zájemcům o návštěvu,“ říká Lukas.

jedeN rok za 5000
Za účast v programu se platí roční 
poplatek pět tisíc korun. Při současných 
cenách například za grafické práce, tisk, 
práci IT specialistů, inzerci, prostor 
v rámci online prostředí a další se podle 
tvůrce projektu opravdu nelze dostat na 
nižší částku. 

Program Objevuj památky v současnosti 
hledá strategického partnera, který by 
mu pomohl spolufinancovat propagační 
aktivity – především v online prostředí – 
a přispěl tak k naplnění ambiciózního cíle FO
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Objevuj hrady a zámky
Nestátní památky bojují 
o pozornost (i peníze)
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FOKUs PeTR lUKAs (44)

Je absolventem Masarykovy univerzity 
v Brně, kde získal magisterský titul. 
Vystudoval obory historie a dějiny umění. 
Pracuje jako vedoucí produkce Letohrádku 
Mitrovských v Brně (od roku 2007). Vy-
myslel a do života uvádí projekt Objevuj 
památky.



si mohou motorkáři vyjezdit volný lístek na 
zúčastněné památky. Od června probíhá 
soutěž o rodinné vstupenky do objektů na 
Facebooku, během hlavní sezony program 
vyzkouší, jak bude fungovat soutěž na 
Instagramu – ta bude o knižní turistické 
průvodce. Na podzim se chystá víkendová 
akce projektu Objevuj památky, která se 
uskuteční v Boskovicích, kde jsou hned čtyři 
členské památky. Spolupráce se pomalu 
rozvíjí i s centrálami cestovního ruchu 
a destinačními agenturami, dále v rámci 
tipů na výlety s Českým rozhlasem, časopisy 
či portály.

„Věříme, že si dříve či později na většině 
nestátních památek uvědomí, že spoluprací 
s námi mohou jen získat,“ soudí Petr Lukas 
a zve majitele či správce dosud „neangažova-
ných“ památek k účasti na projektu. Samot-
né turisty pak zve především k návštěvě por-
tálu www.objevujpamatky.cz. Tam mohou 
najít nejeden „poklad“, který leží třeba jen 
kousek od nich, ale nikdy je nenapadlo se na 
něj vydat… 

IvO BARTÍK

programu. „Potenciální dárci či sponzoři 
si přitom ovšem mnohdy neuvědomují, že 
se nemusí jednat o jednostrannou spolu-
práci formou odečtu od daňového základu. 
Nenatahujeme ruku a neslzíme. Máme 
partnerům co nabídnout,“ věří v nový zájem 
podporovatelů Lukas.

Potenciál v oblasti přístupných nestátních 
památek je podle zakladatele programu 
obrovský. Doufá přitom, že se „společné dílo 
podaří“ a média i veřejnost se začnou více 
zaměřovat i na jiné památky než ty klasické 
propagované státem. I proto, že nejznámější  
státní památky už mnohdy kapacitně ná-
vštěvnost nezvládají. 

„Její další navyšování prostřednictvím 
mediální podpory je spíše kontraproduk-

tivní. Propustnost památek je často až na 
hraně únosnosti, přičemž výše vstupného 
se někdy dostává nad možnosti většinové 
populace,“ vysvětluje Lukas. 

Projekt však není jen propagační. Chce také 
přeměnit nevýhodu nestátní památky v její 
výhodu – taková památka si může dovolit být 
pružnější a více inovativní. V současnosti tak 
pro „své“ památky vytváří atraktivní multime-
diální zážitkový program. Do budoucna se 
počítá i se zahraniční spoluprací a jazykovými 
mutacemi. Zatím se ale pracovníci programu 
plně zaměřují na domácí turisty. 

lístky si vyjezdím Na hárleji
Letos projekt navázal spolupráci s Harley- 
-Davidson Days. V rámci jejich letní soutěže 
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Malé a střední firmy napříč odvět-
vími musejí na začátku podnikání 
nebo při rozšiřování výroby často 

řešit zdroj tepelné energie, který potřebují 
například pro vytápění haly nebo přímo 
k výrobnímu procesu. Pokud je v místě 
přípojka zemního plynu, není v podstatě co 
řešit, ale v opačném případě ano. 

Elektřina je drahá, topné oleje z jistého 
pohledu problematické. Často hraje roli 
rychlost, protože technologie, do které 
firma investovala, nesmí dlouho stát a musí 
začít vydělávat. V tomto případě pomůže 
kapalný plyn – propan. 

Ekologické řEšEní
Instalace zásobníku na kapalný propan 
včetně projektu je relativně jednoduchá 
a hlavně rychlá, pokud firma dá přednost 
odborníkům s dlouholetými zkušenostmi. 
Někdy se takové řešení hodí i do doby, než je 
do místa přiveden zemní plyn. Kotle spalují-
cí propan jsou v podstatě identické s kotli na 
zemní plyn, stačí jen vyměnit trysky (kotel 
na propan potřebuje trysky větší). 

Kapalný propan (LPG = Liquid Petro
leum Gas) vzniká při těžbě ropy jako 
vedlejší produkt a nízkou teplotou nebo 
tlakem zkapalní. Díky tomu je vhodný 
pro bezproblémový transport a následné 
skladování v ocelových zásobnících již 
při relativně malém tlaku. Má vysokou 
výhřevnost 46,44 MJ/kg a jeho spalování 
je vysoce ekologické, což je důležité pro 
získání různých dotací. 

Jasná volba lakovEn
Skoro 90 procent firem v ČR zabývajících 
se lakováním, které nemají k dispozici 
zemní plyn, používá pro vytápění a sušení 
lakovaných produktů kapalný propan. Jed-
nou z nich je lakovna SAF nedaleko Prahy, 
která se specializuje na výrobu a dodávky 
technologií a zařízení pro úpravy povrchů, 
jako jsou například tryskací komory a stroje, 
metalizační boxy a kabiny včetně zařízení 
pro žárové nástřiky, lakovací a sušicí kabiny, 
odmašťovací kabiny apod. Firma SAF půso-
bí na trhu již od roku 1991. 

V roce 2017 postavila novou výrobní halu 
včetně lakovny. Zemní plyn nebyl široko 
daleko dostupný, a tak byla volba kapalné-
ho propanu jednoznačná. 

Plyn je zdrojem energie pro hořák s in-
stalovaným příkonem 300 kW, který ohřívá 
vzduch přiváděný do lakovny. Následně 
všechen vzduch po vyčištění odchází ven 
nebo se vrací a cirkuluje v případě, že je la-
kovna v režimu sušení. Pro běžné lakování 
je zapotřebí vnitřní teplota vzduchu 20 až 
22 °C a pro sušení se vzduch ohřívá někdy 
až na 60 °C (záleží na typu nátěrové hmoty). 
Sušení probíhá často i hodinu a režim je 
řízen automaticky. Provoz má k dispozici 
dva zásobníky plynu o objemu 4 m3, které je 
nutné přibližně jednou do roka doplnit. 

výhodný pronáJEm
Ceny kapalného propanu se odvíjejí od cen 
ropy a její obecné spotřeby, což znamená, že 
obvykle jsou ceny v letních měsících nižší 
než v zimě. Zásobníky má firma pronajaté, 
protože cena za pronájem včetně servisu 
byla natolik výhodná, že jakékoli jiné řešení 
by nebylo efektivní.

Instalaci zásobníku a doplňování ply-
nem má na starost společnost Tomegas, 
která se zabývá dodávkami LPG již od 
roku 1992. Staví hlavně na kvalitě plynu 
a na získaných zkušenostech. Dodává 
zásobníky mnoha velikostí od nejmen 
ších až po 250 m3 určené pro velké pro-
vozy. Další informace můžete nalézt na 
www.tomegas.cz  RED FO
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JIŽ OD ROKU 1992. Společnost Tomegas  
má s instalacemi zásobníků a doplňováním plynem 
velké zkušenosti. 

LAKOVNY A PROPAN. Tuzemské firmy  
často používají pro vytápění a sušení lakovaných  
produktů kapalný propan.
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Sázka na propan  
Když není zemní plyn, je kapalný propan ideálním východiskem



Nová kniha České manažerské asociace (ČMA) Návrat k pro-
speritě navazuje na úspěšnou monografii 100 let svobodné-
ho podnikání v Československu Kamila Mikety. 

Publikace obsahuje úvahy i analýzy předních vrcholových 
manažerů a analytiků. Zamýšlejí se především nad novou generací 
manažerů, životním stylem těch úspěšných, 30 lety managementu 
v České republice.

hledejme vlastNí cestu
Úvodní analýza prof. Ing. Milana Zeleného, Ph.D., M.S., vychází 
z dynamiky současného vývoje a uvádí: „Virálně se šíří i zastaralé, 
dnešním výzvám neodpovídající vzdělávání, politické intervence 
v ekonomice, rezistence k moderním technologiím, kopírování 
a plagiátorství. Největším problémem však je rostoucí sklon k mo-
nokultuře v zemědělství, průmyslu, vzdělávání i v politice. Příroda ji 
nesnáší, protože v jejím důsledku usychá a hyne. I lidé potřebují spíše 
pestrost, rozdílnost a doplňování se než ‚mono‘. Úspěšný fotbalový 
tým není možné postavit jen z pravých křídel. Nelze stále učit nové 
generace všechno a všechny stejně. Je třeba neučit co, ale jak myslet 
a jak hledat vlastní cestu a nevracet se ke starým, prošlapaným.“

Co nás čeká v budoucnu predikuje další významný teoretik s me-
zinárodními zkušenostmi prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A., a uvádí: 
„V Americe je rektor jmenován správní radou, která mu dává jako 
tvrdý úkol školu buď udržet na špičkové úrovni, nebo ji na špičko-
vou úroveň posunout. Tlačí na děkany, děkani na šéfy kateder a tak 
dále a systém opravdu funguje. Je tam absolutní svoboda bádání, 
v tom to není. Tady se často argumentuje: to je akademická svoboda, 
do toho nám nemluvte. Ale ta neznamená, že nesmí být univerzita 
manažersky řízena. Jde tedy o svobodu výběru, ale ne o svobodu 
nečinnosti nebo nekvalitní činnosti. Souvisí s tím i nynější pozice 
amerických firem ve světovém měřítku.“

Neuspěl by aNi edisoN? 
Monografie obsahuje analýzy i mnoha dalších významných osob-
ností, uveďme například kreativní úvahy prof. JUDr. Zdeňka Součka, 
DrSc.: „V dnešní superdynamické době jsou lineární extrapolace 
minulých trendů smrtelným nebezpečím pro další rozvoj. Bankovní 
analytici používající tyto metody doslova vraždí nové nápady. Ne-
poskytnou úvěr podniku, který v uplynulém období nebyl úspěšný. 
Inovátor, který nemá minulost, se tak ocitá ve složité situaci, obtížně 
se v Evropě uplatňují startupy. Úvěr by zde dnes pravděpodobně 
nedostali ani Wrightové či Edison.“

A uveďme ještě rozbor prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc.: 
„Krizové období ukázalo i na možnosti restrukturalizace našeho 
průmyslu. Desítky firem, ale i výzkumných pracovišť proaktiv-
ně přispěly k rychlému, doslova bojovému budování průmyslu 
ochranných pomůcek, lékařské chemie, telemedicíny, medicín-
ské informatiky atd. Vznikly tak zárodky nového biomedicínské-
ho průmyslového odvětví. Masivně se začalo využívat technolo-
gií 3D tisku a umělé inteligence, Průmysl 4.0 mohl ukázal svůj 
potenciál.“  Red
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Návrat k prosperitě  
Unikátní soubor textů 
čtyř desítek autorů 
vydala ČMA

INZERCE     A201002102

ová kniha České manažerské asociace (ČMA) Návrat k pro-
speritě navazuje na úspěšnou monografii 100 let svobodné-

Publikace obsahuje úvahy i analýzy předních vrcholových 

A uveďme ještě rozbor prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc.: 
„Krizové období ukázalo i na možnosti restrukturalizace našeho 
průmyslu. Desítky firem, ale i výzkumných pracovišť proaktiv-
ně přispěly k rychlému, doslova bojovému budování průmyslu 

Rady zasvěcených 

Kniha Návrat k prosperitě vyšla 
k 30. výročí České manažerské aso-
ciace za podpory její Rady expertů, 
ambasadorů, aktivních spolupracov-
níků a příznivců a jejích členů ve spolu-
práci s vydavatelstvím Mladá fronta. 
Její autoři reagují na aktuální důsledky 
pandemie covidu-19, přinášejí vlastní 
pohledy na cesty k dosažení prosperity 
naší země. Podporují lokální podnikání 
a Baťův odkaz. Skládá se ze šesti ka-
pitol a úvodu předsedy redakční rady 
Vadima Petrova.
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I  když černého Petra v podobě viny za 
zhoršování životního prostředí a emisí 
skleníkových plynů drží dlouhodobě 

průmysl a energetika, vědci stále hlasitě-
ji upozorňují, že negativní vliv na zdraví 
planety i lidí má stále více také zemědělství. 
A to především kvůli nástupu průmyslové 
agrární výroby založené na používání obrov-
ského množství chemie. 

Experti proto varují, že v celé Evropě 
dochází vlivem intenzivního zemědělství ke 
ztrátě biologické rozmanitosti, zhoršuje se 
podnebí, dochází k degradaci půdy a kon-
taminaci podzemních i povrchových vod 
hnojivy a pesticidy. 

„Je nezpochybnitelné, že průmyslové 
zemědělství, které využívá velké množství 
hnojiv a pesticidů a v případě ČR se pro-
vozuje na obrovských lánech bez ekolo-
gických prvků jako meze, louky, mokřady 
a stromořadí, je hlavní příčinou úbytku 
biodiverzity a kontaminace vod slouče-
ninami dusíku a pesticidy. V této formě 
by nemělo být podporováno z veřejných 
peněz, protože je dlouhodobě neudržitelné 
a poškozuje veřejné statky,“ říká Jakub 
Hruška z Ústavu výzkumu globální změny 

Akademie věd České republiky a České 
geologické služby.

vědcům chybí mozaika
V návrhu nové společné zemědělské politiky 
(SZP) Evropské unie je podle vědců málo 
změn k lepšímu. „V návrhu nové SZP nejsou 
uvedena nutná konkrétní opatření ve pro-
spěch biologické rozmanitosti a životního 
prostředí, například podpora druhově pest-
rých trvalých travních porostů nebo podpora 
krajinné mozaiky jako mezí, cest, mokřadů 
a potoků, která zvlášť v naší zemědělské 
krajině velmi chybí. Pokud jde o environmen-
tální hledisko, dosavadní zkušenosti bohužel 
jasně ukazují, že neurčitost požadavků 
povzbuzuje ‚závod ke dnu‘, když členské státy 
‚soutěží‘ ve formulování co nejméně přísných 
podmínek pro přímé platby svým zeměděl-
cům,“ připomíná Jiří Reif z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy.

Pokud by nebyla přijata dostatečně 
inovativní opatření, dojde podle vědců k dal-
šímu prohlubování ekologické nestability, 
zhoršování stavu životního prostředí a ve 
svém důsledku i k poklesu celkové druhové 
diverzity a degradaci zemědělské krajiny. 

„Intenzivní zemědělství v posledních  
70 letech vedlo ke ztrátě krajinné pestrosti, 
zejména v důsledku masivního zmenšení 
neobdělávaných polopřírodních stanovišť. 
Tato stanoviště jsou ale zcela klíčová pro 
udržení biologické rozmanitosti, která 
v zemědělské krajině dramaticky klesá. 
Momentálně jsme tak svědky výrazného 
úbytku hmyzu, polního ptactva, zajíců, ale 
i drobných savců,“ vysvětluje Martin Šálek 
z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd 
České republiky.

zdravá půda zadrží vodu
Právě zachování přírodních stanovišť má 
podle vědců význam nejen pro zachování 
biologické rozmanitosti, ale i dalších funkcí 
v krajině. „Tato stanoviště jsou nenahra-
ditelná při zadržování vody v krajině, což 
znamená, že mají schopnost zadržovat vodu 
v období jejího přebytku a posléze v období 
sucha ji uvolňovat, zmírňují tak dopady 
sucha a povodní. Dále redukují proces eroze 
a zlepšují kvalitu vody ve vodních tocích. 
Což je v kontextu právě probíhající klimatic-
ké změny velice důležitá skutečnost,“ dodává 
Pavel Richter. FO
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Jedům zvoní hrana
Vědci varují před dalším zamořováním 
krajiny toxickými látkami
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EU omezit tři prostředky používané k hu-
bení hmyzu, tedy insekticidů. Konkrétně 
jde o přípravky obsahující tři účinné látky: 
chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a thiaklo-
prid. 

„Jsou součástí v ČR nejpoužívanějších 
přípravků. Za ně v podstatě není k dispozici 
adekvátní náhrada, takže zemědělci budou 
nuceni k ošetřování hospodářských plodin 

použít opakovanou aplikaci jiných příprav-
ků,“ prohlásil předseda Asociace soukromé-
ho zemědělství ČR Jaroslav Šebek. 

Protože zákaz neplatí globálně, budou 
podle něj do Evropy dováženy zeměděl-
ské komodity ze zemí mimo EU, v nichž 
tyto účinné látky zakázány nejsou. Od 
českých i evropských zemědělců v této 
souvislosti opakovaně zaznívá požada-
vek, aby stejné podmínky platily jak pro 
zemědělskou výrobu na území EU, tak 
pro dovoz zemědělských produktů ze 
zemí mimo Unii. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal@mf.cz)

Právě zemědělství se stále více ukazuje 
jako klíčový obor v oblasti boje se změnami 
klimatu. „Zvýšení obsahu uhlíku v půdě 
změnou zemědělské praxe představuje 
velký potenciál. Je škoda, že tuto možnost 
nevyužíváme a místo toho zemědělskou 
půdu obděláváme způsobem, který vede 
dlouhodobě k poklesu uhlíku v půdě, a tedy 
k navyšování jeho množství v atmosféře,“ 
dodává Jan Weinzettel z Centra pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy.

Strategie Evropské komise v oblasti 
zemědělství a ochrany přírody se snaží 
jít požadavkům vědců naproti. Mezi její 
priority patří například snaha zvětšit plochu 
přírodních chráněných oblastí na pevnině 
i na moři o 30 procent. Třetina z těchto 
chráněných oblastí má být v nejvyšším stup-
ni ochrany, tedy v čistě přírodní podobě.

pesticidy sNížit o poloviNu
EU rovněž navrhuje snížit spotřebu chemic-
kých pesticidů o 50 procent co do množství 
i jejich toxicity.  Plánuje rovněž pokles po-
užívání hnojiv o 20 procent a prodeje anti-
mikrobiálních látek pro hospodářská zvířata 
o 50 procent. Chce rovněž navýšit plochu 
ekologického zemědělství až na čtvrtinu 
zemědělské půdy a obnovit na deseti pro-
centech zemědělské půdy prvky biologické 
rozmanitosti, jako jsou remízky, meze nebo 
květnaté pásy tak, aby se zemědělství stalo 
dlouhodobě udržitelným.

Evropská komise plánuje rovněž zavést 
závazné cíle v oblasti obnovy přírody a zajis-
tit tak obnovu zásadních ekosystémů, jako 
jsou rašeliniště, mokřady, lesy a mořské eko-
systémy, které jsou životně důležité pro bio-
logickou rozmanitost a zmírnění a přizpůso-
bení se změně klimatu. Mezi plány EU v této 
oblasti patří rovněž snaha minimalizovat 
spalování biomasy, jako je například dřevo, 

k výrobě energie. Stalo se totiž významným 
zdrojem smogu i skleníkových plynů.

České ministerstvo zemědělství tvrdí, že 
Česko je na splnění ambiciózních cílů Ev-
ropské komise dobře připraveno. „Česká re-
publika je například ve využívání pesticidů 
pod průměrem Evropské unie, stejně tak je 
pod průměrem v případě používání hnojiv. 
U nás klesla spotřeba pesticidů za poslední 
roky o 27 procent, ve Francii vzrostla ve 
stejném období skoro o 40 procent a třeba 
v Rakousku dokonce o 53 procent. Podobné 
je to s glyfosátem, zatímco všichni o jeho 
omezování jen mluví, u nás už je před skliz-
ní u některých plodin zakázaný a meziročně 
jeho spotřeba klesla o 25 procent. Stanovení 
plošných cílů bych proto vnímal negativně,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

omezováNí chemie Naráží
Při stanovování cílů bude podle něj nutné 
zohlednit dosavadní úsilí jednotlivých států 
vynaložené k ochraně životního prostředí 
a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. 
Česká republika patří spolu s Portugalskem 
a Irskem mezi ty unijní země, kde objem 
prodaných prostředků proti škůdcům klesá 
nejvíce. Podle evropského statistického 
úřadu Eurostat poklesl v letech 2011 až 2018 
v Česku prodej o více než čtvrtinu. Naopak 
výrazně vzrostl v Rakousku, na Slovensku 
či ve Francii. Přibližně dvě třetiny unijního 
prodeje pesticidů připadají podle Eurostatu 
na čtyři země – Francii, Španělsko, Itálii 
a Německo.

O tom, že omezování chemie v zeměděl-
ství ale nebude ani v Česku jednoduché, 
svědčí reakce tuzemských farmářů na snahu 
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„Průmyslové 
zemědělství, které 
využívá velké množství 
hnojiv a pesticidů, 
je hlavní příčinou 
úbytku biodiverzity 
a kontaminace vod 
sloučeninami dusíku 
a pesticidy.“

JAKUB HRUŠKA, Akademie věd ČR

„U nás klesla spotřeba 
pesticidů za poslední 
roky o 27 procent, 
ve Francii vzrostla 
ve stejném období 
skoro o 40 procent.“

MIROslAv TOMAN, ministr zemědělství
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Že bude jedním z následků koronaviro-
vých opatření nárůst nezaměstnanos-
ti, o tom pochybuje málokdo. Zatím 

se však počet lidí bez práce moc nezvyšuje 
a drží se okolo čtyř procent. Co vše ovlivní 
další vývoj a kdy patrně začne úřadům práce 
přibývat klientů?

karta ukrajiNa 
Důležitým tématem v personálních oddě-
leních firem je v současné době Ukrajina. 
V Česku pracuje více než půl milionu 
cizinců a Ukrajinci patří k největším sku-
pinám zahraničních pracovníků. Korona-
virus však pohyb lidí mezi zeměmi značně 
zkomplikoval. Česká vláda nejdříve během 
nouzového stavu automaticky prodloužila 
krátkodobá 90denní víza o 60 dnů, poté 
až do 16. září. Pracovníci z Ukrajiny, kteří 
tato schengenská víza často k práci v Česku 
využívají, zde zůstali, ale na přelomu léta 
a podzimu se budou muset vrátit zpět do 
své země. 

Zatím bohužel není jasné, kdo je na-
hradí. České zastupitelské úřady nová 
tříměsíční víza nevydávají. Tuzemský 
trh práce tak může náhle v polovině 
září přijít o desítky tisíc zaměstnanců. 
Právě na začátku období, kdy se na-
plno rozběhnou předvánoční nákupy, 
firmy totiž obvykle mohutně nabírají 
sezonní pracovníky do logistiky 
a e-shopů.  

firmy vyčkávají
V dnešní nejisté době, kdy podniky nevědí, 
jak se vyvine poptávka po jejich výrobcích 
nebo službách, je přitom zaměstnávání na 
krátkou dobu pro firmy výhodné. A je-
likož nevědí ani to, kde budou v příštích 
měsících zaměstnance brát, nechávají 
raději pracovníky doma na tak zvaných 
překážkách. Firmy pro tyto účely čerpají 
od státu podporu a vyčkávají, co se bude 
dít. I proto nezaměstnanost prozatím 
neroste. Chytřejší budeme na podzim, až 
státní podpory skončí. Firmy se pak budou 
muset rozhodnout, koho si nechají a koho 
propustí.

Úřady práce mohou být zatím 
v klidu i z toho důvodu, že některým 
lidem v současné chvíli běží výpověd-
ní lhůta, nebo dostali odstupné a do 
nové práce se nehrnou. I zaměstnanci 
čekají, které obory krize postihne 
nejvíce, a podle toho si budou vybírat 
novou práci.  

stěhovat se? aNi Náhodou
Kromě nových skutečností promluví do 
nárůstu nezaměstnanosti i staré známé 
negativní jevy českého trhu práce. Češi se za 
prací neradi stěhují a nebudou to dělat ani 
nyní, kdy se nabídka práce mezi firmami 
a regiony může pozměnit. 

Aktuální situace je tak prozatím podob-
ná té před koronavirem – firmy si stěžují 

na nedostatek lokálních pracovníků do 
výroby. 

Uvedu příklad. Naše firma právě nabírá 
pro jednoho klienta několik set zaměstnan-
ců. Jde o pozice bez jakékoli kvalifikace, 
zájemci musejí být jen fyzicky zdatní. Čeká 
je nástupní plat ve výši 30 tisíc korun, 
k tomu příplatky, bonusy a další benefity. 
Přesto je velmi těžké pracovníky najít. Češi, 
kteří nepracují, zájem nemají, s cizinci je 
to nyní komplikované. Narážíme navíc na 
velkou nespolehlivost adeptů o práci. Ze 
stovky lidí, kteří reagují na naše nabídky, 
jich účast na výběrovém řízení potvrdí 
polovina. Skutečně dorazí jen 40 procent 
z původní stovky zájemců a do práce nako-
nec nastoupí deset až patnáct z nich. 

Nejen personalisté jsou proto zvědaví, 
kdy počty nezaměstnaných poskočí opravdu 
nahoru a jak se bude dařit úřadům práce vy-
řazovat z řízení ty, kteří vlastně o práci ani 
v nejmenším zájem nemají. V jiném případě 
bude pokračovat fiktivní dojem, že uchazeči 
o práci k dispozici jsou. My je zatím na trhu 
práce nevidíme.  

TOMÁŠ sURKA,
ředitel personálně-poradenské 

společnosti Quanta

FOKUs

Hledá se nezaměstnaný
Otázka dne: Proč zatím nezaměstnanost 
tak moc neroste?
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práce nevidíme. 

TOMÁŠ sURKA,
ředitel personálně-poradenské 

společnosti Quanta



Z obýváku do světa
Jsou firmy připravené na práci 
většiny zaměstnanců z domova?
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Home office není novinkou. Již v roce 
2018 mohlo 15 procent zaměstnanců 
v EU pracovat z domova – ale čísla 

se v jednotlivých členských státech z různých 
důvodů lišila. Nejvyšší podíl těch, kdo mohl 
pracovat z domova (35,7 procenta) byl v Ho-
landsku, zatímco v Rumunsku nejnižší 
(0,7 procenta). V Česku to bylo 9,4 procenta.

I ta nejvyšší čísla minulosti se mohou dnes 
zdát nízká vzhledem k výraznému posunu 
pracovních zvyklostí v souvislosti s bojem 
proti pandemii. Ukazovala ale trend směřu-
jící k flexibilnějším modelům práce – byť, 
pravda, většinu pracujících z domova tvořili 
živnostníci. 

Ačkoli současný masivní přechod na „prá-
ci na dálku“ může být pro firmy náročný, 
představuje pro ně zároveň velkou příle-
žitost. Není pochyb, že „flexibilní“ práce 
bude zatěžkávací zkouškou pro zabezpečení 
a infrastrukturu, ale může vést i k vyšší 
produktivitě. 

Pokud se například pracovníci zbaví osty-
chu a začnou užívat webkamery, zkvalitní to 
komunikaci s kolegy i se zákazníky – což je 
důležité z hlediska produktivity, respektive 
k budování vztahů. 

safety first
S přechodem zaměstnanců na práci z domo-
va však vyvstávají otázky ohledně bezpeč-
nosti – jak ochránit aplikace v datových 
centrech a data na koncových zařízeních 

a zároveň zajistit dostatečnou propustnost 
a flexibilitu sítě? Řešit je musí do určité 
míry každý podnik.

Malé a střední firmy mají pro adaptaci 
lepší výchozí pozici – nenesou si „břeme-
no“ technologií, které byly v průběhu růstu 
firmy často nekoncepčně nasazovány a které 
tradičně brzdí velké podniky a znemožňují 
jim snadnou transformaci. 

Přechod na práci z domova znamená 
investovat do lehkých, snadno přenos-
ných a zároveň výkonných zařízení. A to 
se již děje. Prodeje osobních počítačů 
v západní Evropě v prvních třech týd-
nech měsíce března vzrostly meziročně 
o 38 procent, přičemž prodej notebooků 

stoupl oproti stejnému období loňského 
roku o 51 procent. 

Vybavení domácí kanceláře správnými 
zařízeními zajišťuje konektivitu a výkon 
potřebný k efektivní týmové spolupráci. Při 
práci na dálku je ještě důležitější než dříve 
poskytnout zaměstnancům patřičné nástro-
je, školení a prostředky. 

bezpečNostNí hrozby
Celý firemní svět se připojuje z domova 
a skokový nárůst počtu zařízení připojených 
k síti klade vyšší nároky na správu a zpra-
cování zvýšeného objemu dat. Pro malé 
a střední firmy je nereálné zcela překopat 
stávající sítě – nejen z časových, především 
z finančních důvodů. 

Namísto toho může se zpracováním dat 
pomoci edge computing. Omezí se tak dopad 
na firemní cloud tím, že data předzpracuje 
a dál bude posílat jen některé údaje. Stále 
jsou zde ale otázky okolo bezpečnosti, které 
mohou být pro malé a střední podniky, ne-
zvyklé na flexibilní práci, relativně nové.

Nová studie Europolu o stavu kriminality 
naznačuje, že počet kybernetických útoků 
proti jednotlivcům i organizacím bude stou-
pat. To je způsobeno tím, že při připojování 
neplánovaně většího množství vzdálených 
pracovníků k firemním systémům dochází ke 
zvětšení prostoru pro útok. Pro malé a střed-
ní podniky mohou být kybernetické útoky 
devastující kvůli omezeným možnostem 
obnovy z důvodu nedostatku prostředků.

přístup odevšad
Díky softwarově definovaným pracovním 
prostředím mohou mít zaměstnanci přístup 
k potřebným nástrojům a aplikacím z li-
bovolného zařízení. To umožňuje zachovat 
každodenní provoz a stejně dobrou dostupnost 
a aktualizace pro všechny. Středně velké pod-
niky mohou při plošném přechodu na práci 
z domova zjistit, že z ekonomických a časových 
důvodů jsou pro ně vhodná on-premise řešení 
ve formě služby a účtovaná podle spotřeby. 

Například je možné využít virtuální 
desktopovou infrastrukturu k bezpečné-
mu a rychlému přístupu pro nejdůležitější 
uživatele a hybridní cloud může zprostřed-
kovávat datacentrové zdroje bez rozšiřování 
lokálních prostředků. 

ONDřeJ KOCIAN,
regionální prodejní manažer, 

Dell Technologies

Ochrana dat  

Data musí být chráněna od koncového 
zařízení po datové centrum, což znamená, 
že každý článek řetězce je nutné vyhod-
notit a opakovaně posuzovat podle změn 
v obchodním prostředí. Klíčovým prvkem 
zabezpečení je řádná kyberbezpečnostní 
osvěta mezi všemi členy týmu. Účinným 
opatřením je pravidelné školení a ověřo-
vání znalostí, které pomůže pracovníkům 
rozpoznat bezpečnostní hrozby. Ty mohou 
nabývat nejrůznějších podob, například 
phishingových útoků.
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Konec Uber Eats v České republi-
ce může být pro řadu lidí velkým 
překvapením. Během koronavirové 

krize jsme na trhu byli svědky spíše opač-
ného přístupu, kdy konkurenční platformy 
prostřednictvím rozvozu jídla či potravin 
naopak reagovaly na prudký propad poptáv-
ky v osobní přepravě. Při bližším pohledu 
na fenomén rozvozu jídla a na to, jak se 
v posledních letech vyvíjí, se ale až o tak 
překvapivý moment nejedná. Restaurace 
totiž začínají rozvoz vnímat a řešit jinak – 
samy.

PLUSY A MINUSY
Prodej jídla skrze platformy třetích stran 
samozřejmě má své výhody. Často se jedná 
o dobře známé služby s širokou uživatelskou 
základnou, takže jistý odbyt je svým způso-
bem zajištěn. Rozvoz skrze podobné služby 
má však také celou řadu méně viditelných, 
ale o to zásadnějších nevýhod.

Tou první je, že restaurace přijde o mnoho 
peněz na poplatcích, které jdou vysoko 
nad rámec poplatku za doručení, jejž platí 
zákazník. Mnohem větším problémem ale 
je, že daný podnik přichází o svou identitu 
a o svůj kontakt se zákazníkem. 

Služby jako Uber Eats, Wolt či Dáme Jídlo 
jsou tržištěm, kde zákazník najde širokou 
nabídku pokrmů všeho druhu, ale rozhodně 
nejsou místem, kde by podnik mohl budovat 
svou značku a získávat si loajalitu zákazníka.

Na tuto skutečnost v poslední době 
přichází mnoho hráčů na českém trhu, 
kteří si začínají rozvoz řešit po svém. 
Rozjíždějí svou vlastní rozvozovou službu 
dostupnou na svém vlastním webu, kde 
mohou dlouhodobě budovat svou image 
a kde je nikdo neomezuje v tom, jak mají 
svou službu stavět. Rozvoz se pro restau-
raci může stát silným komunikačním 
kanálem, na kterém se podnik může dále 
profilovat a pod svým vlastním jménem 
nabízet konkrétní přidanou hodnotu 
svým zákazníkům.

Příjemným bonusem pak je, že se restau-
race nemusejí o své tržby dělit s prostřední-
kem. To ale samozřejmě neznamená, že má 
mít každá restaurace vlastní vozový park – 
samotná logistika je tím posledním krokem 
v celém procesu a mnohdy je efektivnější ji 
outsourcovat.

VLASTNÍ VZTAH
Na základě našich dlouholetých zkušeností 
při spolupráci s významnými hráči v gas-
tro segmentu jsme si ověřili, že restaurace 
a řetězce požadují primárně jedno – chtějí 
se zákazníkem navazovat vlastní vztah pro-
střednictvím vlastních kanálů a tento vztah 
mít plně pod kontrolou. Snaha budovat svůj 
vlastní brand a nevzdávat se jej ve prospěch 
rozvozce je patrná napříč celým trhem, ať 
už jde o klasické restaurace, nebo třeba fast 
foody.

Velkou výhodou pro restaurace je, 
že pokud se rozhodnou jít touto cestou 
a rozvážet jídlo po svém, na trhu existují 
logistické služby, které jim rozvážku zajistí 
plně na klíč a podle jejich představ. Kurýr 
takových služeb navíc může sloužit nejen 
jako ten, kdo předá jídlo, ale jako nedílná 
součást celé zákaznické zkušenosti a dobře 
vyškolený ambasador dané restaurace 
může mít dokonce co-brandovaný vůz 
a uniformu. 

Kvalitní logistický partner navíc dokáže 
pružně reagovat na změny poptávky a ba-
lancovat rozvozové kapacity, což restau-
race s vlastní omezenou flotilou přirozeně 
nedokáže. Výhoda kvalitního logistického 
zázemí byla ostatně o to viditelnější v době 
nejhlubší koronavirové krize. DoDo zajiš-
ťuje rozvoz například pro Hotovky Košík, 
po nichž ze dne na den raketově vystřelila 
poptávka, a bylo tedy potřeba okamžitě 
zajistit dostatečné logistické zajištění. 
Vlastní flotila v takové chvíli není alterna-
tivou a zdánlivé řešení v podobě vstupu na 
rozvozovou platformu má bohužel již výše 
popsaná úskalí.

Možnosti pro restaurace jsou skutečně 
široké a je jen na nich, jak si rozvoz 
a jeho podobu nastaví. Dnes je již ale 
zřejmé, že rozvoz není jen cestou, jak 
„udat navařené jídlo“. Rozvozová služba 
je další plnohodnotnou cestou k zákaz-
níkovi, a je tedy velmi důležité, jakým 
způsobem se k ní restaurace postaví. 
S tím, jak se veškeré naše nakupování 
přesouvá čím dál více na internet, může 
být právě celková kvalita rozvozové služ-
by tím, co rozhodne o úspěchu a neúspě-
chu restaurace.  

MICHAL MENŠÍK,
CEO logistického 

stratupu DoDo

FOKUS

Konec Uber Eats
Restaurace chtějí přímý kontakt 
se zákazníkem

60 l Profit

Uber Eats 

Firma se specializuje na rozvoz jídla. V Pra-
ze začala fungovat v roce 2018. Nejprve 
rozvážela ze čtyř pražských restaurací Mc-
Donald's, a to z lokalit Muzeum, Vodičkova, 
Florenc a Eden. Později služby rozšířila. 
Spolu s Českem opouští dalších šest zemí, 
a to Rumunsko, Ukrajinu, Egypt, Honduras, 
Uruguay a Saúdskou Arábii.

chu restaurace. 

MICHAL MENŠÍK,



Kybernetický strašák
Deset mýtů o bezpečnosti 
malých a středních firem
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Jak jsou na tom malé a střední firmy ve 
světě z hlediska kybernetické bezpeč-
nosti? Studie Big Security in a Small 

Business World společnosti Cisco založená 
na průzkumu mezi téměř 500 podniky 
ukázala, že berou bezpečnost velmi vážně. 
Podle studie se v souvislosti s tímto tématem 
objevuje deset mýtů.  

mýtus 1: pouze velké orgaNi-
zace jsou pod drobNohledem
Co se týká veřejné kontroly, loni na tom 
byly menší organizace stejně jako jejich 
větší protějšky. Informace o svých nejvý-
znamnějších bezpečnostních incidentech 
dobrovolně zveřejnilo 59 procent malých 
a středních podniků. U větších podniků to 
bylo 62 procent. Sedmdesát čtyři procent 
malých a středních podniků obdrželo dota-
zy od zákazníků na to, jak nakládají s jejich 
údaji – ve srovnání se 77 procenty větších 
organizací.

mýtus 2: větší podNiky méNě 
trpí prostoji a rychleji se 
z útoků zotavují
Existuje jen malý rozdíl v množství prostojů: 
24 procent malých a středních podniků čelilo 
více než osmi hodinám výpadků kvůli svému 
nejzávažnějšímu narušení bezpečnosti ve 
srovnání s 31 procenty velkých organizací.

mýtus 3: malé a středNí pod-
Niky Nemají lidi, kteří by se 
starali o bezpečNost
Méně než jedno procento malých a střed-
ních podniků uvedlo, že nemá nikoho, kdo 
by se staral o agendu bezpečnosti. 

mýtus 4: velké firmy mají  
aktualizovaNější  
iNfrastrukturu
To je pravda jen částečně. Když byly malé 
a střední firmy požádány o popis své 
infrastruktury a jejich strategie pro rozvoj 
bezpečnostních technologií, téměř všechny 
(94 procent) uvedly, že se snaží udržovat svoji 
infrastrukturu aktuální; 42 procent dokonce 
uvádí, že jejich infrastruktura je velmi aktuál-
ní ve srovnání s 54 procenty velkých podniků.

mýtus 5: malé a středNí podNi-
ky čelí odlišNým hrozbám Než 
velké podNiky 
Opět jen částečná pravda. Ačkoliv taktika 
je srovnatelná, samotní aktéři útoků se liší. 
Studie porovnala typy útoků, které firmy za-
znamenaly v uplynulém roce. Mnoho z nich, 
například vyděračský software, mezi cíli 
nerozlišuje a ohrožuje podniky bez ohledu 
na jejich velikost. 

mýtus 6: threat huNtiNg  
je doméNou velkých firem
72 procent malých a středních podniků  
má zaměstnance, který má v popisu práce 
provádět threat hunting ve srovnání se  
76 procenty velkých organizací.

mýtus 7: meNší podNiky Nepro-
vádějí bezpečNostNí cvičeNí 
a testy pláNů reakce Na iNci-
deNty
Pouze jedno procento menších podniků 
nikdy neprovádělo testy plánů reakce na 
incidenty; 45 procent malých a středních 
podniků provádí cvičení dokonce každých 

šest měsíců. U velkých organizací je to  
49 procent.

mýtus 8: vedeNí malých 
a středNích podNiků Nebere 
bezpečNost a ochraNu dat 
vážNě
Tři otázky v průzkumu byly zaměřené na 
ochranu osobních údajů, informovanost 
o kybernetické bezpečnosti a na postoj 
vedení firmy k bezpečnosti. Odpovědi na 
ně dokazují, že tento mýtus je mylný. Více 
než dvě třetiny malých a středních podniků 
uvedly, že jejich vedení považuje bezpečnost 
za vysokou prioritu. V 84 procentech malých 
podniků je školení zaměřené na povědomí 
o kybernetické bezpečnosti povinné. To 
je jen o čtyři procentní body méně než ve 
velkých firmách. 

mýtus 9: meNší podNiky Neo-
pravují pravidelNě mezery 
v bezpečNosti
Velké i malé firmy jsou na tom z pohledu 
pravidelnosti záplatování podobně. Denně 
nebo týdně je provádí 58 procent, respektive 
56 procent z nich. 

mýtus 10: meNší podNiky 
Nemohou měřit účiNNost 
svých bezpečNostNích  
opatřeNí
Úctyhodných 86 procent malých a středních 
podniků uvádí, že mají jasné metriky pro 
hodnocení účinnosti svého bezpečnostního 
programu ve srovnání s 90 procenty v přípa-
dě větších organizací.  Red

Jak dále? 

Malé a střední podniky by se měly zaměřit 
na zjednodušování svého bezpečnostního 
ekosystému. Studie prokázala, že vyšší po-
čet dodavatelů se u dotázaných jednoznač-
ně projevil v delší uváděné době výpadků 
v důsledku závažného narušení bezpečnos-
ti. Ta se pohybovala od čtyř hodin v prů-
měru v případě jednoho dodavatele po více 
než 17 hodin v průměru v případě padesáti 
a více dodavatelů. Tato data přesvědčivě 
podporují trend konsolidace dodavatelů.

Naléhavější problém pro mnohé firmy 
ale je přizpůsobení práce na dálku. S ohle-
dem na novou realitu je zapotřebí strate-
gie, jak zabezpečit zaměstnance pracující 
mimo firmu a jejich zařízení a zároveň 
zachovat flexibilitu a responzivitu typickou 
pro malé a střední podniky.



Nejprve příjezd bojovníků na kánoi, 
připomínka legendy o váleční-
kovi jménem Kupe, který se svojí 

posádkou kolem roku 925 doplul na Severní 
ostrov. Následuje tanec haka bojechtivě 
vyhlížejících válečníků s kopími, příprava 
pokrmů před domorodými příbytky a na 
závěr taneční a pěvecká vystoupení. 

Příběhy vyprávěné v maorské vesnici 
Tamaki ležící nedaleko padesátitisícového 
novozélandského městečka Rotorua měly 
spád.

A vše na nás působilo navýsost autenticky. 
Nebylo divu, mladí Maoři tady žijí a vystu-
pují v duchu odkazu svých předků: „Kia Ko-
tahi Tātou“ (Jsme tady). Dávají to po letech 
ústrků najevo i vzhledem. Obrazce na svém 
těle a obličejích už nemají jen namalované, 
ale stále více jich podstupuje bolestivou 
operaci tvorby tradičního tetování moka.  

dupeme po Nepříteli
Moko je mocný výraz identity Maora – 
krásné a umělecké vyjádření jeho osobnosti. 
Značí přechod z času dětství do dospělosti. 
„Chcete-li nás poznat, podívejte se na teto-
vání. Umožní vám nahlédnout do naší duše,“ 

bylo nám řečeno na počátku naší návštěvy 
Tamaki. 

Tato vizuální forma, ty obrazce, znaky, 
jsou svým způsobem jazyk. A pokud ho 
dokážete přeložit, porozumíte. Jsou jím 
zdobeni muži i ženy. 

Záleží na tom, kde je moko na těle umís-
těné. Levá strana je věnována rodokmenu 
matky a pravá otce. Tetování na obličeji 
pod očima reprezentuje tělesnou vyzrálost 
a získané úspěchy, zatímco nad očima spiri-
tuální moudrost. Ženy mají moko na bradě, 
příležitostně i na čele, horním rtu, nosních 
dírkách a hrdle.

„Na mém těle mám vytetovaných pět 
různých trojúhelníků. Chtěl jsem, aby repre-
zentovaly moji matku, otce, babičku, brášku 
a malou sestřičku. Lidi, se kterými žiji v jed-
nom domě. Ti všichni na mě nejvíce působí, 
utvářejí moji osobnost. Je mi jasné, že jsem 
pro ně dnes svým způsobem vzor, následují 
mě. A kdykoli cestuji po světě, tak je mám 
s sebou, moji whānau, rodinu. Vztah, který 
jsem si s nimi vybudoval,“ řekl Arapeta, 
jeden z vystupujících umělců z Tamaki. 

A dodal: „A ještě mám moko na pravé 
noze. Protože když vystupujeme s tan-
cem haka, tak vždy dupeme po ‚nepříteli‘ 
a pokaždé je to pravou nohou. Také tak ale 
udržujeme rytmus. Dává to našim životům 
smysl.“ 

JAROslAv MATĚJKA (matejka@mf.cz)

Okno do duše Maora
Tetování moko vám prozradí vše

C e s TOvÁNÍ

Maorové

Původní polynéské obyvatelstvo Nového 
Zélandu do jihozápadní Polynésie pravdě-
podobně dorazilo v několika vlnách před 
rokem 1300. Od 18. století připlouvalo na 
novozélandské ostrovy stále více Evropanů. 
Po roce 1840 přišli Maorové o velkou část 
svého území. Nastal jejich kulturní a demo-
grafický úpadek. V roce 1840 byla zástupci 
britské koruny a maorskými náčelníky ze 
Severního ostrova podepsána takzvaná 
Smlouva z Waitangi. Ta ustavila britského 
guvernéra země, uznala maorské vlastnic-
tví země a dala Maorům práva britských 
poddaných. Od konce 19. století se maorská 
populace opět začala rozvíjet. Kulturní obro-
zení ale započalo až v 60. letech 20. století.
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Milion. Již brzy bude žít na Novém Zélandu (převážně na Severním ostrově) milion Maorů.  
Podle posledních údajů z roku 2018 jich tam žije 775 836, což představuje 16,5 procenta tamního  
obyvatelstva. Dalších více než 140 tisíc Maorů žije v Austrálii.

KAPA HAKA. Zpěv, tanec, výraz a pohyby – ženy 
směle vyzývají nepřítele na souboj. „Na podiu jsme, 
jako kdybychom šly zrovna do války. Jsme tam spo-
lu, jedna za druhou, jedna pro druhou,“ říká Rosie 
Te Rauawhea Belvie, jedna z tanečnic. 

TřI PIlÍře. V srdci Tamaki, která vznikla v roce 
1989, se ukrývají tři pou (pilíře), na nichž stojí. 
Jsou jimi Mana Whenua (půda), Mana Tangata (lidé) 
a Mana Atua (duch). Z nich roste síla její i jejích 
obyvatel.

JÍDlO Z JÁMY. Tradiční maorská hostina hāngi 
má svá pravidla. Pokrm se připravuje ve zhruba půl 
metru hluboké jámě, do níž se naskládají rozžhave-
né lávové kameny a na ně se v koši položí suroviny. 
Obvykle se servíruje novozélandské jehněčí se 
sladkými bramborami a dýní.

naboso. V tradičním maorském světě se chodí 
bez obuvi. Jeho obyvatelům to umožňuje být 
více propojeni s přírodou i se svými whakapapa 
(předky).

wĀHINe TOA. Ženy bojovnice je ve vesnici Tamaki slyšet ještě dříve, než je uvidíte.  
Nezaměnitelným způsobem se hlasitě svolávají, aby přivítaly hosty na svaté půdě.

vesNICe TAMAKI. Podle hodnocení cestovatelského portálu TripAdvisor patří její návštěva mezi deset 
nejlepších „zážitků“ na světě. Hosté zde mají možnost zatancovat si s Maory tanec haka, vyzkoušet si svoje 
stavitelské dovednosti a mnohé další. 
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Páté vydání Foresteru není faceliftem 
předešlé generace – stejně jako Impre-
za nebo XV nyní stojí na nové globální 

platformě značky. Základní charakteristiky 
se ale nezměnily, pořád jde o prostorné, 
robustní SUV poháněné dvoulitrovým boxe-
rem. Akorát mu teď pomáhá elektromotor. 

Zatímco zvenčí se Forester příliš nezměnil, 
v interiéru okamžitě poznáte, že máte čest 
s novou generací. Přístrojová deska, infotain-
ment i systém obsluhy odpovídají výchozí 
Impreze. Interiér ale působí prémiovějším doj-
mem, zejména ve vrcholné výbavě Executive. 

Za volantem si snadno najdete příjemnou 
jízdní pozici a oceníte skvělý výhled z vozu, 
což je hlavně zásluha bohatého prosklení 
a tenkých předních sloupků. Pomáhají i ka-
mery, včetně té v pravém zrcátku zabírající 
pravé přední kolo.

Samotná obsluha je typicky japonská. 
Palubní počítač má dva displeje: jeden 
v přístrojovém štítu, jeden v kapličce na 
přístrojové desce. Ovládá se pomocí tlačítek 
roztroušených na volantu a také pod ním.

Forester ale boduje prostorností, která 
si nezadá ani s větším Kodiaqem. Hlavně 
vzadu vám například pro kolena zůsta-
ne o 300 mm více místa než ve Škodě. 

Srovnatelná je i nabídka místa v ostatních 
směrech. Sedadla jsou pohodlná a docela 
dobře podpírají stehna. Pouze ta přední 
by mohla mít lepší bederní oporu. 

vševidoucí oko
Již nějaký čas je chloubou Subaru systém 
EyeSight, integrující bezpečnostní systémy, 
jako je adaptivní tempomat, vedení v pruhu 

či nouzové brzdění. Na rozdíl od konkuren-
ce využívá dvojici kamer okolo zpětného 
zrcátka. Ve Foresteru ji ovšem doplňuje ještě 
jedna. Ta nemíří ven, ale sleduje vás. 

Pokud si své nastavení uložíte v jednom 
z profilů, kamera vás pozná a vůz přizpů-
sobí podle vašich preferencí. Hlavně ale 
dává pozor, jestli nejste unaveni nebo zda se 
věnujete řízení. Společně mají zaručit prvo-
třídní bezpečnost – mimochodem, Forester 
dosáhl nejlepšího hodnocení v japonských 
nárazových testech v historii. 

Výsledkem snah systému je však časté 
pípání, kdy vás Forester neustále napomíná 
a výjimkou nejsou ani falešné poplachy před 
zatáčkou. EyeSight totiž varuje před srážkou 
i v momentě, kdy jedete „na pohodu“ a žádné 
drama nehrozí. 

EyeSight jde sice i vypnout (tlačítko je 
v klastru jiných u levého kolena, za jízdy ho 
raději nehledejte), vedení v pruzích se zase 
deaktivuje vedle schránky na brýle u zpět-
ného zrcátka. Ani poté se ale varovného 
pípání zcela nezbavíte. 

geNy se Nezapřou
Na slavné časy, kdy Imprezy vládly závodům 
rallye, naštěstí nezapomněl podvozek. Je 

64 l Profit

Lesník ekolog
Subaru Forester přijíždí v nové generaci

Te s T

subaru Forester  
e-boxer executive 

Motor: zážehový, 1995 cm³ 
Nejvyšší výkon: 110 kW (150 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 5600 ot/min
Nejvyšší rychlost: 188 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 11,8 s
Převodovka: bezestupňová samočinná 
Pohon: všech kol
Kombinovaná spotřeba: 6,7 l
Provozní hmotnost: 1760 kg
Užitečná hmotnost: 425 kg
Rozměry (délka × šířka × výška):  
4625 x 1815 x 1730 mm 
Zavazadlový prostor: 509/1179 l
Cena vozu: 1 130 000 Kč
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pohodlný a jistý, výborně se dokáže vypořá-
dat s nerovnostmi, a to i s těmi ostřejšími. 
Ve většině případů je přísně neutrální a umí 
skvěle potlačit vrozenou nedotáčivost. 

Díky dobré přilnavosti přední nápravy 
a ochotě té zadní pomoct autu do oblouku je 
jízda suverénní a podvozek i chování vozu 
vám dají spoustu důvěry a zpětné vazby. 
Na kluzkém povrchu se můžete i krásně 
„sklouznout“, nejen díky příjemnému 
řízení. 

Forester ale neboduje jen na silnici. Jeho 
tradičním revírem jsou i nezpevněné cesty 
a lehčí terén, kde předvede víc než většina 
SUV. Zde přijde vhod světlost 220 mm 
a systém X Mode nově s režimy bláto/sníh 
a hluboké bláto / sníh. Ty upraví činnost 
pohonu všech kol, motoru, převodovky či 
stabilizačního systému. 

boxer pod proudem
Zatím to pro Forester vypadá výborně, 
dojem ale bohužel zkazí pohon, sestávající 
jako dosud z atmosférického dvoulitrového 
boxeru spojeného s bezestupňovou převo-
dovkou. Na rozdíl od minulosti ho podporu-
je i pomocný elektromotor integrovaný do 
skříně CVT. 

I když je e-boxer označován za mild hyb-
rid, dokáže elektromotor pohánět Forester 
i samostatně. Podaří se to ale jen na rovince 
či z kopce za předpokladu, že pedál plynu 
doslova lechtáte. Pak ujede čistě elektricky 
zhruba kilometr.  

Elektromotor má výkon zhruba 17 koní 
a benzinovému boxeru by měl pomáhat i při 
akceleraci. V praxi to ale není znát. Namě-
řené údaje akcelerace sice mluví mírně ve 
prospěch e-boxeru, pocitově nemáte šanci 
rozdíl zaznamenat. 

Kombinace atmosférického dvoulitru 
a převodovky CVT se ukázala být problema-
tická už u menšího a lehčího XV. V případě 
Foresteru tomu není jinak. Pokud jedete 
plynule a víceméně po rovince, je pohon 
kultivovaný, byť nijak dynamický. Převodov-
ka se snaží udržet otáčky co nejníž a vy si 
plujete krajinou. 

Jenže pokud potřebujete zrychlit či někoho 
předjet, CVT vyžene motor do otáček, kde ho 
i drží. Reálně se toho ale příliš neděje a celé to 
doprovází kvílení vytočeného boxeru. Dalším 
nepřítelem pohonu jsou pak kopce. 

Díky němu budete detailně informováni 
o topografii cesty, v každém kopečku se totiž 
hlasitě připomene. Největší výzvou jsou dál-
niční stoupání, kdy například na konci D4 
směrem z Prahy ze sebe dá vše, aby udržel 
předepsanou stotřicítku. 

Mírné zlepšení přinese volba sportovního 
režimu a manuálního módu převodovky,  
ale pak prudce roste spotřeba. Pokud s Fo-
resterem budete jezdit jako s normálním 
autem, dostanete se na zhruba desetilitrový 
průměr. To platí i ve městě. 

Spotřeba se ale dá snížit v případě, pokud se 
vy bezpodmínečně přizpůsobíte autu, jezdíte 
maximálně plynule a rozvážně a necháte tak 
vyniknout výhody hybridu. Pak jsem se dostal 
na průměr 9,1 litru. Většina jízd ale vedla 
mimo město, ekonomicky zajetý 153 km dlou-
hý okruh se zhruba 30procentním podílem 
dálnice znamenal odběr 7,4 litru. Pochopitelně 
s mimořádně lehkou nohou. 
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CESTOU NECESTOU. Projede i tam,  
kde by většina SUV dávno skončila.

KOLIK K OBRUBNÍKU? Kamera v pravém zrcátku 
snímá přední kolo.

DOBRÁ JÍZDNÍ POZICE. Plus spousta místa 
a kvalitní materiály. Obsluha funkcí by ale mohla 
být jednodušší.

POBERE VŠE. Zavazadelník má sice průměrný 
objem, je ale dobře využitelný.

Plusy a minusy 
Boduje jízdními vlastnostmi na silnici 
i mimo ni, komfortem, výbavou, hodnoce-
ní sráží menší dynamika, vyšší spotřeba 
a vyšší základní cena.
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Jakmile se znovu otevřely dveře českých 
restaurací, vyrazili jsme otestovat, jak 
se s nastalou situací vyrovnaly jediné 

dvě restaurace, které u nás momentálně drží 
michelinskou hvězdu. Obě předem avizovaly 
zavedení zvýhodněné polední nabídky a zařa-
zení krátkého degustačního menu v době 
večeří. Každá se s tím poprala po svém.

la degustatioN  
de bohême bourgeoise 
Otevřela v pondělí v plném lesku a v restau-
raci zaplněné zhruba z poloviny servírovala 
polední menu prvním hostům. Nechyběl 
mezi nimi ani zakladatel Ambiente Tomáš 
Karpíšek, který seděl hned u kuchyně a vše 
nenápadně sledoval.  Polední nabídka čítá 
tři chody. Host si může vybrat mezi třemi 
hlavními jídly, která se cenově liší. Každému 
hlavnímu jídlu je napárováno i víno, jehož 
cena stoupá spolu s cenou hlavního chodu, 
předkrm a dezert zůstává u všech stejný.

V prvním týdnu po znovuotevření re-
staurací se v Haštalské servíroval předkrm 
z rolek z kedlubny s okurkovými kuličkami, 

zrníčky máku, jablečným pyré a lehce kysel-
kavou omáčkou z kvašené kedlubny. Už jen 
na tomto předkrmu restaurace ukázala, že 
právem patří mezi českou špičku. Udělat tak 
dobře vybalancované, vypadající a chutnají-
cí jídlo z tak obyčejných surovin u nás jinde 
zkrátka nedokážou. 

Z hlavních jídel bylo na výběr mezi 
celerem, pstruhem a kuřetem. Vegetarián-
ský chod postavený na celeru s houbami 
a medvědím česnekem jsme neochutnali 
(590 Kč s předkrmem a dezertem) a raději 
zvolili pstruha pošírovaného v šunkovém 
sádle s čerstvým chřestem a špenátem, 
přelitého špenátovo-chřestovou pěnou s pár 
plátky ředkviček (695 Kč s předkrmem 
a dezertem). Jídlo skvěle reprezentující 
sezonu i filozofii podniku. Čerstvé a lokální 
suroviny využité na maximum.

Třetím hlavním jídlem v nabídce bylo kuře 
s krupicovou kaší s bylinkami a lehce sušeným 
žloutkem se stále tekutým středem posypané 
úmyslně jemně spálenými zrníčky kukuřice 
(810 Kč s předkrmem a dezertem). Krupicová 
kaše se té standardní samozřejmě značně 

vymykala. Oceňuji nápad, ale na pstruha kuře 
nemělo. Oběd zakončovala trošku nevýrazná 
pivní zmrzlina, jejíž chuť doháněl skvělý slaný 
karamel s lískovými oříšky. 

Trošku nemile mě zaskočily ambiciózní 
ceny napárovaných vín, protože 295 i 385 Kč 
za sklenku vína k obědu považuji za příliš. Ale 
pokud máte čas si všechno náležitě vychutnat, 
může to dávat smysl. Káva v ceně menu není 
a vzhledem k tomu, že jen pár kroků od re-
staurace se nachází jedna z nejlepších českých 
kaváren onesip coffee, doporučuji hořkou 
tečku právě o dům dál. Uvážíme-li, že večerní 
menu je postavené na stejném základě a může-
te zvolit mezi třemi (kolem 900 Kč) nebo pěti 
chody (1800 Kč), je polední nabídka skvělou 
šancí pro všechny, kteří touží kuchyni Oldři-
cha Sahajdáka a jeho týmu dlouho vyzkoušet, 
ale dosud se to vymykalo jejich finančním 
možnostem.

restaurace field 
Restaurace v čele s Radkem Kašpárkem bě-
hem pandemie vykrmovala pražské zdravot-
níky. Kuchaři tak nevyšli ze cviku a dokázali FO
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Oběd u Michelina
Koronakrize přinesla možnost naobědvat se 
v nejlepších restauracích za přívětivou cenu
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to i na prvních obědech. Na rozdíl od vlajko-
vé lodi Ambiente si tu v době obědů můžete 
dát nejen dvou- či tříchodové polední menu, 
ale i šesti- nebo desetichodovou degustaci. 
Abychom srovnávali srovnatelné, věnujeme 
pozornost právě obědové nabídce. Ta vy-
chází z toho, že přijdete v páru, protože vše 
je v ní hned dvakrát. Můžete si vybrat mezi 
dvěma předkrmy, hlavními jídly i dvěma 
dezerty. Za dva chody včetně kávy zaplatíte 
490 Kč, za tři chody pak 590 Kč, bez ohledu 
na to, co si vyberete. K obědu jsou napáro-
vány i dvě sklenky vína za sympatických 95, 
respektive 115 Kč. 

My jsme hned v úterý v páru přišli a ochut-
nali tak úplně vše, co obědová nabídka obsa-
hovala. Prvním z předkrmů byla marinovaná 
treska s fermentovanou okurkou a hráškem se 
šťávou z okurky, koprovým olejem a citruso-
vými perlami. Jsem si jistá, že obdobné jídlo 
jsem tu už dříve ochutnala a byla jsem jeho 
svěžestí a rovnováhou chutí nadšena stejně 
tehdy jako teď. Na druhé straně stolu se sou-
běžně objevil silný křepelčí veloute s pečeným 
žampionem se smaženou cibulkou a strouha-
nými foie gras. Až jsem se styděla, že si takové 
jídlo dávám ke všednodennímu obědu. 

Druhé chody byly oba masové. První 
zastupovalo konfitované hovězí hrudí 

s kaší z potočnice a fava fazolkami, s doko-
nale hladkým a chuťově velmi výrazným 
topinamburovým pyré. Jídlo obsluha u stolu 
doplnila o silnou hovězí šťávu, kterou bych 
tu nejraději kupovala po litrech. Papírově 
lehčí, nikoli však ve skutečnosti bylo druhé 
hlavní jídlo představované vykostěným 
králičím stehnem na lůžku ze zadělávané 
kapusty se špekem, pod kterou se ukrýval 
ještě bramboráček. I toto jídlo u stolu obslu-
ha přelila šťávou, tentokrát z králičích kostí. 
Obě jídla byla výrazná, porce dostatečně 
velké a nedokážu říct, které bylo zajímavější 
nebo lepší. 

Předkrmy pak přišly na stůl v podobě 
variace sorbetů a zmrzliny z redukova-
né hroznové šťávy s vanilkovým kré-
mem, ostružinovým gelem a crumblem 
z mazance. Sorbety byly menší a lehčí. 
Meruňkový s vanilkou byl lehoučce 
kyselý a poněkud mimo sezonu, jaho-
dový byl krásně trefený a rebarborový 
chutnal nejvíce po cukru. Všechny ovšem 
měly skvělou konzistenci. Druhý dezert 
v podobě zmrzliny pak plně odpovídal 
zaměření podniku, cukrárna si s ním 
vyhrála a byl michelinskému obědu 
důstojnou tečkou.

vyrazte Na NevšedNí oběd 
Vím, takový oběd není na každý den. Ale 
pokud chcete konečně ochutnat, co naše 
nejlepší restaurace umějí, s rezervací nevá-
hejte. Nikde není řečeno, že tyto ceny vydrží 
donekonečna. V případě Fieldu bylo dokonce 
téměř plno a oběd se konečně odehrával 
v příjemné, a nikoli tísnivé atmosféře. 
Osobně oběma restauracím přeji, aby si 
našly cestu k srdcím a ústům Čechů. A vám, 
abyste našli čas vyrazit a podpořit ty, kteří si 
to opravdu zaslouží. 

KlÁRA DONATHOvÁ

INZERCE     A201002103
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kde se bezkontaktně platí nejvíce, zůstává 
podíl podvodů při placení v obchodech na 
historickém minimu,“ konstatuje Marcel 
Gajdoš.

Na základě evropské legislativy má přitom 
Česko možnost používat bezkontaktní plat-
by pro výrazně vyšší částky než v současnos-
ti. „Výše limitu pro bezkontaktní platby je 

upravena jednotným evropským nařízením, 
které stanoví maximální částku, kterou lze 
zaplatit bezkontaktně, ve výši ekvivalentu 
50 eur a některé další podmínky bezkon-
taktního placení. V rámci takto nastavených 
podmínek si banky samy určují konkrétní 
výši limitu pro bezkontaktní platby,“ konsta-
tuje Jakub Vintrlík z odboru vnějších vztahů 
a komunikace ministerstva financí. Resort 
podle něj nemůže limity pro bezkontaktní 
placení měnit a jejich výše závisí na přístupu 
bank.

bílá místa Na mapě
Kromě výše limitu si zákazníci v Česku 
často stěžují také na to, že mnoho obchod-
níků zatím karty nepřijímá. A zatímco ně-
které vyspělé země nařizují obchodníkům 
přijímat hotovost, protože se řada z nich 

snaží přejít již jen na digitální platby, 
v Česku mají kupující opačný problém. 
A líbilo by se jim nařízení přijímat všude 
platby kartou.

Ani tady se však změna nechystá. „Přijí-
mání platebních karet je zcela na rozhod-
nutí obchodníků. Obchodník je ten, kdo 
rozhoduje, jaké způsoby placení bude svým 
zákazníkům nabízet. To platí i pro nabídku 
bezkontaktního placení. Český platební 
trh je však v tomto ohledu velmi rozvinu-
tý a v podílu bezkontaktních karetních 
transakcí jsme podle některých údajů druzí 
na světě, hned za Austrálií,“ zmiňuje Jakub 
Vintrlík.

Vláda rozšiřování možností platit kartou 
podpořila letos alespoň přípravou akce pro 
malé firmy, v jejímž rámci mohou získat na 
rok zdarma terminál pro přijímání plateb. 
Česko v této oblasti zaostává za evropským 
průměrem. Ten je na úrovni 24 terminálů 
na tisíc obyvatel, zatímco v Česku je to jen 
22 terminálů. Kartami Češi hradí zhruba 
čtvrtinu transakcí.

Podle odborníků jsou bankovky rizi-
kem nejen kvůli koronaviru, ale mohou 
vést i k šíření dalších infekcí. Například 
virus chřipky na nich přežívá až 17 dní, 
na některých je tolik bakterií jako na 
záchodovém prkénku. Bezkontaktní 
platby v současnosti akceptují již všechny 
terminály v Česku. Kromě bezkontakt-
ních karet roste v posledních měsících 
také popularita dalších bezkontaktních 
nástrojů, jako jsou Google Pay nebo 
Apple Pay. 

DAlIBOR DOsTÁl (dostal.mf.cz)

Brát do ruky hotovost představuje 
hrozbu pro podnikatele i zákazníky. 
Rizikové je ale i zadávání PIN na 

klávesnici. Řada evropských zemí proto 
přikročila ke zvýšení limitů při platbách 
bezkontaktní platební kartou, kdy není 
třeba kód zadávat. Další země o tom uvažují. 
Česko ale zatím nezareagovalo.

Používání hotovostních plateb patří k nej-
rizikovějším situacím, které v současnosti 
čekají zákazníky obchodů a provozoven 
poskytujících služby. Řada lidí se kvůli mož-
nému přenosu koronaviru vyhýbá používání 
bankovek a svoje útraty hradí platební 
kartou. Při placení vyšších částek musejí 
zadávat PIN, což znamená kontakt s kláves-
nicí, na kterou sahaly stovky zákazníků před 
nimi. Podnikatelé i kupující se proto doža-
dují zvýšení limitu pro bezkontaktní platby, 
který je v Česku v současnosti 500 korun.

Některé země Evropy už na tato rizika 
zareagovaly. „Vlády a platební průmysl 
v Řecku, Irsku, Polsku, Turecku, na Maltě 
a v dalších zemích už společně o navýšení 
limitu bezkontaktních plateb jednaly,“ vy-
světluje regionální manažer Visa pro Česko 
a Slovensko Marcel Gajdoš.

dvakrát víc Než v čr
Turecko oznámilo, že zvýší dosavadní bez-
kontaktní limit ze 120 lir, a PIN tedy bude 
třeba zadávat až u plateb přesahujících  
250 lir. V Polsku se limit zvýšil na 100 zlo-
tých a v Řecku, Irsku a na Maltě je nově PIN 
požadován až od 50 eur. Bez použití PIN 
tak mohou zaplatit více než dvojnásobnou 
útratu než v Česku. Řada dalších evropských 
zemí se navýšením bezkontaktního limitu 
zabývá.

Bezkontaktní karty přitom patří k nejbez-
pečnějším nejen z pohledu rizika přenosu 
koronaviru, ale i v rámci zabezpečení plateb. 
„Zákazníci si mohou být jisti, že bezkon-
taktní karty stále představují jeden z vůbec 
nejbezpečnějších způsobů placení. V zemích, 

BUsINe s sINFO.C Z

Platit s PIN? 
Ne, když řádí virus 
Evropa zvyšuje limity 
pro bezkontaktní platby  
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„Samy banky určují 
konkrétní výši limitu 
pro bezkontaktní 
platby.“

JAKUB vINTRlÍK,.Ministerstvo financí ČR



V láda si kupuje podnikatele daňovými 
odklady, protože konkrétní finanční 
pomoc je pomalá. „Je to ta nejjedno-

dušší cesta,“ domnívá se podnikatel Michal 
Hanzlík.

Vláda původně odložila odevzdání přiznání 
k dani z příjmů z dubna na 30. června. S při- 
jetím takzvaného Liberačního balí  č ku III  
ale v červnu rozhodla o dalším odkladu.

Vyplněné tiskopisy a zaplacenou daň mu-
sejí mít berní úředníci k dispozici do úterý 
18. srpna. Posíláte-li je poštou, doporučuje-
me učinit tak několik dní předem a současně 
s tím uhradit vyměřenou daň.

Pokud se s přiznáním poplatník opozdí 
pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce 
mu nehrozí. V případě delšího zdržení už se 
pokutě nevyhne. V kalendáři se tedy může 
podtrhnout datum 25. 8. 

Zároveň připomínáme, že všichni majitelé 
datových schránek (DS) – tedy firmy i fyzické 
osoby – mají dnes povinnost posílat na finanč-
ní úřad daňové formuláře s e-podpisem či pří-
mo z DS. Pokud svou povinnost nesplní, hrozí 
jim dvoutisícová, případně i vyšší pokuta.

„Podnikatelé a živnostníci díky odkladu 
do srpna získají ještě více času pro podání 
svých přiznání a na zaplacení daně z pří-
jmu, čímž jim ponecháme důležité finanční 
prostředky,“ říká ministryně financí Alena 

Schillerová. Nové datum bylo zvoleno s ohle-
dem na prodloužení lhůty pro projednání 
účetní závěrky korporací. Balík nicméně 
obsahuje i další daňové úlevy.

Více shoVíVaVosti
Přijatá norma rozšiřuje některá prominutí 
daně, příslušenství daně a správních po-
platků kvůli pandemii, sdělilo ministerstvo 
financí. 

DPH na bezúplatná dodání ochranných 
prostředků je podnikatelům prominuta 
až do 31. července 2020. Do 31. prosince 
2020 se odsouvá také povinnost podat 
daňové přiznání a uhradit daň z nabytí 
nemovitých věcí. Rovněž dojde k automa-

tickému prominutí úroků na všech daních 
za období od počátku nouzového stavu do 
konce roku – a to v případech, kdy „bude 
správcem daně povoleno posečkání“ v sou-
vislosti s koronavirem.

„Odložení platby daně z nabytí nemovi-
tostí do konce roku je vítaným krokem, ne-
boť hrozilo, že někteří kupující budou muset 
daň uhradit a teprve po nabytí účinnosti 
zákona jim bude oproti žádosti na finanční 
úřad vrácena,“ vysvětluje Alena Schillerová.

Podnikatelé také nemusejí platit minimál-
ní zálohy na zdravotní a sociální pojištění, 
a to až do konce srpna 2020. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Přiznání do půlky srpna
Vláda rozhodla o dalším 
prodloužení daňových úlev
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Daňová opatření  
v Liberačním balíčku III:

•  Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku  
(prominutí sankcí spojených se zpožděním).

•  Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla  
povinnost přiznat daň od 18. 5. do 31. 7. 2020.

•  Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. srpna 2020. 
•  Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020  

do 31. 12. 2020 (důvody souvisejících s koronavirem).
•  Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných  

do konce roku 2020.
•  Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. srpna 2020.
•  Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. května 2020.
•  Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 

těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo 
k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se  
posouvá do 18. srpna 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

„Podnikatelé 
a živnostníci díky 
odkladu do srpna 
získají ještě více času, 
čímž jim ponecháme 
důležité finanční 
prostředky.“

ALENA SCHILLEROVÁ,.ministryně financí
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CELÉ TEXTY NA WEBU TÝDENÍKU

Akademické LN
Objevil se plán na záchranu 
Lidových novin

Ve stínu Číny
Evropští státníci a Tchaj-wan? 
Ticho po pěšině

Vrátit vodu lesům
Slovenský expert úspěšně 
navrací lesům vláhu
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Dlouhodobé sucho a přívalové deště se staly 
předmětem zájmu odborníků i laických 
diskusí. Málokdo se jim věnuje s takovým 
nasazením jako Štefan Vaľo. Po desetiletí 
praktických krajinotvorných experimentů 
s jistotou tvrdí: sucha i povodně mají stejnou 
příčinu. I proto se vypravil do olomoucké 
oblasti, která byla těžce zasažena přívalovou 
záplavou, aby příčinu analyzoval a navrhl 
řešení. Voda zde zanechala jasnou stopu – 
rozbité přístěnky, zaplavené domy, poničená 
auta.

Projíždíme Šumvaldem, vesnicí, která 
byla zasažena povodní způsobenou pří-
valovým deštěm. I po dvou týdnech se tu 
život jen pomalu vrací k normálu. Všude 
jsou ještě vidět klády servané z lesních 
svahů, pytle s pískem, poničené stavby. 
Škoda byla odhadnuta na půl miliardy 
korun. A co víc, voda vzala i dva životy. Co 
je ale příčinou podobných záplav? A lze jim 
předcházet?

Se Štefanem Vaľem, který se dlouhodobě 
zabývá zadržováním vody v lesních poros-
tech, jsme na cestě do lesů nad zasaženou 
oblastí. Ze zablácené terénní Toyoty vy-
skočí drobný starší pán a rozběhne se mezi 
stromy, kde začne horolezeckým cepínem 
kutat do země v sotva znatelné úžlabině. 
„Podívejte se! Je tu voda!“ vykřikuje na svůj 
doprovod. Starosta obce, lesníci i novináři, 
kteří jej konečně dostihli, se přesvědčují, že 
pod vrstvou listí proudí po povrchu půdy 
pramínek.

„Toto je stará, nepoužívaná cesta na 
přibližování dřeva,“ vysvětluje. Takových 
cest je podle něj ve všech evropských lesích 
mnoho kilometrů. A zhutnělá půda pod 
nimi je prý klíčovým faktorem pro to, že 
lesy nedokážou zadržet déšť a voda stéká do 
údolí. Cesty, které nejsou používané, je proto 
nutné narušit a vytvořit řadu miniaturních 
zásobáren vody, která zůstává co nejblíže 
místu, kde spadla.  COR

Tchaj-wan. Zatímco Evropská unie tento 
ostrov svobody v moři čínské stranické 
moci diplomaticky neuznává a zatím mu 
odmítá i smlouvu o investicích a vzájem-
ném obchodu, tchajwanská prezidentka 
Cchaj Jing-wen, které pro její vytrvalost 
a zarytost někteří politologové začali 
přezdívat „asijská Angela Merkelová“, 
se nevzdává. Pořád věří, že ekonomická 
spolupráce nakonec přinese i politický 
posun věci. V polovině června proto vy-
zvala Evropany, aby smlouvu o investicích 
urychlili.

„Dohoda o investicích mezi Tchaj-wa-
nem a EU bude první velký krok, který 
podtrhne naše společné normy a umožní 
rozkvět podnikání, spolu s ochranou 
obchodníků a investorů.“ 

„Jak lépe ukázat světu,“ pokračo-
vala tchajwanská prezidentka, „že 
demokracie jsou ochotné podpořit se 
navzájem tváří tvář rostoucím výzvám 
vůči našim hodnotám? Měli bychom 
využít sílu ekonomiky k posílení na-
šich demokracií.“ Jenže na lepší časy 
se neblýská.

Stín velké Číny je příliš velký. Možná 
největší, jaký kdy byl. Při pohledu na 
politickou realitu tak zní vznešená 
slova Cchaj Jing-wen o spolupráci 
demokracií a jejich vzájemném posílení 
přinejmenším ironicky. Země Evrop-
ské unie totiž velmi důsledně dodržují 
společný postoj k politice jedné Číny, 
podle níž je Tchaj-wan součástí velké 
Číny, a tak se také k němu diplomaticky 
přistupuje. Evropská unie sice prosazu-
je účast Tchaj-wanu v některých mezi-
národních organizacích a čile s tímto 
ostrovem obchoduje (vzájemný obchod 
už přesahuje 50 miliard eur), pokud 
jde o další akty hodnotového či jiného 
uznání, drží se zpátky. A to včetně zemí 
jako Německo.  FIŠ

Rektor Českého vysokého učení technického 
v Praze Vojtěch Petráček přišel s revoluční 
myšlenkou, aby se veřejné vysoké školy 
složily na koupi ztrátových Lidových novin. 
Ty nyní patří pod mediální skupinu Mafra 
spadající do svěřenských fondů premiéra 
Andreje Babiše. O možném prodeji Lidových 
novin se na trhu šušká už řadu měsíců.

Petráček svůj nápad představil na konci 
června několika rektorům a poslal ho také 
na Českou konferenci rektorů. Veřejně se 
však k tomuto záměru zatím příliš vyjadřo-
vat nechtěl. „Je to vnitřní diskuse mezi rek-
tory,“ uvedl. Týdeník Euro nicméně zjistil, že 
se pracuje s verzí, že by každá z šestadvaceti 
veřejných univerzit mohla přispět na trans-
akci dvěma až třemi miliony korun. To by 
znamenalo, že by školy za pořízení Lidovek 
zaplatily něco mezi 52 a 78 miliony korun.

„Uvažujeme o tom, že by to bylo akade-
mické médium mimo politické proudy, ale 
opravdu je to jen součást diskuse, která vůbec 
není uzavřená. Strukturálně by to smysl 
dávalo, uvidíme, jak se k tomu kolegové po-
staví,“ dodal Petráček. Šéfredaktor Lidových 
novin však na dotaz týdeníku Euro odvětil, že 
o tomto záměru nic neví a že „je to nesmysl“.

Petráčkův plán navíc zřejmě nemá mezi 
rektory příliš velké šance. A to nejen kvůli 
tomu, že všichni včetně univerzit nyní še-
tří, kde se dá. „Dívám se na to skepticky, 
protože by to pro vysoké školy znamenalo 
víc problémů než přínosů,“ uvedl například 
rektor České zemědělské univerzity v Praze 
a předseda České konference rektorů Petr 
Sklenička.  JAR
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Také vás pár lidí v okolí straší tím, že jako 
podnikatel s „normálním“ příjmem na 
hypotéku nedosáhnete? Že banky nera-
dy půjčují „ičařům“? A že je vlastně lepší 
nechat se někde za pár peněz zaměstnat, 
abyste mohli doložit jistotu příjmu? Rád vás 
vyvedu z omylu. I drobný živnostník je pro 
hypoteční banku férový žadatel. Nejčastěji 
dostáváme od živnostníků tyto otázky:

 Mám jako drobný živnostník šanci získat 
hypotéku?
Neděláme rozdíly mezi zaměstnancem 
a OSVČ. Důležitá je zejména trvalost 
a udržitelnost daného příjmu. Pro doložení 
příjmu u OSVČ stačí daňové přiznání za 
poslední rok. Pokud máte v daňovém při-
znání reálné výdaje, je situace jednodušší. 
Z daňového přiznání je jasně vidět rozdíl 
mezi vašimi reálnými příjmy a výdaji.

Pokud uplatňujete paušál, ale ve sku-
tečnosti jsou vaše výdaje nižší, například 
v daňovém přiznání máte výdaje 60 procent, 
ale reálně jsou 40 procent, může banka váš 
konkrétní případ posoudit individuálně. 
U některých oborů je pravděpodobné, že 
skutečné výdaje jsou nižší než výdajový pau-
šál. Je pak namístě požádat o individuální 
posouzení takového daňového přiznání.

 Je klient OSVČ pro banku rizikovější 
žadatel než zaměstnanec? 
Obecně se to takto nedá říct. Každý klient 
je individuální a klient OSVČ může být pro 
banku méně rizikový než zaměstnanec. 
Banka musí důsledně posuzovat úvěru-
schopnost klienta, to znamená, že je pro ni 
nejlepší, když má klient stabilní zaměstnání, 
případně již delší dobu podniká. Nicméně 
i v ostatních případech, například když je 
klient ve zkušební době, má zaměstnání na 
dobu určitou nebo je pravidelně zaměstná-
ván na deset měsíců a pak má dva měsíce 
volno, je banka schopná klienta individuálně 
posoudit.

 Nevyhodnocuje se například rizikovost 
oboru podnikání?
Rizikovost oboru podnikání je zahrnuta 
v celkovém posouzení úvěruschopnosti 
klienta. Nedá se říct, že bychom příjmy z ně-
jakého oboru vůbec neakceptovali. Primární 
je pro nás trvalost a udržitelnost daného 
příjmu.

 Doporučujete OSVČ žadatelům například 
jiné pojištění?
Pojištění pro zaměstnance i OSVČ je 
stejné. Doporučujeme standardně sjedná-

ní rizikového životního pojištění (neboli 
pojištění schopnosti splácet) od Komerční 
pojišťovny.

 Můžu si před žádostí o hypotéku udělat 
nějakou přípravu, která celý proces 
usnadní?
U OSVČ je určitě dobré počítat s tím, 
že banka primárně posuzuje příjmy 
a výdaje podle daňového přiznání. Pokud 
tedy víte, že uplatňujete výdajový paušál 
pouze kvůli platbě nižších daní, ale 
vaše reálné výdaje jsou výrazně nižší, je 
dobré udělat daňové přiznání na reálnou 
částku, i když více zdaníte. Budete mít 
ale šanci dosáhnout na vyšší hypotéku. 
Doporučil bych také zajít s daňovým 
přiznáním za hypotečním poradcem, 
který aktuální situaci zhodnotí. Spočítá, 
na kolik by vycházela hypotéka, případně 
poradí, co udělat, aby bylo možné zažádat 
o vyšší částku. Pro všechny žadatele pak 
samozřejmě platí, aby dříve, než si vybe-
rou nemovitost, zjistili, na jakou částku 
reálně dosáhnou.

 Proč je tak důležité mít financování 
ošetřené v předstihu? 
Hypotéku řeší lidé často až v momentě, 
kdy mají vybranou nemovitost. Poskládat 
si jednotlivé zdroje financování (například 
10 procent z vlastních úspor, 10 procent 
půjčka rychloúvěru od MPSS a 80 procent 
z hypotečního úvěru od KB) je důležité pro 
jednání s prodávajícím. Způsob vypořádání 
realitní transakce se řeší i v kupní smlouvě. 
Pokud nemáte vše podchyceno včas, můžete 
se dostat do nevýhodné pozice z pohledu 
nereálných požadavků a termínů a třeba 
o vysněnou nemovitost i přijít. Napište nebo 
nám zavolejte do Cincink a najdeme pro vás 
vhodné řešení. 

ONDřeJ ŠUCHMAN, produktový manažer  

v Komerční bance (pod ní spadá nově  

i realitní portál Cincink).

POR ADNA

Jsem drobný živnostník a chci požádat o hypotéku. 
Bojím se ale, že to nezvládnu, že mi nebude přiznána.  
Jak bych měl postupovat, abych byl úspěšný? 
 
JAROslAv K., Ústí nad Labem
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27. čeRveNCe 
účeTNÍ ABeCeDA 
Základy účetnictví od A do Z jsou obsahem kurzu, 
který proběhne od 27. do 31. července 2020 
v pražském sídle Českého svazu vědeckotechnic-
kých společností na Novotného lávce. Seminář 
vám srozumitelnou formou představí základy 
účetnictví (definice pojmů, struktura účetních 
předpisů, oceňování, odpisy, pohledávky atd.), 
a to zejména na příkladech od odborníků z praxe. 
Podrobnosti najdete na https://www.business- 
info.cz/akce/ucetni-abeceda/.

25. sRPNA
JAK OslOvIT čTeNÁře?
Firemní časopis či newsletter jsou dnes vysoce 
efektivními marketingovými nástroji, musíte se 
s nimi ovšem naučit pracovat. Jak? Odpoví vám 
workshop, na kterém poznáte základy vhodných 
žurnalistických žánrů a publicistiky, naučíte se, jak 
se tvoří atraktivní obsah, který osloví tu správ-
nou cílovou skupinu. Tištěná i digitální periodika 
a firemní časopisy mají stálé místo v komunikační 
strategii a tvorbě značky. Na kurzu, který proběh-
ne poslední srpnové úterý v Praze, získáte potřeb-
né know-how. Více na krepelka@komora.cz.

3. ZÁřÍ
PRvNÍ KROK K lOveBRANDU
Že je design až na prvním místě, dokáže pod-
nikatelům BRANDstorming 2020. Zájemci se 
mohou přijít inspirovat úspěšnými kampaněmi, 
a to 3. září do prostor MAMA Shelter Prague 
a posunout svou značku o krok blíž k love-
brandu. Konference představí příběhy značek, 
kterým se podařilo prosadit se na trhu a stát se 
úspěšnými, byť začínaly do nuly. Více informací 
a možnost přihlášení zde: https://www.czech-
trade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/konference-
-brandstorming.

10. ZÁřÍ
sÁM sOBĚ GRAFIKeM
Cílem semináře, který proběhne 10. září 
v Brně, je naučit účastníky vytvářet kvalitní 
grafiku, byť nemají dosavadní zkušenosti ani 
znalost grafických programů. S pomocí online 
nástroje Canva, který je intuitivní a v základ-
ní verzi zdarma, se zájemci naučí vytvářet 
profesionální grafické návrhy pro webové 
stránky, sociální sítě či pro tiskové výstupy. Vše 
podstatné o akci se dozvíte na https://www.
businessinfo.cz/akce/grafikem-sam-sobe-jak-
-pomoci-on-line-nastroje-canva/.

14. ZÁřÍ 
ve ZNAMeNÍ INCOTeRMs 
Co by mělo patřit do výbavy každého obchodníka, 
vývozce i dovozce? Odpověď nabízí seminář, který 
se uskuteční v pondělí 14. září v sídle Mezinárodní 
obchodní komory (ICC ČR) v pražském Florentinu. 
Akce je zaměřená na vysvětlení pravidel Inco-
terms 2020 a jejich srovnání a vysvětlení rozdílů 
s Incoterms 2010. Doložky Incoterms se promítají 
do práce bankovních specialistů, dopravců, po-
skytovatelů pojišťovacích služeb či do jednání se 
zástupci státní správy (celní a finanční dohled). 
Podrobnosti vám sdělí zástupkyně komory na 
filipkova@icc-cr.cz.

20. čeRveNCe
DAŇ Z PřIDANÉ  
hodnoTy
•  daňové přiznání a daň k MOSS
DAŇ Z PřÍJMŮ 
•  měsíční odvod úhrnu sražených 

záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti

27. čeRveNCe
DAŇ Z HAZARDNÍCH HeR
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za 2. čtvrtletí 2020
DAŇ Z PřIDANÉ  
hodnoTy
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za 2. čtvrtletí  
a za červen 2020

•  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 
a za červen 2020

•  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 
a za červen 2020

eNeRGeTICKÉ DANĚ
•  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za červen 2020 

sPOTřeBNÍ DAŇ
•  splatnost daně za květen 2020 

(pouze spotřební daň z lihu)
•  daňové přiznání za červen 2020
•  daňové přiznání k uplatnění 

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

30. čeRveNCe 
eNeRGeTICKÉ DANĚ
•  podání oznámení o splnění 

povinnosti zajistit minimální 
množství biopaliv a splatnost 
související jistoty

31. čeRveNCe
DAŇ Z PřÍJMŮ
•  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
červen 2020

10. sRPNA
sPOTřeBNÍ DAŇ
•  splatnost daně za červen 2020 

(mimo spotřební daň z lihu)
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Velká ergo Reálná
Ach, ten báječný plus size svět

Ručička na váze populace se nebez-
pečně vychyluje. V Americe stejně 
jako v Evropě, morbidně obézní 

jsou už i Číňani. V současné době žije podle 
odhadů na světě více než miliarda lidí 
s nadváhou, z toho je přibližně 300 milionů 
obézních. Je to novodobý mor. Lékaři na 
celém světě bijí na poplach, leč marně.

A firmy se novému trendu čile přizpů-
sobují. Stále více jich ve svých reklamních 
kampaních využívá modelky kyprých 
tvarů.  

mají realističtější těla…
… tak argumentují. 

Shilpa Gadhoková, brand manažerka 
společnosti vyrábějící zmrzlinu Halo Top, 
zdůvodnila nasazení plus size modelky do 
reklamního spotu takto: „Muži i ženy zápasí 
ve svých životech s tím, ,co by měli‘, zvláště 
když se to týká jejich stravování nebo těla. 
Chceme našim fanouškům pomoci, aby 
toho vnitřního kritika občas ignorovali, aby 
každý den ve svém životě našli chvilku, kdy 
se budou jednoduše cítit dobře a radovat se 
ze své existence.“

Tento přístup je oslavován mnohými, 
vidí ho jako revoluční, v každém případě 
prospěšný. „Konec pokrytectví. Přetvářky. 
Nestyďme se za to, kým jsme! Každé tělo je 
zdravé. Berme se takové, jaké jsme.“  

Jenže na straně druhé to vyvolá prudkou 
reakci a mnoho otázek: Je v pořádku „promí-
jet“ obezitu? Podporovat ženy v nezdravých 
stravovacích návycích? Obdařit ženy s nad-
váhou, ženy obézní – nabízející v reklamních 
šotech zboží – titulem „reálné ženy“?  

Americké vědkyně a vědci došli v pěti stu-
diích k jednoznačnému závěru, že „akcepta-
ce větších tělesných typů rezultuje ve větší 
buď zamýšlenou, nebo samotnou konzumaci 
jídla. A také ke zmenšení motivace stravovat 
se v intencích zdravého životního stylu.“

Obézní lidé se podle nich cítí ve společ-
nosti, v níž jsou promítány reklamní spoty 
s plus size modelkami, sociálně přijatelnější, 
nestigmatizovaní jako dříve. Tím se ovšem 
snižuje jejich motivace zhubnout. Naopak, 
nakonec konzumují čím dál větší porce 
povětšinou nezdravých jídel. 

JAROslAv MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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