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„Krize se nás zásadně
nedotkla. Rostli jsme
na úkor konkurence
a zvyšovali jsme
jednatel společnosti
výrobu,“ říká
SOR Libchavy Petr Hájek.

Na chytřejší planetě se odpovědi skrývají v datech
Největší pokrok v oblasti podnikání, vědy i celé společnosti
v nadcházejících několika desetiletích vzejde z poznatků
shromážděných díky nepřetržité a včasné analýze dat. Zdá se vám
tato předpověď odvážná?
Internet využívají už 2 miliardy lidí – a jejich počet stále roste.
Stoupá i počet systémů, které se starají o chod světa, a stále
více z nich se digitalizuje. Forma a charakter dat jsou ale stále
rozmanitější – mohou to být transakce všech typů, multimédia
nebo sociální média.
Již dnes tvoří lékařské snímky 30 procent celosvětového objemu
dat. Po celém světě se nyní používá více čidel než kdy předtím
a na každého člověka připadá miliarda tranzistorů. Vytváří se více
dat, a navíc mnohem větší rychlostí než v minulosti.
Objem a složitost dat stále narůstá. Čas však běží stále stejně
rychle. Žádná ﬁrma, město nebo region si proto nemohou dovolit
ztratit „provozní paměť “. Snažíte-li se obstát v konkurenčním
boji nebo změnit svět, popřípadě obojí, musíte shromažďovat,
správně pochopit a používat veškerá data vaší organizace. Proto
musí všichni lídři postavit svou schopnost myšlení na nové vědě –
analytice.
Analytika se netýká pouze objemu informací. Klíčem úspěšného
přesunu od objemných dat k chytřejším datům je uspořádání
různorodých informací tak, abyste porozuměli kontextu a dokázali řídit
jejich průběžný vývoj.
° Díky chytřejším datům se vyznáme v informacích ve všech
podobách – strukturovaných i nestrukturovaných, textových
i multimediálních, od fyzické infrastruktury po sociální sítě.
Například Nizozemské dráhy jsou schopny vyhodnotit 56 000
proměnných (včetně zboží přepravovaného po železnici, měnících
se povětrnostních modelů a poptávky cestujících). Mohou tak

efektivně řídit vlaky a naplánovat jízdy více než 5 000 osobních
vlaků denně. Hospodárnost jejich provozu tak vzrostla o 6 %,
což představuje roční úsporu ve výši přibližně 20 milionů eur.
° Chytřejší data nám také pomáhají odhalit vazby mezi jednotlivými
informacemi a jejich okolím. Každý jednotlivý dílek informací je
sám o sobě nepoužitelný. Když jej však dokážete vidět v kontextu,
analyzovat jej a odhalit vazby mezi jednotlivými informacemi,
získáte chytrý systém. Je dostatečně chytrý na to, aby dokázal
lépe předpovídat, co se stane. Takový systém využívá třeba
španělská ﬁrma Repsol, zabývající se těžbou ropy a plynu. Pomocí
prediktivní analýzy vyhodnocuje obrovské množství seizmických
dat a podstatně tak zvyšuje úspěšnost své průzkumné činnosti.
° Na závěr nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc: Chytřejší
data dodávaná včas prostřednictvím nových výpočetních modelů,
jakým je např. stream computing, nám umožňují držet krok se
světem, ve kterém se rizika a příležitosti neustále mění. Místo toho,
abychom spoléhali na data vzniklá v minulosti, se nyní můžeme
okamžitě rozhodovat a odhadovat budoucnost na základě
aktuálních faktů. Podobně tak činí kanadská nemocnice zabývající
se vysoce rizikovou léčbou novorozenců. Tamní lékaři vytvářejí
konkrétní obraz situace z velkého množství fyziologických údajů
a dokážou odhalit život ohrožující infekce až o 24 hodin dříve.
Svět chytrých dat nabízí obrovskou naději. Přináší však také důležité
otázky například v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti dat.
Těmto výzvám čelí všechny ﬁrmy a společnosti. Naštěstí ale platí,
a zjišťují to i tisíce pokrokově smýšlejících vedoucích pracovníků,
že skryté významy dat činí jejich ﬁrmy chytřejšími. Také zvyšují růst,
transparentnost a udržitelnost celých odvětví i celé naší planety.
Odvážná předpověď se tak stává nadějnou realitou.
Pojďme vytvářet chytřejší planetu. Připojte se k nám a podívejte se
i na další aktivity na stránkách ibm.com/cz/analytics
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Divoká fotovoltaizace
Elektrická energie letos bude dražší. Pro podniky
o 5,2 procenta, což pro ně může být další potíž při hledání východiska z hospodářské krize. Daný vzrůst nákladů
způsobí příspěvek na státem privilegované a dotované
obnovitelné zdroje energie
Riziko zpomalení už tak dost váhavé hospodářské produkce
mohl být větší, nebýt toho, že vláda a parlament na poslední chvíli zpětně uvalily na příjmy z provozu slunečních
elektráren diskutabilní dvaceti šesti procentní daň. Regulátor spočítal, že tato berně sníží podporu „čisté elektriky“
z 32 na 28 miliard korun. Další problematické opatření
přijaté za pět minut dvanáct, darovací daň na emisní
povolenky a zvýšení poplatku pro fotovoltaiku za vynětí
zemědělské půdy z půdního fondu, by mohlo příspěvek
na obnovitelné zdroje umenšit až na 20 miliard korun.
Klacek pod nohama, který se jakoby z ničeho nic objevil
pod nohama domácího průmyslu, prý pochází z Číny.
Levné solární panely tamní provenience údajně předloni
snížily návratnost investice do slunečních elektráren na
polovinu. Při státem garantovaném štědrém výkupu ekologické elektřiny se tak z tohoto podnikání stal zlatý důl.
Českou republiky během dvou let pokryly lány fotovoltaických článků. Jejich povolený výkon loni přesáhl
polovinu výkonu jaderné elektrárny Temelín. Nejvíce elektřiny se bude přirozeně vyrábět v létě, kdy je
poptávka nejmenší. Někteří odborníci
proto tvrdí, že souběh výroby

elektřiny ze solárních a větrných elektráren přenosová
soustava nemusí zvládnout. Vypadá to, že draze zaplatíme riskantní zvýšení výroby elektrické energie, kterou
nikdo nepotřebuje.
Otázku v této souvislosti už položil kritik „hospodaření po
česku“ ekonom Pavel Kouhout: šlo o amatérismus nebo
úmysl? A jednu z možných odpovědí nabídl Jiří Boudal
z Ekologického právního servisu. Podle něj ČEZ nakoupil
od advokátů a lobbistů sluneční elektrárny s celkovým
výkonem větším než desetina výkonu jednoho temelínského bloku a ročně tak vyinkasuje prostřednictvím
příspěvků na obnovitelné zdroje1,4 miliardy korun.
Jiná replika může ovšem zdůraznit, že díky roztržení pytle
s fotovaltaikou, českému státu se podařilo splnit závazek
vůči EU - vyrábět do roku 2010 z obnovitelných zdrojů
osm procent elektřiny. Přesněji, kolem 7,4 procenta.
Před dvěma lety se ale u nás ze slunce nevyprodukoval
ani watt.
Patrně je třeba rovněž dodat, že divoká komercionalizace
fotoeletrického efektu českou ekonomiku trochu, i když
jednostranně, ohřála. Nicméně, díky nouzovým úředním
zásahům solární bublina splaskla. Praha se ale zavázala
Bruselu, že v průběhu dalších devíti let výrobu elektřiny
z obnovitelných zdrojů ještě málem zdvojnásobí. Věřme,
že už odpovědněji a koncepčněji.

Ing. Ivan Jemelka
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Strojírenství
BMW a PSA budou společně vyrábět součástky pro
hybridní vozy
Francouzská automobilka PSA Peugeot Citroën vytvoří s německým
producentem luxusních vozů BMW
společný podnik pro vývoj, výrobu

str.

a nákup součástek pro pohon hybridních modelů. Oznámily to ﬁrmy,
které tak prohloubí své partnerství
v oblasti motorů.

str.

18

IEA: Ropný trh kvůli Egyptu není
v nouzové situaci
Světový ropný trh kvůli nepokojům
v Egyptu žádnou mimořádnou situaci nezažívá, kdyby však nastaly
poruchy, byl by to pro mezinárodní

organizace odběratelů a producentů ropy důvod k zásahu. Sdělil to
dnes šéf Mezinárodní agentury pro
energii Nobuo Tanaka.

Je optimismus v logistickém
sektoru na místě?
Období krize zasáhlo logistický
sektor velmi silně, neboť jde
o oblast ovlivňovanou negativními faktory z více stran. Pro-

gnózy do letošního roku jsou již
příznivější, ale spíše lze mluvit
o určité stabilizaci a návratu
k předkrizovým výsledkům.

SOR Libchavy spol. s r.o.
Úspěch je ukryt v jednoduchosti řízení
Společnost SOR Libchavy je druhý největší výrobce autobusů
v České republice. V současné
době vyrábí více než 500 autobusů ročně a to ve variantách
městských, příměstských a dál-

kových autobusů. Díky svému
širokému portfoliu nabízených
autobusů a s tím spojeným servisem a prodejem náhradních
dílů, se společnosti ekonomická
krize vyhnula.

str.

str.

Dipl. Ing. Vít Valíček
Úkolem manažera je být ve firmě zbytečným
Nemá svůj vzor, manažerský či
lidský ideál. Ale ví, že od každého člověka je možné se něco
naučit. Snad i proto je obtížné

ho zařadit do nějaké přihrádky. A on je tomu rád – každý
„šuplíček“ by mu byl dříve či
později těsný.
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Strojírenství
Zbrojovka upraví
pro armádu nové
samopaly, které jí má
dodat

státní ﬁrma FN Herstal, která skončila ve
výběrovém řízení na nové pušky druhá.
Protestovala i švédská ﬁrma Aimpoint,
která měla na belgické pušky FN SCAR pro
českou armádu dodávat optická zařízení.
Ministerstvo obrany nicméně uvedlo, že
ke stížnostem ﬁrem nevidí důvod.

Ministerstvo obrany si objednalo u České
zbrojovky další úpravy nových samopalů.
S ﬁrmou podepsalo již druhý dodatek
ke smlouvě, na jejímž základě zbrojovka dodá armádě tisíce nových útočných
pušek ČZ 805. Úpravy si objednali vojáci
na základě zkušeností v zahraničních vojenských misích. Za modiﬁkace, které mají
vést ke zlepšení uživatelského komfortu,
nezaplatí stát nic navíc. Zbrojovka by měla
pušky dodat bez zpoždění v listopadu
podle původních předpokladů, řekl novinářům Bohuslav Dvořák z ministerstva
obrany.

Česká zbrojovka je od července připravena začít dodávat útočné pušky ve variantách, které armáda požaduje, uvedl
generální ředitel ﬁrmy Lubomír Kovařík.
Úpravy podle Kovaříka zbrojovku ﬁnančně
nezatíží.

Nové požadavky ministerstva obrany nebyly součástí původního zadání na nové
samopaly. „V žádném případě nejde o jakoukoli změnu konstrukce zbraně. Jde
čistě o zvýšení uživatelského komfortu
vojáka nad rámec toho, co chtěla armáda,“
vysvětlil Dvořák.
Zvýšení komfortu při používání zbraně
bylo součástí i prvního dodatku ke smlouvě, který armáda podepsala již na konci
minulého roku. „Ne všechny požadavky se
ale mohly stát předmětem dodatku číslo
jedna, z toho důvodu probíhala intenzivní
jednání s Českou zbrojovkou, abychom
byli schopni co nejvíce těchto požadavků
na zbraň začlenit,“ dodal Dvořák.
Na první oznámenou nutnost úprav
samopalu ČZ 805 si stěžovala belgická

Po dodání prvních pušek se s nimi vojáci
budou intenzivně „sžívat“. Zhruba v listopadu pak bude možné dodat vojákům
zbraně k ostrému nasazení, uvedl Dvořák.
Útočné pušky ČZ 805 vybrala obrana
přibližně před rokem ve výběrovém řízení jako zbraň, jež má ve výzbroji české
armády nahradit již zastaralé samopaly
vzor 58. Armáda podepsala smlouvu na
dodávku téměř 8000 nových kusů loni
Termín „útočná puška“ je označení kategorie zbraní. Je odvozen od německé zbraně
StG 44 Sturmgewehr používané na konci
2. světové války. Jako útočná puška byl
v československé a později české armádě
zaveden samopal vzor 58.
Pořízení nových pušek, pistolí i samopalů
je součástí armádního projektu na vybavení „vojáka 21. století“. Ten vychází převážně
z požadavků vojáků nasazených v zahraničních bojových operacích. Trendem
je podle ministerstva obrany snižování
zátěže příslušníků armády, miniaturizace
součástí výstroje, snižování jejich velikosti
a zvyšování účinnosti.

Renault investuje do
roku 2013 do továren
5,7 miliardy eur
Francouzská automobilka Renault investuje do roku 2013 do svých továren
5,7 miliardy eur (137,4 miliardy Kč). Chce
tak přizpůsobit svou výrobu poklesu poptávky v Evropě a růstu na rozvíjejících
se trzích.
Z celkové částky zhruba dvě pětiny investuje na domácím trhu. V příštích letech
chce ve Francii vyrábět dodávky, elektrické vozy a některé luxusní vozy určené pro
evropský trh. Výrobu v západní Evropě
plánuje automobilka zaměřit hlavně na
produkty s vysokou přidanou hodnotou,
jako jsou lehké komerční vozy, elektrické
vozy a baterie. Ve zbývajících částech pak
peníze poputují hlavně do zvýšení kapacity výrobu.
Renault přistupuje ke změnám kvůli budoucímu výhledu vývoje poptávky po
nových autech ve světě. „Prognózy pro
rok 2016 nevidí, že by se evropský automobilový trh vracel na svoji předkrizovou
úroveň z roku 2007,“ uvedla automobilka
v prohlášení. „Neevropský trh by měl v letech 2010 až 2016 expandovat o téměř
50 procent.“
Renault loni prodal rekordních 2,63 milionu osobních a lehkých nákladních
vozů, hlavně díky poptávce na rozvíjejících se trzích. Meziročně se prodej
zvýšil o 14 procent. Tržby pak stouply
o 15,6 procenta na 39 miliard eur. Renault plánuje 10. února zveřejnit spolu
s kompletními hospodářským výsledky
také dlouho očekávaný nový strategický
plán.

Škoda Auto plánuje
rozšířit výrobní halu
a prodloužit linky
Škoda Auto plánuje ve svém hlavním
závodě v Mladé Boleslavi rozšířit výrobní
halu M13, aby mohla prodloužit současné montážní linky. Nyní se tam vyrábí
Škoda Octavia. Zároveň podnik zvětší
prostor pro související logistické objekty.
Místo 900 aut chce vyrábět 1300 vozů
denně. Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího
řízení podle zákona o posuzování vlivu
na životní prostředí krajského úřadu
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KONFERENCE

Průmyslové zóny v České republice
26. 4. 2011, Clarion Congress Hotel Prague,
Freyova 33, Praha 9
Konference pod záštitou ministra průmyslu a obchodu

Rámcový program
> Zahájení ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem
a generálním ředitelem agentury CzechInvest Miroslavem Křížkem
> Historie, současnost a budoucnost průmyslových zón
> Úskalí vstupu investorů do průmyslových zón v ČR, srovnání
s konkurenčními zeměmi
> Podpora investic v průmyslových zónách z fondů EU
> Zákon o investičních pobídkách a možnost prodeje pozemků
za nižší ceny
> Aktuální strategie a využití brownﬁeldů v ČR a záměry do budoucna

Příklad
Strategická průmyslová zóna TRIANGLE
Lokalita: na území bývalého vojenského
letiště Žatec – Staňkovice
Velikost zóny: 365 ha, z toho volná plocha
pro investory je cca 290 ha

BLIŽŠÍ INFORMACE A REGISTRACE: +420 731 454 618, www.prumyslovezony2011.cz

www.czechinvest.org

Strojírenství
Středočeského kraje. Materiál byl zveřejněn na webu mladoboleslavského
magistrátu.
Přístavba montážní haly bude podle záměru na ploše bezmála 23.000 metrů
čtverečních, z toho téměř 15.000 metrů
čtverečních bude určených pro výrobu
aut. Zbytek připadne logistice. Denní kapacita výroby se zvýší ze současných 900 automobilů na 1300 aut, tedy
ze současných 225.000 vozů za rok na
325.000 ročně.
Škoda Auto také rozšíří své logistické
centrum pro prodej originálních dílů
a příslušenství. Do roku 2012 se celková
skladovací plocha v Mladé Boleslavi rozšíří
o asi 50 procent z dnešních 50.000 metrů
čtverečných na 74.500 metrů čtverečných.
Firma do rozšíření investuje 800 milionů
korun.
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Whirlpool zvýšil
čtvrtletní zisk
o 80 procent
Největší světový výrobce domácích spotřebičů Whirlpool zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 80 procent na
171 milionů dolarů (tři miliardy Kč) díky
kontrole nákladů a silné poptávce na rozvíjejících se trzích, jako jsou Asie a Latinská
Amerika. Oznámila to ﬁrma, která letos
hodlá podobně jako rival Electrolux zvyšovat ceny, aby kompenzovala rostoucí
náklady na suroviny
Celkové tržby společnosti, jež sídlí ve Spojených státech, stouply o čtyři procenta
na pět miliard dolarů. V Severní Americe
se však tržby snížily o procento a v Evropě

o čtyři procenta. V Asii naopak stouply
o devět procent a v Latinské Americe
dokonce o 18 procent.
Generální ředitel Jeﬀ Fettig uvedl, že náklady společnosti nyní tlačí vzhůru rostoucí ceny surovin, jako jsou ocel, umělé
hmoty či barvy. „Očekáváme, že tyto náklady zmírníme zlepšením produktivity,
inovacemi a nedávno ohlášeným zvyšováním cen,“ dodal.
Největším konkurentem společnosti
Whirlpool je švédská ﬁrma Electrolux.
Ta oznámila, že její čistý zisk ve čtvrtém
čtvrtletí díky nižším restrukturalizačním
nákladům stoupl o dvě procenta na
677 milionů švédských korun (zhruba
1,8 miliardy Kč) navzdory dvouprocentnímu poklesu tržeb. Electrolux rovněž
uvedl, že v letošním roce kvůli rostoucím
nákladům na suroviny zvýší ceny.
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BMW a PSA budou
společně vyrábět
součástky pro hybridní
vozy

Automobilky se na spolupráci v oblasti
součástek pro hybridní vozy dohodly
již loni v říjnu. Společný podnik bude
vyrábět například bateriové jednotky,
elektroniku pro řízení motorů či software
pro hybridní systémy, napsala agentura
Reuters.

Francouzská automobilka PSA Peugeot
Citroën vytvoří s německým producentem
luxusních vozů BMW společný podnik
pro vývoj, výrobu a nákup součástek pro
pohon hybridních modelů. Oznámily to
ﬁrmy, které tak prohloubí své partnerství
v oblasti motorů.

Hybridní automobily kombinují různé
druhy pohonu, nejčastěji benzinový
a elektrický, což umožňuje úsporu pohonných hmot. Jejich podíl na celkovém
prodeji automobilů je ale zatím velmi
nízký.

Podnik by měl zahájit provoz ve druhém
čtvrtletí. „Tento společný podnik nám
umožní dosáhnout významných úspor
v oblasti elektriﬁkace,“ uvedl generální
ředitel BMW Norbert Reithofer.

Jasnou světovou jedničkou v oblasti
hybridních automobilů je zatím největší
světová automobilka Toyota Motor. Její
model Prius vstoupil v roce 1997 jako
první hybridní automobil na trh a je dosud
nejprodávanějším vozem svého druhu.

Coating Concepts of the Future

Railway

Medical

Military

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

Machinery Automotive
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Energetika
ERÚ: Výkon solárních
elektráren na
konci roku stoupl
na 1820 MW
Do konce loňského roku byly v České
republice připojeny a licencovány fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu
1820 megawatt. Za celý loňský rok tak
v tuzemsku vzrostl instalovaný výkon
solárních zdrojů na téměř čtyřnásobek,
sdělil předseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Josef Fiřt. Na konci roku
2009 činil instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Česku 463 MW.
„Je to vysoké číslo, původně jsme počítali
s výkonem 1650 MW,“ uvedl Fiřt. Ke zvýšení instalovaného výkonu na konci roku
přispěly ještě solární zdroje připojené do
lokálních distribučních soustav. „O těch
jsme původně neměli informace,“ dodal
předseda ERÚ.
Celkový počet solárních elektráren v tuzemsku nyní přesahuje 12.000, na začátku
loňského roku jich bylo 6032. Elektrárny
připojené a licencované od ledna letošního roku budou elektřinu prodávat za
nižší výkupní ceny.
Fiřt nedávno projevil obavy, že ERÚ bude
na začátku letošního roku čelit náporu
investorů, kteří své projekty nestihli re-

alizovat do konce loňského roku. Kromě
nižších výkupních cen v letošním roce
totiž od března přestanou být ﬁnančně
podporovány také solární elektrárny o výkonu nad 30 kW postavené na volných
plochách. „Do konce ledna jsme žádný
velký nápor investorů nezaznamenali,“
řekl Fiřt.
ERÚ v průběhu loňského roku předpovídal, že v prosinci bude připojeno zhruba
1600 MW solárních elektráren. V důsledku
tohoto rozvoje slunečních zdrojů hrozilo
letos podle regulátora zdražení elektřiny
o více než deset procent.
Vláda proto přijala sérii opatření, která
zdražení energie omezují v průměru na
4,6 procenta pro domácnosti a 5,2 procenta pro podniky. Zavedlo se například
zdanění solárních elektráren sazbou
26 procent či zvýšení poplatků za zábor
zemědělské půdy pro sluneční zdroje.
Pro solární elektrárny s výkonem nad
100 kilowattů připojených od ledna
2011 se výkupní cena snížila o více než
polovinu, tedy z loňských 12.150 korun za
megawatthodinu na 5500 korun za MWh.
Investorům, které své solární elektrárny
připojili v minulých letech, vadí především
26procetní zdanění. Řada z nich chce toto
opatření napadnout u soudu. Zástupkyně
České fotovoltaické průmyslové asociace
(CZEPHO) Zuzana Musilová řekla, že se
na asociaci obrátilo přes 600 investorů
s žádostí o právní pomoc. CZEPHO má

podle Musilové také podporu více než
17 senátorů, kteří by proti 26procentnímu
zdanění mohli podat ústavní stížnost.
Solární elektrárny se na celkové výrobě
elektřiny v Česku při zamračené obloze
podílejí jen minimálně. Při ideálních slunečních podmínkách se však blíží produkci jaderné elektrárny Temelín, která má
výkon 2000 MW. Obnovitelné zdroje se
v loňském roce na celkové výrobě elektřiny v Česku podílely zhruba osmi procenty.

Brusel vyzývá země
EU k investicím do
obnovitelné energie
Brusel vyzývá členské země Evropské unie
k tomu, aby více investovaly do obnovitelných zdrojů energie. Lepší spolupráce
mezi státy a lepší začlenění obnovitelných
zdrojů do jednotného evropského trhu by
ročně podle dnešního prohlášení Evropské komise mohly ušetřit až deset miliard
eur (přes 240 miliard korun).
„Musíme víc investovat do obnovitelné
energie,“ řekl komisař pro energetiku Günther Oettinger. EU si už před časem dala
za cíl, aby podíl obnovitelné energie na
spotřebě činil v roce 2020 pětinu.
Brusel podotkl, že se tento cíl v případě,
že země dostojí národním plánům, podaří naplnit či překonat. Poslední údaje
nicméně podle komise ukazují, že členské
země loni vesměs nenaplňovaly cíle pro
navýšení podílu obnovitelných zdrojů
u elektřiny či v oblasti dopravy.
Podle komise je třeba ke splnění plánu
zajistit navýšení kapitálových investic
do obnovitelné energii z 35 miliardy eur
ročně na 70 miliard eur.
EU počátkem roku uvedla, že splní závazek, aby do roku 2020 pětina její konečné
energetické spotřeby pocházela z obnovitelných zdrojů. Závazky splní i Česko, které
před časem slíbilo, že do roku 2020 bude
z obnovitelné energie pocházet 13 procent konečné energetické spotřeby.
„Když dáme dohromady akční plány všech
27 členských států EU, je zřejmé, že podíl
obnovitelných zdrojů energie na konečné
spotřebě dosáhne 20,7 procenta,“ uvedl
začátkem ledna jeden ze šéfů EWEA Justin
Wilkes.
Podíl obnovitelných zdrojů by byl ještě
nepatrně vyšší, kdyby své závazky splnily
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i Itálie a Lucembursko. To jsou jediné dva
členské státy, které velmi pravděpodobně
do roku 2020 neuspějí. V ČR by měl podíl
obnovitelných zdrojů činit 13,5 procenta.
Nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem
bude v roce 2020 v EU větrná energie, která bude tvořit celkem 14 procent celkové
poptávky po elektřině.

Novým ředitelem
E.ON ČR pro rozvoj
managementu je
Karsten Peter
Novým ředitelem energetické skupiny
E.ON Czech pro oblast rozvoje managementu a organizace byl jmenován Karsten
Peter (37). K hlavním úkolům Petera v České republice bude patřit podpora a vzdělávání vedoucích pracovníků či hledání
nových talentů pro manažerské pozice.
Peter je absolventem právnické fakulty
na univerzitách v Mainzu a Postdamu
a v rámci skupiny E.ON působí od roku
2007. Dosud byl zodpovědný za projekt
E.ON Akademie, což je vzdělávací program
pro vrcholové manažery společnosti.
Skupina E.ON v České republice patří do
E.ON Energie AG, který zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků.
Česká energetická skupina E.ON zásobuje
elektřinou v jižních Čechách a na jižní
Moravě 1,4 milionu zákazníků a tím má
podíl na trhu 20 procent. Plynem zásobuje
110.000 zákazníků v jižních Čechách a od
května letošního roku nabídne dodávku
plynu na celém svém distribučním území.

Ředitelem obchodníka
s energiemi Lumius se
stal Miloň Vojnar
Ředitelem tuzemského obchodníka
s elektřinou a plynem Lumius bude od
února Miloň Vojnar (33). Ve společnosti
působí Vojnar od roku 2006, v loňském
roce vykonával funkci obchodního ředitele, informovala mediální zástupkyně
společnosti Lumius Liběna Nová.
Změna na pozici ředitele se uskuteční
v rámci restrukturalizace ﬁrmy. Majitelem a jednatelem Lumius zůstává Pavel
Miklas. Novým obchodním ředitelem se
stal Martin Kročil.
Lumius odhaduje, že v loňském roce utržil osm miliard korun. Proti roku 2009 to

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

představuje růst tržeb o dvě miliardy Kč.
Zákazníkům ﬁrma loni dodala 3,4 terawatthodiny plynu a 2,4 TWh elektřiny.
Mezi významné odběratele ﬁrmy patří
například kraj Vysočina, Pardubický a Plzeňský kraj či Správa Pražského hradu.

ČEZ a Tedom
založily podnik na
rozvoj kogeneračních
jednotek

Kogenerace je způsob přeměny energie
současně na dva produkty: elektrickou
energii a zpravidla teplo s vysokou účinností. Oproti klasickým elektrárnám, ve
kterých je teplo vzniklé při výrobě energie
bez užitku vypouštěno do okolí, využívá
kogenerační jednotka teplo k vytápění,
a šetří tak palivo i ﬁnanční prostředky
potřebné na jeho nákup.

Energetická společnost ČEZ založila společný podnik s třebíčskou ﬁrmou Tedom
na rozvoj a provoz malých lokálních výroben elektřiny a tepla. Nový podnik ČEZ
Energo již provozuje 45 kogeneračních
jednotek o celkovém výkonu zhruba
12 megawattů. Ve ﬁrmě založené na bázi
joint venture drží ČEZ podíl 50,1 procenta,
informoval mluvčí ČEZ Martin Schreier.
Dlouhodobým cílem nově založeného
podniku je instalovat a následně provozovat kogenerační jednotky o celkovém
výkonu kolem 200 MW, což představuje
deset procent tržního potenciálu České
republiky. Cílovými partnery jsou obce
a města, průmysl, nemocnice, sportovní
areály, ubytovací zařízení nebo komplexy
obytných či administrativních budov.
„Společnost ČEZ Energo by měla výraznou měrou přispět ke zrychlení rozvoje
moderních a ekologicky šetrných zdrojů
určených ke kombinované výrobě elektřiny a tepla s jednotkovým výkonem do
pěti megawatt,“ uvedl Schreier.
Hodnota podílu ČEZ v podniku ČEZ Energo se pohybuje v řádu stovek milionů korun. Generálním ředitelem a jednatelem
byl jmenován Michal Rzyman. Dalšími
jednateli jsou Ivo Poukar a Lumír Žák.
„Hlavní potenciál malých kogeneračních jednotek vidíme ve zvyšování jejich
účinnosti. Ta může atakovat až hranici
90 procent,“ uvedl ředitel divize Výroba
ČEZ Vladimír Hlavinka.
„V červnu 2010 byl v rámci divize Výroba
ČEZ zřízen útvar Kogenerace s cílem vyhledávat obchodní příležitosti a využívat
potenciál trhu v oblasti kombinované
výroby elektřiny a tepla. Následným logickým krokem je vybudování efektivní
struktury zajišťující provoz těchto zdrojů.
Po analýze trhu se Skupina ČEZ rozhodla spolupracovat se společností Tedom,
která je v tuto chvíli v oblasti provozování
malých kogeneračních jednotek lídrem
trhu,“ uvedl Rzyman.

Dvě zahraniční firmy
chtějí v ČR hledat plyn
v břidlicích
Britská společnost Cuadrilla Resources
a australská BasGas požádaly české ministerstvo životního prostředí o udělení
licencí k průzkumu ložisek zemního plynu
v horninách, především břidlicích. Cuadrilla chce plyn hledat poblíž Valašského
Meziříčí, BasGas mezi Prahou a Berounem.
Výskyt plynu v břidlicích na českém území zatím podle LN nikdo systematicky
neprověřoval. Výsledkem průzkumu tak
může být jak pozitivní překvapení, tak
i zklamání, uvádí deník. Pokud by se zemní
plyn na českém území objevil, mohlo by
to Česku pomoct snížit závislost na jeho
dovozu z Ruska.
Těžba plynu z břidlic se v posledních deseti letech dynamicky rozvíjí v USA, letos
má začít také v Británii a na Ukrajině.

11 únor 2011

Stavební průmysl
uvedla Denisa Vajskébrová z tiskového
odboru ministerstva.

kol o vychýlené spáry segmentů dálnice,
takže by se měla snížit i hlučnost provozu.
Opravovat se ale podle ministerských
úředníků začne nejdřív v roce 2017.

Dálnice D1 nezíská plánovanou rekonstrukcí třetí pruh navíc na každé straně,
pouze se o něco rozšíří pruhy stávající.
Oproti tříproudé verzi tím stát více než
dvakrát ušetří. Rekonstrukce a úpravy D1
od Mirošovic po Kývalku v délce 160 kilometrů by měla být prvním velkým projektem postaveným formou PPP.

Rekonstrukce nejstarší tuzemské dálnice
má přinést větší bezpečnost a plynulost
jízdy. Během plánovaných oprav se dálnice rozšíří o tři čtvrtě metru na každé
straně. „Šířka jízdního pásu bude rozšířena
z nynějších 10,75 metru na 11,5 metru,“
tvrdí Vajskébrová. Tam, kde to bude možné, se také prodlouží stoupací pruhy, takže
kamiony by měly méně překážet. Širší
odstavný pruh také podstatně zvýší bezpečnost při odstávkách aut.

V současné hospodářské situaci České
republiky je verze 3+3 podle Bárty „zbytečně luxusní“, píše server. Náklady na přestavbu D1 na šestiproudou dálnici by se
vyšplhaly na 50 miliard korun, úspornější
verze bude stát zhruba 20 miliard korun,

D1 získá po rekonstrukci podle Vajskébrové i moderní informační systém včetně
SOS hlásek a nouzových zálivů. Upravena
bude i kanalizace a sklony vozovky tak,
aby z ní lépe odtékala voda hrozící autům
smykem. Nový povrch ukončí i bouchání

D1 nezíská
rekonstrukcí třetí
pruh, pouze se rozšíří
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Přerovští zastupitelé
vyzvali ministerstvo
k dostavění dálnice
Přerovští zastupitelé kvůli kritické dopravní situaci vyzvali ministerstvo dopravy
k dobudování dálnice, jejíž součástí je dálniční obchvat Přerova. Ve veřejné výzvě,
kterou přijali, chtějí dobudovat dálniční
úsek mezi Říkovicemi a Lipníkem nad
Bečvou, který by měl z Přerova odvést
podstatnou část dopravy. Poukazují především na zahlcenou dopravu ve městě
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i zhoršenou kvalitu ovzduší. Zdraví Přerovanů podle nich trpí prašností.
Město má od ministerstva přislíben průtah
městem, to však podle zastupitelů nestačí.
Výzvu zastupitelů doplní petice, která
je ode dneška k dispozici na veřejných
místech.
„Celá léta jsme byli ujišťováni, že obchvat
města je zbytečný, protože se vybuduje dálnice. Dálnice se sice vybuduje, ale
skončí pár kilometrů před městem. Podle
tohoto návrhu sjede veškerá doprava z Říkovic, protáhne se městem a bude pokračovat na Ostravu. O dálničním obchvatu
se do roku 2025 nemluví. Ministerstvo sice
ušetří kolem 13 miliard korun, ale za jakou
cenu. Za cenu ekologické zátěže a zhoršené kvality života zdejších obyvatel,“ řekl
dnes zastupitelům primátorův náměstek
Dušan Hluzín (TOP 09). „Slova dálnice
bude, nebojte se, je tady už folklor. Vždy
jsme bojovali o to, aby tady byla dálnice
i průtah. Ano, děkujeme za průtah, ale pro
Přerov to nic neřeší,“ řekl také náměstek
Josef Kulíšek (ODS).
Zastupitele neuspokojila ani slova zástupců ministerstva dopravy, kteří na zasedání
dorazili. Například ředitel odboru silniční
infrastruktury ministerstva Josef Kubovský
uvedl, že dobudování dálnice brzdí i cena
14 miliard korun. Podle něj při přípravě
dokumentace značně narostly náklady
a nyní se hledá cesta, jak tuto částku snížit.
„Na dálnici se však nezapomíná,“ uvedl.

24 miliony korun. Podle Galy kvůli stavbě
bude muset padnout devět budov. Šest
objektů stojí v Tovární ulici a ulici Velké
Novosady. Tři objekty jsou v bývalé továrně Juta, která je uzavřena a platí tam
stavební uzávěra.

povolení. Bez posledního pozemku ale začít nemůže. Potřebuje sice jen 1000 metrů,
ochotna je však koupit hektarové pole.
Majiteli nabízí 647.000 korun, ten ale chce
o sto tisíc korun více. „To mu nemůžeme
dát, řídíme se tabulkami, nemůžeme licitovat,“ uvedl starosta.

Devět let po povodni
nemá většina
středočeských obcí
hráze

Obec proto plánuje nechat pozemek vyvlastnit. I když počítá s tím, že se soudy mohou táhnout i několik let. Spory o pozemky
měla obec se třemi majiteli, přičemž dva už
stihla vyřešit. „Asi to dopadne špatně, ten
poslední člověk řekl, že to prostě neprodá. Vyčerpali jsme už všechny možnosti.
Ještě s ním zkusím jednou promluvit,“
uvedl Čížek.

Poslední majitel pole v Zálezlicích na
Mělnicku blokuje zahájení výstavby protipovodňové hráze. Jeho pozemek obec
potřebuje koupit, majiteli nabízí za metr
čtvereční 60 korun místo běžných devíti
korun. Majitel chce ale víc, pole odmítá
i vyměnit za jiný pozemek, řekl starosta Zálezlic Jiří Čížek. Pokud obec pozemek nezíská do konce února, přijde o 100 milionů
korun na stavbu hráze. Na ochranu před
povodní čekají další středočeské obce.
Obec Zálezlice má na stavbu hotový projekt, přislíbeny peníze, dokonce i stavební

„Zálezlice musejí mít všechny pozemky
koupené nebo jinak vyřešené nejpozději
do konce února,“ sdělil ředitel Povodí Labe
Václava Jirásek. Požaduje to ministerstvo
zemědělství, od kterého má obec slíbeny peníze na výstavbu. Jinak o zhruba
100 milionů korun na hráz přijde. Je možné, že bude ještě otevřena třetí etapa
podpory prevence před povodněmi po
roce 2013. V roce 2002 byly při povodni
ve vesnici čtyři metry vody, zdemolováno

Kromě výzvy, kterou dnes zastupitelé
schválili, chtějí zástupci města zapojit do
tlaku na ministerstvo i obyvatele. Budou
moci připojit svůj podpis pod petici, která
bude ve městě kolovat. V petici stojí, že
neřešená dopravní situace ochromuje
život. Lidé mají problém se dostat do
města, do škol, do zaměstnání a k lékaři.
První lidé se pod petici začali podepisovat
už po skončení zastupitelstva.
Přerov se potýká se zaplněnými ulicemi,
které nezvládají nárůst dopravy, řadu
let. Alespoň částečně by si lidé měli oddychnout po vybudování 3,5 kilometru
dlouhého průtahu, takzvané přerovské
magistrály. Projektová dokumentace na
územní řízení je už hotová.
Podle vedoucího odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavla Galy bude průtah
navazovat ze severu na současnou silnici směřující na Olomouc, vybudovat se
bude muset mimoúrovňové křížení přes
stávající železniční trať v Předmostí, poté
povede přes Polní ulici směrem k mostu
Legií, kolem areálu Juty a autobusového
nádraží a naváže na silnici směr na Horní
Moštěnici. Bude stát kolem 900 milionů
korun, podílet by se mělo i město zhruba
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Stavební průmysl
muselo být 120 domů a škoda dosáhla
150 milionů korun.
Když se Zálezlicím podaří pozemek od
posledního vlastníka koupit, podá Povodí
Labe do konce března na ministerstvo
smlouvu o přistoupení k programu. To
pak rozhodne, zda bude mít na zálezlickou
hráz peníze. Ohranný val má být vysoký
místy až osm metrů, území ochrání před
záplavou ještě s mírnou rezervou proti
množství vody, které přišlo v roce 2002.
Kritická je podle Jiráska také situace v Poděbradech na Nymbursku, kde má stavba
stát zhruba mezi 30 a 50 miliony korun.
Povodí Labe čeká na stanovisko strategického experta meziresortní komise, který
přepočítává ekonomickou efektivnost.
„Očekával jsem, že přepočet bude v prosinci na stole, dodnes ho nemám,“ uvedl
Jirásek. Proto je investice v Poděbradech
silně ohrožena. „Termín je napjatý, spíše
už za hranicí,“ doplnil Jirásek.
Naopak v Mělníku se už letos s výstavbou
hráze začne. Investorem akce za 545 milionů korun je Povodí Labe. Přípravná fáze
projektu včetně dokumentace a schválení
stavebního povolení bude trvat až devět
měsíců, začalo se loni v říjnu. Ochrana
Mělníka, jež má být dlouhá více než tři

kilometry, bude mít tři samostatné části.
Její součástí budou také vzpěrná vrata,
a to v přístavu a při zaústění potoka Pšovka do Labe.
Kly na Mělnicku, kde při povodni před
devíti lety přišla o střechu nad hlavou
polovina lidí, nemají zatím dopracovanou
dokumentaci k územnímu řízení s vydaným územním rozhodnutím. Velká voda
v roce 2002 zaplavila 150 domů a přes šest
desítek čekala demolice. Projekt je podle
Jiráska ve fázi přípravných prací, které se
určitě nepodaří uskutečnit při druhé etapě
programu prevence před povodněmi,
tedy do roku 2013. Obříství na Mělnicku je
na tom podobně. Města Nymburk a Kolín
nebyla podle Jiráska schopna zabezpečit
dokumentaci k územnímu řízení, sehnat
platné územní rozhodnutí a vypořádat
pozemky.
Středočeský kraj patřil v roce 2002 k nejpostiženějším regionům. Voda zaplavila
téměř sto obcí, smetla nebo vážně poškodila stovky domů a zaplavila řadu průmyslových podniků, poškodila infrastrukturu a způsobila obrovské ekonomické
i ekologické škody. Záplavy si vyžádaly
i lidské životy – ze 17 obětí povodní jich
pět zahynulo právě ve Středočeském kraji.
Škody dosáhly téměř 14,3 miliardy korun.

Stavitelé skladů
ProLogis a AMB
ohlásili spojení firem
Americké společnosti ProLogis a AMB
Property Corporation, přední světoví stavitelé průmyslových nemovitostí, dnes
oznámily fúzi. Spojením vznikne ﬁrma,
jejíž majetek se bude pohybovat kolem
46 miliard dolarů, tedy asi 810 miliard
korun. ProLogis podniká také v Česku.
Firmy očekávají, že celou transakci dokončí v letošním druhém čtvrtletí. Společnost
vzniklá fúzí se bude jmenovat ProLogis.
ProLogis je mezinárodní vlastník a správce
logistických nemovitostí spravující kolem
40 milionů čtverečních metrů průmyslových ploch v Severní Americe, Evropě a v Asii. V Česku má sklady například
u Prahy v Jirnech a Úžici nebo v Ostravě.
Portfolio AMB na konci roku 2010 zahrnovalo kolem 14,8 milionu metrů
čtverečních průmyslových nemovitostí.
Společnost má silnou pozici například na
čínském nebo brazilském trhu.
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Odbory chtějí ve
stavebnictví zvýšit
mzdové tarify
o 3,7 pct
Odborový svaz Stavba bude chtít od představitelů stavebních ﬁrem zvýšit v odvětvové kolektivní smlouvě minimální
mzdové tarify o 3,7 procenta. Vyjednávání
se Svazem podnikatelů ve stavebnictví
by mohlo začít už příští týden. Od jeho
výsledku se bude odvíjet také jednání
o mzdách v mnoha stavebních podnicích, sdělil předseda stavebních odborů
Stanislav Antoniv.
V minulé odvětvové kolektivní smlouvě
se minimální tarify nezvyšovaly.
Aktuální odvětvová kolektivní smlouva
platí ve stavebnictví do konce března
2011. Odbory v ní souhlasily se stagnací
tarifů výměnou za udržení zaměstnanosti.
Ve většině ﬁrem zatím podle Antoniva odboráři vyčkávají, jak dopadne vyjednávání
na úrovni celého odvětví. „Náš výsledek
pak bude signálem pro podnikovou sféru,“
uvedl šéf OS Stavba. V některých společnostech už přesto zaměstnanci jasno mají.
Například v Metrostavu vzrostly minimální
mzdové tarify pro letošní rok zhruba o tři
procenta.
Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) se podle posledních
čísel Českého statistického úřadu ve
velkých podnicích s 50 a více zaměstnanci v listopadu 2010 meziročně zvýšil
o 0,7 procenta. Jejich průměrná měsíční nominální mzda meziročně vzrostla
o 3,5 procenta na 33.180 Kč.

Developerské
seskupení Karlin
Group se rozpadlo
Seskupení developerských ﬁrem pod hlavičkou Karlin Group, které v uplynulém
desetiletí zastřešovalo projekty obnovy
pražského Karlína, se rozpadlo, a výstavba
Nového Karlína se tak stala minulostí.
Tím se rozpadla urbanistická vize pro
50 hektarů území, kde ještě před třemi
lety plánoval developer Serge Borenstein
prostavět miliardy korun.
„V portfoliu Karlin Group zbyly plánovaná
kancelářská budova Corso IIb a někdejší
haly ČKD, které jsme koncem roku prodali Zdeňku Bakalovi, ale jejich přestavbu
budeme realizovat,“ řekl E15 Borenstein,
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který se pro své záměry snažil přivést do
Prahy i světové architekty. Prodejem Thámovy haly také deﬁnitivně skončil nedávný záměr vybudovat v její části obchodní
centrum pro gurmány Gourmet Palace.
Část pozemků pro další objekty si po
rozdělení Karlin Group odnesli Borensteinovi bývalí partneři ze společnosti
M2 Real Estate. „Dělení jsme dokončili
na konci loňského roku. Vlastníme pozemek pro dříve plánovanou kancelářskou
budovu Cubus a část území v Pernerově
ulici,“ potvrdil výkonný ředitel M2 Petr
Soukup.
Borenstein přišel loni o ﬁnanční zdroj
od svého zahraničního investora, se
postupně zbavuje i dalších projektů,
které ﬁgurovaly pod hlavičkou Karlin
Group. „Před dvěma týdny jsme prodali
část projektu River Gardens společnosti
Karo, což je nový investor, který vstoupil
na rezidenční trh,“ uvedl Borenstein. Už
dříve odprodal kancelářské části River
Gardens společnostem Premium Red
a HB Reavis.
„Stále ale zůstává pozemek pro výstavbu
několika stovek bytů. Ten nyní vlastním
napůl se svým partnerem, kterým je Thomas Samii ze společnosti Ungelt Partners,“
zdůraznil Borenstein.
Karlínské impérium začala skupina ořezávat ještě předtím, než vyschl tok peněz ze
zahraničí. V roce 2007 si Borenstein podle
svých slov připustil, že není v silách Karlin
Group zvládnout všechnu plánovanou
výstavbu, a tak prodal nedaleké Libeňské
doky developerské ﬁrmě Crestyl. Před
dvěma lety se zbavil projektu na kancelářskou budovu Crystal, který získala
společnost AFI Europe.
Přestože Karlin Group loni opustily desítky zaměstnanců včetně její nejvýraznější
postavy, obchodního ředitele Milorada
Miškoviče, má Borenstein se zbylou hrstkou nejbližších spolupracovníků další
plány. „Finalizujeme jednání o prodeji
budovy Keystone zahraničnímu realitnímu fondu,“ avizuje Borenstein úspěšné
završení výstavby jedné z mála kancelářských budov, které se loni v Praze
začaly stavět.
Zároveň se nevzdává svých záměrů v pražských Modřanech. „Před pár dny jsme
rozhodli o dalším využití objektu Microny,
který chceme přebudovat na low costové
kanceláře,“ tvrdí Borenstein. V minulých
letech Micronu plánoval přestavět na loftové byty podle návrhu architekta Josefa
Pleskota, dalším nakonec nerealizovaným
záměrem bylo zřídit tam sídlo Ústavu
pro studium totalitních režimů i Archivu
bezpečnostních složek.
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Finance
Obamova vláda
navrhla cesty k ústupu
státu z hypotečního
trhu
Washington 11. února (ČTK) – Vláda amerického prezidenta Baracka Obamy dnes
navrhla postupné odstranění nynějšího
mohutného systému státní podpory
trhu bydlení prostřednictvím polovládních hypotečních agentur Freddie Mac
a Fannie Mae. Předložila tři alternativy
řešení a rozhodnutí nechala na Kongresu.
Proces rušení obou agentur tak bude
zřejmě trvat řadu let a bude politicky
citlivý, protože ústup státu z trhu bydlení
povede v každém případě ke zvýšení
hypotečních úroků a k omezení přístupu
k úvěrům.

ČR poprvé získá
peníze globalizačního
fondu EU
Brusel 14. února (zpravodaj ČTK): Česko
vůbec poprvé získá peníze z takzvaného
globalizačního fondu EU (EFG). Evropská
komise dnes schválila pomoc 460 bývalým zaměstnancům společnosti Unilever
ČR z uzavřené továrny v Nelahozevsi na
Mělnicku. Suma 323.820 eur (téměř osm
milionů korun) by měla bývalým zaměstnancům Unileveru pomoci s hledáním
nové práce.
Poskytnutí peněz musí ještě schválit europoslanci a Rada EU zastupující členské
země, ale to už by podle obdobných příkladů z minulosti z jiných zemí neměl být
zřejmě problém. Na jednoho pracovníka
by poté z fondu připadlo zhruba 704 eur
(přes 17.000 korun).
Peníze by měly zamířit zejména na pomoc s hledáním zaměstnání, poradenství,
školení, semináře či pomoc a propagaci
podnikání. „Nelahozeves... je do značné
míry závislá na výrobě potravin a více než
25 procent těch, kteří v této oblasti hledají
práci, mají pouze základní vzdělání. Bez
dodatečné podpory těmto pracovníkům
hrozí, že sklouznou do dlouhodobé nezaměstnanosti,“ uvedl eurokomisař pro
zaměstnanost a sociální věci László Andor.
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Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, jak se EFG oﬁciálně jmenuje, disponuje ročně maximálně 500 miliony eur.
Jeho posláním je pomoci pracovníkům,
kteří přišli o zaměstnání kvůli změnám
ve struktuře světového obchodu. Použít lze peníze z fondu třeba tehdy, když
zkrachuje nějaká velká továrna nebo když
je výroba přemístěna ze členské země
EU mimo unijní území. Peníze by měly
obecně pomoci lidem najít si co nejdříve
novou práci.
Mluvčí EK Cristina Arighová dnes novinářům na bríﬁnku řekla, že loni Brusel
zaznamenal velmi výrazný nárůst žádostí
z členských zemí o pomoc z fondu. Zájem
byl podle ní proti předchozímu období
zhruba šestinásobný.
Unilever ještě nedávno v Česku vyráběl
rostlinné tuky a majonézy. Jejich výrobu v továrně s více než 600 zaměstnanci
v Nelahozevsi ale loni ukončil. Výrobní
závod v Zábřehu na Moravě na Šumpersku
ﬁrma uzavřela v roce 2006. V ČR tak už
ﬁrma nevyrábí, pouze prodává výrobky
zahraničních poboček koncernu.
Komise v prohlášení uvedla, že za uzavřením továrny v Nelahozevsi je možné hledat ekonomickou a ﬁnanční krizi. Od září
2008 do srpna 2009 maloobchodní obrat
klesl v EU o 3,32 procenta, v eurozóně to
bylo o 4,52 procenta v České republice
o 5,88 procenta, uvedla komise.

„Model GSE (vládou podporovaných podniků typu Fannie a Freddie) je mrtev,“
sdělil novinářům zástupce ministerstva
ﬁnancí, které zveřejnilo dlouho očekávanou zprávu o možných podobách reformy
státní ﬁnanční podpory bydlení. Přemrštěná podpora bydlení spolu s rostoucí
aktivitou obou hypotečních agentur na
trzích rizikových podstandardních hypoték byla podle mnoha ekonomů jednou
z hlavních příčin ﬁnanční krize let 2007
až 2009.
Vzhledem k nynější slabosti realitního
trhu a blížícím se prezidentským volbám
je však dosažení politického konsenzu
v této oblasti v nejbližší době nepravděpodobné. Oba hypoteční giganti tak
zřejmě budou fungovat i v dalších letech.
Ministr ﬁnancí Timothy Geithner odhadl,
že transformace systému podpory hypoték bude trvat pět až sedm let.
Republikáni, kteří po listopadových volbách ovládli Sněmovnu reprezentantů,
požadují úplné zrušení obou agentur.
Musejí se však dohodnout s demokraty,
kteří mají většinu v Senátu. Demokraté
Fannie a Freddie chránili před omezujícími návrhy republikánů i v době, kdy se
agentury bezhlavě pouštěly na trh rizikových hypoték, a nyní namítají, že jejich
zánik by zdražil úvěry a vytlačil z hypotečního trhu nejen chudé, ale i značnou
část středních vrstev.
Původně vládní agentury byly v 70. letech
privatizovány, nadále se však řídily pověřením daným Kongresem a těžily z neformální státní podpory. V roce 2008 je
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kvůli těžkým ztrátám převzala vláda a jejich záchrana už stála 150 miliard dolarů
(zhruba 2,7 bilionu Kč). Úloha Fannie Mae
a Freddie Mac však v poslední době kvůli
odvratu ﬁnančních trhů od hypoték roste
a obě agentury mají nyní na trhu nových
hypoték podíl 85 procent. Vláda přes ně
nyní vlastní nebo garantuje přes 90 procent všech hypoték.
Geithner připustil, že vlády v minulosti poskytovaly bydlení až příliš velkou
podporu a nezajišťovaly nad tímto trhem
dostatečný dohled. Dodal, že zpřísnění
podmínek a z toho plynoucí zdražení hypoték je nevyhnutelné.
Ministerstvo navrhuje do budoucna tři
alternativy: ukončení vládních garancí
pro většinu hypoték, podporu trhu jen
v dobách propadu, nebo poskytování
vládních garancí na hypoteční investice
soukromých společností. Soukromý sektor
v každém případě převezme větší roli ve
ﬁnancování bydlení a vláda své aktivity
na trhu omezí.
Zánik hypotečních agentur a vládních
garancí bude pravděpodobně znamenat
i konec populárních třicetiletých hypotečních úvěrů s pevným úrokem, nebo minimálně jejich zdražení. Banky budou dávat
přednost hypotékám s plovoucími sazbami, které se budou řídit vývojem na trhu.

Factoring – ﬁnancování a správa pohledávek (1. díl)
Co vlastně spolupráce s factoringovou společností ﬁrmě přinese? Factoring plní pro své uživatele tři
základní funkce. Představuje alternativní zdroj ﬁnancování, zajišťuje činnosti v oblasti správy pohledávek (od telefonického upomínání neplatičů až po intenzivní inkasní postup) a v té nejúplnější formě tzv. bezregresního factoringu
poskytuje i ochranu proti platební neschopnosti odběratelů.
Jak velký objem prostředků může uživatel prostřednictvím factoringu získat? To se odvíjí od konkrétní hodnoty postoupených pohledávek. Financujeme je zpravidla z 80 % a do propočtu této zálohy se zahrnuje
konečná částka příslušných faktur, tedy včetně DPH. Výši procenta ﬁnancování ovlivňuje také odvětví, ve kterém klient podniká, ale i diverziﬁkace daná počtem odběratelů. Mělo by jich být minimálně pět.
Kdy od vás může nový klient očekávat první peníze? Není výjimkou, že převod prostředků na účet klienta proběhne do 14 dnů
od první schůzky. Pokud nám dá zájemce k dispozici základní informace, zajistíme obratem schválení a podpis smlouvy. Hned potom
začne postupovat pohledávky a zálohy převádíme klientovi na účet v ten samý den, kdy na nás pohledávky postoupí.
Jaké pohledávky ﬁnancujete? Chtělo by se říci, že všechny, ale konkrétně, jsme připraveni ﬁnancovat nezajištěné pohledávky jak
tuzemské, tak exportní, v obou případech standardně se smluvně dojednanou splatností od 30 do 90 dnů. Financování probíhá do výše
předem stanovených limitů na odběratele, v případě exportu výhradně s převzetím rizika neplacení.
Vy prověřujete každého odběratele? Ano a není to pro nás tak složité. U tuzemských odběratelů si vystačíme hlavně s vlastními
poznatky, těch je dost, protože působíme na tomto trhu již téměř dvacet let, v zahraničí pro nás informace zajišťují osvědčení partneři.
Cílem je, abychom byli schopni poskytnout našemu klientovi maximum prostředků a zároveň snížili riziko vzniku tzv. špatných pohledávek.
Co když je pohledávka po splatnosti? Obecně platí, že krátké prodlení je v našich podmínkách obvyklé a jsou obory, kde se cíleně
pracuje s krátkou splatností, ale toleruje se i prodlení v řádech měsíců. Naše smluvní podmínky jsou na to připraveny a počítají s ﬁnancováním postoupených pohledávek až do 90 dnů po splatnosti beze změny podmínek.
Znamená to tedy, že za klienta přebíráte veškeré úkony spojené s inkasem pohledávek? Ano, na základě postoupení jsme
se stali novým věřitelem jeho odběratelů a jediným oprávněným. Ale jak už jsem zmínil, frekvenci upomínání a případné další, intenzivnější
inkasní kroky jsme připraveni přizpůsobit jak přání našeho klienta, tak zvyklostem oboru, ve kterém podniká.
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IEA: Ropný trh kvůli Egyptu není
v nouzové situaci
Světový ropný trh kvůli nepokojům v Egyptu žádnou mimořádnou situaci nezažívá, kdyby však
nastaly poruchy, byl by to pro mezinárodní organizace odběratelů a producentů ropy důvod
k zásahu. Sdělil to dnes šéf Mezinárodní agentury pro energii Nobuo Tanaka.
„Pokud dojde k poruše, měli bychom jednat,“ řekl Tanaka agentuře Reuters. Vedle své organizace
tím myslel zejména Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC), která nyní odmítá zvýšit těžbu,
protože na trhu žádné problémy nevidí. „Chtěli bychom, aby byla OPEC ﬂexibilnější,“ řekl Tanaka.
Ceny ropy v obavách z dopadů masových protivládních nepokojů v Egyptě a z nestability na celém
Blízkém východě v případě pádu vlády Husního Mubaraka v pondělí výrazně vzrostly. Severomořská
ropa Brent se poprvé od října 2008 přehoupla přes hranici 100 dolarů za barel. Dnes ceny mírně
klesly, Brent však zůstal nad 100 dolary.
Tanaka uvedl, že Suezský průplav a ropovod Sumed, který spojuje přístav Suez se severním pobřežím Egypta, pokračují v běžném provozu. Dodal, že i kdyby byl průplav uzavřen, nevznikl by
na trhu fyzický nedostatek, pouze by se zvýšily náklady na přepravu ropy. Správa průplavu dnes
oznámila, že nepokoje na provoz kanálu žádný vliv nemají.
Ropný kartel OPEC uvádí, že má nyní v pohotovosti volné kapacity v objemu šesti milionů barelů
denně, což představuje sedm procent světové poptávky. OPEC je sice vývojem v Egyptě znepokojen,
nevidí však potřebu zvýšit těžbu, protože na trhu žádné problémy nejsou, prohlásili v pondělí ropný
ministr Saúdské Arábie Alí Nuajmí a generální tajemník organizace Abdalláh Badrí.
OPEC nemá podle Badrího v plánu svolávat mimořádné zasedání ministrů před pravidelnou schůzkou, která se plánuje na červen. Setkání mezi producentskými a odběratelskými zeměmi 22. února
v Rijádu podle něj s největší pravděpodobností k žádné dohodě o zvýšení produkce nepovede.
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WTO potvrdila nezákonné subvence pro Boeing, tvrdí EU
Světová obchodní organizace (WTO) potvrdila, že americký výrobce
letecké techniky Boeing dostával od své vlády nezákonné subvence. Tvrdí
to informované zdroje a naznačila to i Evropská unie. Verdikt ve sporu
mezi Boeingem a evropským konsorciem EADS WTO předala zástupcům
obou stran, zveřejněn ale bude až později a zatím má zůstat důvěrný.
Spojené státy jsou naopak přesvědčeny, že nelegálně jednal i koncern
EADS, který vyrábí letadla Airbus.

AP mluvčí komisaře EU pro obchod John Clancy. Mluvčí amerického
obchodního zmocněnce Nefeterius McPhersonová ale vidí situaci jina

Zpráva WTO podle Evropské unie tvrdí, že pomoc americké vlády Boeingu
je v rozporu s mezinárodními úmluvami. To by znamenalo, že orgán WTO
potvrdil svůj předběžný nález z loňského září. Tehdejší verdikt ale přišel
až několik měsíců po tom, co WTO kritizovala vlády evropských zemí za
to, že nezákonně podporují výrobce letadel Airbus.

V minulosti obě strany hodnotily nálezy WTO rozdílně, každá zpravidla ve
svůj prospěch. EU je přesvědčena, že zmíněných téměř 24 miliard dolarů
jsou ilegální subvence, jako jsou například granty na výzkum či bezplatné
využití technologií. Americká vláda je prý Boeingu poskytovala přes
Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), ministerstvo obrany a také
přes samosprávy států Illinois, Kansas a Washington, kde má Boeing
výrobní haly a výzkumná centra.

Konsorcium EADS a jeho americký rival Boeing se léta obviňují, že od
svých vlád dostávají ilegální subvence. Nedovolená pomoc Boeingu podle
zástupců EU činí skoro 24 miliard dolarů (asi 425 miliard Kč), což je prý
obsaženo ve zmíněné důvěrné zprávě.
„Tato důkladná zpráva mnohem více objasňuje negativní dopady, které
mají americké subvence na průmysl Evropské unie. V tomto vleklém sporu
zároveň (zpráva) poskytuje aktuální vyvažující prvek,“ řekl podle agentury
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Přestože je ta zpráva důvěrná, Evropská unie ji veřejně komentovala.
My v tuto chvíli pouze říkáme, že Spojené státy jsou přesvědčeny, že
WTO potvrdí názor USA, podle něhož evropské subvence Airbusu převyšují subvence, které Spojené státy poskytly Boeingu,“ poznamenala
McPhersonová.

Kolik z uvedené částky ale WTO skutečně považuje za ilegální pomoc, bude
jasné až ve chvíli, kdy bude zpráva zveřejněna. To ale může trvat týdny či
měsíce. Pokud se neoﬁciální informace potvrdí, WTO by mohla Evropské
unii přiznat právo na náhradu prokazatelných ztrát. V praxi by to mohlo
vypadat tak, že Brusel uvalí odvetná cla na dovoz amerického zboží.
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Android se stal nejoblíbenějším systémem
pro chytré telefony
Operační systém Android od americké firmy Google sesadil
ve čtvrtém čtvrtletí konkurenční Symbian od finské Nokie
z pozice nejoblíbenější platformy pro chytré telefony.
Symbian byl jedničkou od zrození tohoto trhu před deseti lety. Vyplývá to z údajů zveřejněných výzkumnou
společností Canalys.
Výrobci mobilních telefonů prodali v posledních třech
měsících roku 32,9 milionu telefonů vybavených systémem Android. Meziročně prodej těchto telefonů stoupl
sedminásobně. Telefonů se Symbianem se prodalo 31 milionů. Apple, který používá vlastní systém, zvýšil prodej
telefonů iPhone na 16,2 milionu z 8,7 milionu. Celkem ve
čtvrtém čtvrtletí stoupl prodej chytrých mobilních telefonů
o 89 procent na 101,2 milionu přístrojů
Úspěch operačního systému Android je pro Google velmi
dobrou zprávou, protože mobilní telefony jsou na nejlepší cestě překonat počítače v připojování na internet.
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Z předních hráčů na trhu chytrých telefonů Android zatím
nepoužívají pouze Nokia, Apple a RIM. Na rozdíl od Applu
a Nokie Google nevyrábí vlastní telefonní hardware. Svůj
operační systém Android nabízí zdarma výrobcům telefonů
a ti si ho mohou přizpůsobit pro své přístroje.
Androidu nejvíce pomohl vysoký prodej telefonů od
výrobců Samsung Electronics, HTC a LG Electronics. Naopak Symbian souží problémy jeho majitele a hlavního
uživatele Nokia. Nokia minulý týden varovala, že její start
do nového roku není příliš dobrý, protože konkurence
dále snížila její podíl na trhu chytrých telefonů, napsala
agentura Reuters.
Do kategorie chytrých mobilů patří přístroje s operačním
systémem, díky němuž pracují podobně jako osobní počítač. Umožňují lidem prohlížet internet, odesílat elektronickou poštu a pracovat s různými softwarovými aplikacemi
na barevném displeji.
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Trh s počítačovými
tablety vzrostl za čtvrtletí
o 120 procent
Světový trh s počítačovými tablety vzrostl za čtvrté čtvrtletí
o 120 procent na téměř deset milionů kusů. Uvedla to dnes
analytická skupina Strategy Analytics. Podíl americké ﬁrmy
Apple klesl na 75 z 95 procent za třetí čtvrtletí. Polepšil si Google a jeho operační systém Android drží 22 procent světového
trhu s tablety.
Podle Strategy Analytics byl hlavním rivalem iPadů od Apple
model Galaxy od korejského koncernu Samsung Electronics.
Samsung uvedl, že za poslední tři měsíce minulého roku prodal
dva miliony tabletů Galaxy. Apple ale prodal za čtvrtletí přes
sedm milionů iPadů. Není však jasné, zda měly obě společnosti
na mysli naprosto shodná období.
Strategy Analytics předpokládají, že Android bude v první polovině letošního roku svůj podíl na trhu nadále zvyšovat. Zároveň
se očekává, že během pololetí půjdou do prodeje nové přístroje,
řístroje,
například Xoom od americké Motorola Mobility. Konkurenci
kurenci
navíc posílí kanadská Research In Motion, která
koncem čtvrtletí začne prodávat svůj tablet PlayBook.

Adresy pro domény podle starého protokolu už téměř došly
Mezinárodní organizace IANA, která má na
starosti celosvětově přidělování adres pro
internetové domény, již téměř vyčerpala své
zásoby. K dnešku jí zůstalo pět posledních
bloků, po jednom do každého regionu, které
odpovídají jednotlivým světadílům. Uvedlo
to sdružení CZ.NIC, spravující domény s koncovkou .cz. Související změna takzvaného
protokolu, který komunikaci po internetu
umožňuje, má pomoci problém s nedostatkem adres vyřešit, zároveň ale v budoucnu
může omezit fungování některých zařízení,
jako například modemů.
Samotným registrátorům adresy pro domény ze současného přídělu IANA dojdou
během několika měsíců, nejpozději zřejmě
v příštím roce. Následný nedostatek adres
přidělovaných podle staršího protokolu IPv4
má vyřešit přechod na IPv6, který umožní
výrazně větší počet číselných kombinací
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a tedy i adres. Přechod na IPv6 však může
způsobit problémy protože oba protokoly
nejsou kompatibilní. Výrobci internetových
zařízení a poskytovatelé obsahu budou
muset po určitou dobu podporovat oba
protokoly v rámci takzvaného přechodového
období. Například starší modemy nastavené
na IPv4 se nebudou umět připojit na nové
stránky pracující v IPv6.
„Alokační politika schválená v březnu 2009
říká, že s žádostí o poslední volné bloky
vstupuje IANA do takzvané fáze vyčerpání.
V této fázi už pouze IANA dokončí poslední
žádost, což se v pondělí stalo, a rozešle po
jednom bloku každému regionálnímu registru. Toto se má stát v nejbližších dnech,“
uvedl výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip.
IPv4 umožňuje připojení méně než čtyř
miliard počítačů. Nově nastupující protokol

IPv6 poskytuje množství adres vyjádřené
číslem s 38 nulami.
„Háček je v tom, že jsou protokoly vzájemně
nekompatibilní. Zjednodušeně řečeno to
znamená, že se zařízením, které zná pouze
IPv4, si nepřečtete obsah webu, který poskytuje zařízení s IPv6, a ani naopak,“ uvedl
počítačový expert společnosti TNS Josef
Vávra. Vedle ﬁrem pracujících s internetem,
jako internetové obchody nebo banky, bude
přechod na IPv6 znamenat vyšší riziko pro
běžné uživatele, neboť naprostá většina
současných zabezpečení počítačů a sítí, tzv.
ﬁrewallů na něj není připravena.
V Česku je v současnosti na protokol IPv6
připraveno přes pět procent ze tři čtvrtě milionu domén.cz. Například u domén s koncovkou .com, je to ale jen jedno procento.
Podobné to je i u domén .biz nebo .org.
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Je optimismus
v logistickém sektoru
na místě?

Období krize zasáhlo logistický sektor velmi silně, neboť
jde o oblast ovlivňovanou negativními faktory z více stran.
Prognózy do letošního roku jsou již příznivější, ale spíše lze
mluvit o určité stabilizaci a návratu k předkrizovým výsledkům.

Logistika je ve své úloze prostředníkem
mezi výrobcem a dodavatelem, či prodejcem nebo koncovým zákazníkem závislá
na vývoji v těchto segmentech trhu. Velmi
tudíž záleží v jaké oblasti logistická společnost působí.

Logisté nejsou na
jedné lodi
Z krizových let vyšel v rámci logistiky nejlépe skladovací sektor, naopak nejvíce byl
zasažen transport. Nejhorší situace byla
v prvním pololetí roku 2009, kdy podle
statistik MD ČR klesla silniční přeprava
zboží o 23 % proti předchozímu roku.
V letecké nákladní dopravě je situace

obdobná, teprve na sklonku minulého
roku se dostala těsně nad předkrizovou
úroveň. Také podle ČSÚ klesl vývoz zboží
a služeb v roce 2009 o téměř 11 % a dovoz
skončil v mínusu 10,6 %.
Nejméně se krize samozřejmě dotkla velkých společností se silným ﬁnančním zázemím a postavením na trhu, které mohly
investovat do inovací v reakci na nové
požadavky ze strany zákazníků i státních
institucí. Nejcitelněji ji naopak pocítily
menší logistické ﬁrmy a především dopravci. Neméně citelně se v důsledku
dotkla výrobců a prodejců nákladních
automobilů, jimž poklesl v roce 2009 celosvětově obrat až o 50 %.
Důsledky pocítili i developeři zabývající se
výstavbou logistických prostor a následně

výrobci skladovacích hal. Nesolventnost
logistických ﬁrem nebo ztížené podmínky
pro poskytování úvěrů znamenaly pro některé developery dokonce nulové zakázky
na výstavbu v této oblasti. To potvrzuje
například výrobce skladovacích hal Lindab-Astron, který nedostal během posledních dvou let jedinou developerskou
zakázku, vždy se jednalo o objednávky
přímo od logistických ﬁrem.

Další negativní
faktory
Krize donutila zákazníky logistických ﬁrem ke snížení nákladů včetně těch logistických, jenž mohou tvořit až 20 %
z celkových nákladů společností. Někteří
je řešili například zavedením metody Just
in Time, čímž odbourali nadbytečný pohyb ve skladech nebo dokonce potřebu
meziskladů, dále zavedením kontejnerové
dopravy nebo dopravy velkokapacitními
nákladními vozidly, neplacením zpětných
jízd atd. Jakoby nestačila sama krize, na
hlavu dopravců dopadly ještě další postihy. K nejvýraznějším patřil růst cen nafty,
rozšiřování mýtného, stále vyšší tlak na
používání emisně čistších vozidel (dle
normy Euro IV, Euro V), zavedení eura na
Slovensku apod.

Návrat do lepších
časů?
Po hospodářské a ﬁnanční krizi, která přišla nečekaně, se i velké a lépe prosperující
logistické společnosti zdráhají příliš konkretizovat výhledy do budoucnosti. Velmi
opatrní jsou v tomto ohledu i ekonomové.
Přestože druhá polovina loňského roku
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přinesla první výraznější signály, že se
situace zlepšuje, předpovídají v letošním
roce české ekonomice opět mírný pokles.

Co tedy mluví pro
optimistický pohled
dopředu?
Trh se pomalu stabilizuje, s rostoucí produkcí a prodejem zboží roste i poptávka
po skladovacích prostorech a dopravních
službách. Záleží samozřejmě, z jaké oblasti
logistická ﬁrma zboží nebo materiál přepravuje nebo kde jej skladuje a zda jde
o produkty, po nichž je buď stejná nebo
zvyšující se poptávka.
Výsledky 19. vlny Exportního výzkumu
DHL CzechTrade naznačují, že oblast českého exportu zažívá po útlumu v roce
2009 opětovné oživení. Celkem 40 % respondentů odpovědělo, že se jejich ﬁrmě
exportní objem podařilo oproti minulému roku zvýšit, dalších 35 % uvedlo, že
u nich nedošlo k žádné změně a jen 25 %
odpovědělo, že jejich exportní objem
zaznamenal pokles. Optimistické jsou
rovněž vize budoucího hospodaření. Téměř polovina všech oslovených očekává
nárůst exportního objemu v následujících
dvanácti měsících.
Podle Petry Roušarové z VGP – industriálních staveb činila míra obsazenosti VGP
parků v České republice ke konci roku
2010 již 99,7 % oproti prosinci roku 2009,
kdy dosahovala 94,4%. Dokončené projekty dosahují více než 600 000 m2 pronajímatelné plochy, což je nárůst o 18 %
oproti roku 2009. Výstavba probíhala ve
všech VGP parcích v ČR. Podle těchto výsledků rok 2010 navázal na předcházející
úspěšné roky.

Jedním z ukazatelů ekonomického vývoje
mezinárodního obchodu je podle Reuters
trh s nákladními automobily. Počet registrací nových těžkých nákladních vozidel
v EU stoupl loni v září lehce nad 20 % v porovnání s rokem předchozím. Podíváme-li
se na české prodejce, tak například objem
prodeje nákladních vozů Autocentra TIR
činil v roce 2008 jen 93 mil. Kč, v roce 2009
klesl na 89 mil., ale v roce 2010 již stoupl
na 114 mil. Kč.
Nelze opomenout proměnlivé faktory,
které mohou přispět k oživení nebo naopak k dočasnému zmrazení. Jedním z nich
je proměnlivý kurz eura, posilování koruny
a měn okolních států.
Mezi sporné patří ﬁnanční zvýhodňování
železniční dopravy oproti dopravě silniční,
které prosazuje ministr dopravy Bárta.

I když se železnice na přepravě v ČR podílí
zhruba 20 %, nemůže kompletně zastoupit silniční dopravu, minimálně v případě
konečného rozvozu zboží. Pro tuto kombinaci dopravy nejsou vytvořeny efektivní
podmínky, zejména pro překládku zboží.
V rámci přijetí tzv. Bílé knihy dopravní
politiky pro léta 2011–2020, vymezující
pojem společného evropského dopravního prostoru, bude nutné, s ohledem
na další rozvoj logistického sektoru u nás,
obhájit národní logistické strategie.
Také na tlak na převážení většího objemu
zboží za nižší náklady, mohou reagovat
pouze ekonomicky silnější ﬁrmy, pro něž
není problém vybavit vozový park nákladními automobily o vyšší nosnosti, čím
zvyšují kilometrovou výtěžnost. Pro malé
dopravce je tento trend často likvidační,
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Je optimismus v logistickém
sektoru na místě?

protože přímý nákup vozů nebo splnění podmínek leasingu není vždy v jejich
možnostech.
V souvislosti s vizemi do budoucna se
stále častěji hovoří o inteligentní a udržitelné logistice, v níž odborníci vidí základ
fungování světového hospodářství. Pro
logistické společnosti to znamená nabízet
komplexní služby v celoevropském, a čím
dál více i východním měřítku, v nadstandardní kvalitě za standardní ceny.

Kde hledat faktory
oživení
Změna přístupu ke službám je pro dopravce jedinou možností jak udržet krok.
Prvotní je maximální vytíženost při minimalizaci jízd, což kromě velkokapacitních
vozů a kontejnerové dopravy, představují
přímé sběrné linky dopravců. Velký důraz
se klade také na rychlost dodávky, která
navíc v potravinářství ovlivňuje kvalitu
zboží. Nároky na kvalitu zboží s krátkou
dobou trvanlivosti pak naopak četnost
dodávek zvýší. Jednoznačně plusovým
faktorem je zvyšování objemu doručovacích služeb, především díky rozvoji
internetového prodeje.
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Evropský trh proniká na východ do Ruska
a bývalých republik Sovětského svazu,
dále také do Rumunska, Bulharska, Srbska atd. Logistická centra budou tedy
rozšiřovat působnost do těchto oblastí.
V očekávání rozšíření exportu se v těchto
zemích začíná budovat dopravní infrastruktura a tento stavební boom s sebou
nese příležitosti nejen pro stavební ﬁrmy,
ale i pro dopravce materiálu.
Velmi významnou roli v exportu a importu
hraje zatracovaná Čína, která je pro české výrobce pátým největším odběratelem z oblasti strojního, automobilového
a elektrotechnického průmyslu. Kupodivu
objem importu je čtyřikrát nižší. Další
možnosti se rýsují s ohledem na letošní dohodu o zrušení cla mezi EU a Jižní
Koreou. Expanze dopravy nemíří jen východním směrem, nejnověji Evropská
komise jedná o otevření letecké dopravní
cesty s Brazílií.
S výsledky společnosti DACHSER Czech
Republic a.s. za poslední období seznamuje její obchodní a marketingový ředitel Ing. Jan Polter: „Již loňský rok byl
charakteristický oživením poptávky po
logistických službách, a to zejména v oblasti silniční přepravy. Naše společnost
zaznamenala v roce 2010 zvýšení po-

čtu odbavených zásilek pozemní cestou
o téměř 50 %. V tomto roce očekáváme
pokračování tohoto trendu, který souvisí s rostoucí poptávkou po spotřebním
zboží, ale i s oživením trhu s průmyslovými výrobky v segmentu B2B. V oblasti
námořní přepravy jsme v loňském roce
díky evropským importům levného zboží
zejména z Číny zaznamenali zvýšený tlak
na kapacitu kontejnerových lodí z Dálného východu a také v této oblasti je
možné očekávat podobný vývoj i v roce
2011. Přes oživení poptávky po logistických službách ovšem neustává tlak na
optimalizaci procesů a nákladů. U nás
v DACHSER Czech Republic tomu úspěšně
čelíme díky našim vlastním IT produktům,
které slouží nejen k vysoké transparentnosti logistických operací, ale především
optimalizují výkon i náklady na dopravu
a skladování.“

Mírně nejistá sezóna
Plusové signály oživení naznačují, že
důvod k optimismu je na místě, ale trh
není po krizi ještě natolik stabilní, aby
v letošním roce nemohlo dojít k dočasným poklesům objemu služeb a zisků
v některých oblastech logistiky.
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LOG-IN SK 2011 – Zaraďte Vyššiu rýchlosť!
Spoločnosť ATOZ EVENT pripravuje na 7. apríla 2011 už piaty ročník fóra LOG-IN, ktoré sa venuje inováciám,
novým projektom a efektívnym riešeniam v logistike na slovenskom trhu. Workshop s prípadovými štúdiami
a odbornými diskusiami prebehne v hoteli Park Inn Danube v Bratislave, kde prebehne aj IX. Logistický
Business Mixer ako VIP spoločenské stretnutie popredných logistických manažérov. Fórum LOG-IN privíta na svojom programe okolo
150 delegátov. To, že už ide o piaty ročník, dokazuje, že LOG-IN sa stal tradičným miestom jarného stretnutia významných logistických
profesionálov slovenského trhu.

Workshop LOG-IN
Odpoludňajší workshop LOG-IN ponúkne tradične obľúbené prípadové štúdie z rôznych oblastí logistických riešení. Prítomní odborníci sa
dozvedia, ako v spoločnosti Volkswagen Slovakia úspešne nahrádzajú vysokozdvižné vozíky novou technológiou od spoločnosti STILL.
Určite veľmi podnetnou bude prezentácia spoločnosti Gebrüder Weiss, ktorá ukáže, čo všetko dokáže logistická spoločnosť urobiť pre
svojho zákazníka. Možno je to prekvapujúce, ale aj namontovať práčku či zapojiť umývačku riadu. Účastníci
workshopu LOG-IN sa tak dozvedia praktické informácie k realizácii týchto projektov, ich fungovaniu a výsledkom, manažérskemu vedeniu, novým procesom vo výrobe, sklade či distribúcii. V rámci workshopu prebehnú
aj dve panelové diskusie na témy, ktoré trápia a zaujímajú takmer každého logistika. Prvá sa bude venovať
prepravám a skladovaniu nebezpečných vecí a druhá výhodám a nevýhodám EDI komunikácie.
LOG-IN 2011 sponzorsky podporuje rada významných firiem pôsobiacich v logistike. Sponzormi workshopú
sú spoločnosti Jungheinrich, CHEP a GrECo.

VII. Logistický Business Mixer
Na odpoludňajší workshop LOG-IN voľne nadviaže v poradí už IX. Logistický Business Mixer, ktorý prebehne
v priestoroch hotela Park Inn Danube. Pre približne 200 hostí bude pripravený súťažný program, slávnostný
raut, kokteilové bary, ochutnávka vín, zábavné hry a tombola. Generálnym partnerom Business Mixera sa
stala spoločnosť PointPark Properties SK. Partnermi Business Mixera sú spoločnosti, CHEP a Jungheinrich.
Pre viac informácií, prosím, neváhajte kontaktovať:
ATOZ EVENT, s. r. o., Alica Miklošková, Logistics Event Manager
gsm sk: +421 911 284 369, gsm cz: +420 731 800 390, email: alica.mikloskova@atoz.sk

LOG-IN SK 2011

PA R T N E R I WO R K S H O P U :

7. APRÍLA 2011 – PARK INN DANUBE HOTEL, BRATISLAVA
LOG-IN SK – FÓRUM O VÝZNAMNÝCH LOGISTICKÝCH INOVÁCIÁCH,
PRODUKTOCH A RIEŠENIACH V LOGISTIKE NA SLOVENSKOM TRHU.

Vstup
ZADARteMľoOv

pre užíva užieb!
h sl
g
lo istickýc
sa

Vypočujte si prípadové štúdie fóra LOG-IN SK a inšpirujte sa, ako vytvoriť to
najlepšie logistické riešenie pre seba a vašich zákazníkov.
Workshop

ZARAĎTE VYŠŠIU RÝCHLOSŤ, PREDBEHNITE KONKURENCIU!
13.00–13.10
Úvodné slovo

14.50–15.30
ADR – Krutá slovenská realita

13.10–13.55
Zapojenie práčky – aj to je
outsourcing logistiky

Preprava a skladovanie nebezpečných vecí má svoje prísne pravidlá. Niekedy sa však zdá, akoby boli len na papieri. Aká je prax,
predstaví diskusia odborníkov na túto tému.
Ľuboš Suchý, bezpečnostný poradca ADR, M KONZULT
Richard Lamper, konateľ, ČSAD Invest Logistics
Martin Polák, leasing manager, ProLogis

prípadová štúdia

To, že zákazník je pánom, platí u predajcov elektroniky dvojnásobne. A tak sa ich logistickí partneri musia pripraviť na nové úlohy:
nielen elektroniku uskladniť, vychystať a doručiť, ale zariadenie aj
namontovať a sprevádzkovať priamo u zákazníka.
prednášajúci bude upresnený

14.00–14.45
Aby vám regál nespadol na hlavu

prípadová štúdia

Nevhodne navrhnutý regálový systém môže užívateľovi spôsobiť
nemalé problémy a ohroziť jeho konkurencieschopnosť. Prezentácia prinesie praktický návod ako navrhnúť optimálne riešenie
regálového systému do skladu.
Marek Pršan, key account manažér, Jungheinrich
Tomáš Belica, projektant, projektový manažér, Jungheinrich

panelová diskusia

jt e
Za re gi st ru
už te ra z!

16.50–17.35
Materiálové toky vo VW pomocou
bezobslužnej manipulačnej techniky

prípadová štúdia

17.40–18.25
Kedy sa oplatí EDI?

16.00–16.45
Efektívne toky tovaru podporujú
efektivitu logistiky filiálok

Zbaviť sa papierových dokumentov je snom takmer každého manažéra. Je to ale možné a dokáže to každá firma? Aktuálnu situáciu využívania EDI komunikácie a výhľady do budúcna v tejto oblasti prediskutujú poprední odborníci v rámci panelovej diskusie.
David Reichl, riaditeľ divízie eBusiness, CCV Informační systémy
Mária Barvirčáková, IT manager, Opal Fytos
Martin Beňo, eCom product manager, GS1 Slovakia

prípadová štúdia

PA R T N E R I
BUSINESS
MIXERA:

Technologická novinka zjednodušuje materiálové toky pri montáži
automobilov a úplne nahrádza vysokozdvižné vozíky.
Jozef Šimončič, vedúci oddelenia optimalizácie logistiky,
VW Slovakia
Robert Macúš, obchodný riaditeľ, STILL SR

15.30–16.00
Prestávka

Prezentácia ukáže, ako zvládnuť náročnú logistiku zásobovania
národných trhov a efektívne zvládnuté zásobovanie jednotlivých
obchodných prevádzok.
Gerald Gruber, manager medzinárodných logistických procesov,
dm drogerie markt
Ivana Martináková, prokurista, dm drogerie markt

G E N E R Á L N Y PA R T N E R B U S I N E S S M I X E R A :

panelová diskusia

M E D I Á L N I PA R T N E R I :

18.30
Záverečné slovo

Galavecer
ˇ
Na popoludňajší workshop voľne nadviaže VIP večer pre logistických odborníkov –

IX. Logistický Business Mixer
Pre približne 200 hostí bude pripravený slávnostný raut, koktejlové bary, zábavno-obchodný program hier a súťaží a na
záver večera zlosovanie tomboly. Neformálna nálada tejto akcie je ideálnym prostredím pre nadväzovanie obchodných
kontaktov!

Program Logistického Business Mixera:
18.30
19.00
19.15
21.45
22.00

Welcome drink
Úvodné slovo večera
Rautové občerstvenie, živá hudba, hry a súťaže
Vyhlásenie výsledkov hier a súťaží
Zlosovanie tomboly o zaujímavé ceny
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ZAREGISTRUJTE SA Ué TERAZ!

On-line na internetovej str·nke www.log-in.sk alebo si vyûiadajte pozv·nku s registraËn˝m formul·rom u organiz·tora!

Pre bližšie informácie o možnostiach a podmienkach účasti
kontaktujte organizátora:

Alica Miklošková,
Logistics Event Manager

únor
gsm sk:25
00421
911 2011
284 369,
gsm cz: 00420 731 800 390,
e-mail: alica.mikloskova@atoz.sk

www.log-in.sk

Veletrh AMPER kraluje elektrotechnice a elektronice
více jak 16 let

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Terinvest, spol. s r. o.
Sídlo: Americká 27, Praha 2, Česká republika
Založení společnosti: 1993
Počet zaměstnanců: do 30 zaměstnanců
Obor podnikání: veletrhy, výstavy
Roční obrat společnosti:

Management:
Generální ředitel: Ing. Jiří Šviga
Marketingový ředitel: Bc. Martina Procházková
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Historie veletrhu AMPER sahá do roku 1994, kdy se tato veletržní akce poprvé konala v Paláci kultury v Praze a hostila 311 společností. V roce 1996 se veletrh přemístil s pěti sty šesti vystavovateli do veletržního areálu Strahov a následujících sedm let byl organizován, s výjimkou roku 2000, zde. Vyjímkou v sérií ročníku v areálu Strahov byl rok 2000, kdy byl veletrh Amper organizován na
Výstaviště Praha – Holešovice. V té době již veletrh navštívilo kolem šesti set sedmdesáti společností z 12 zemí světa. V roce 2004 již
Amper započal období na Výstavišti PVA – Letňany, na kterém byl organizován po dobu šesti let. Rok 2011 Je opět pro Amper
zlomový. Nejenom z hlediska změny veletržního místa, ale zároveň i první historické změny města, ve kterém je pořádán. 19. ročník
veletrhu je přesunut na Výstaviště Brno, na kterém je připraven účinkovat i následující roky.

Co přinesl veletrhu
AMPER konec roku
2010
První prezentace veletrhu proběhla
26 listopadu 2010 v areálu brněnského
výstaviště, kde byl uspořádán DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ veletrhu AMPER 2011.
Za hojné účastí stávajících vystavovatelů,
zástupců služeb pro vystavovatele a organizátora proběhlo seznámení s moderními
pavilony P, V a F, které jsou vyhrazeny
pro 19. ročník veletrhu AMPER a diskuze
o veškerých nabízených službách přímo
od jejich poskytovatelů (realizace expozic, catering, spedice, ubytování, atd.).
V rámci dne otevřených dveří se pořádala
zároveň i tisková konference, na kterou
byli pozvání zástupci regionálních médií, a kde bylo možné shlédnout některé
z hlavních novinek 19. ročníku. Zároveň
proběhla přehlídka 5-ti návrhů oﬁciálního
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kostýmu hostesek veletrhu AMPER 2011
a hlasování o nejlepší z nich.

Během měsíce
prosince se přihlásili
další významní
vystavovatelé
OEZ, která se za sedm desítek let působení
na trhu stala z výrobce jističů a pojistek
komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů
a zařízení nízkého napětí. Neodmyslitelnou součástí nabídky jsou rozsáhlé služby
servisu a technické podpory. Výrobky OEZ
nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. V roce
1994 se OEZ stal soukromou, ryze českou
ﬁrmou. Dynamický rozvoj společnosti
předznamenal vstup silného zahraničního

partnera. Tím se v roce 2007 stal koncern
Siemens. OEZ v současnosti zaměstnává
na 1600 pracovníků. Navštivte výstavní expozici OEZ na veletrhu AMPER v pavilonu
P – konkrétní číslo stánku bude upřesněno.
Dále například společnost ABB, která
patří mezi přední výrobce technologií
pro energetiku a automatizaci a na řadě
odborných veletrhů pravidelně představuje novinky z oblasti technologií, které
zvyšují konkurenceschopnost zákazníků
a napomáhají efektivnímu využití energie.
Na veletrhu Amper 2011 se představí veškeré divize ABB, jimiž jsou divize Produkty
a Systémy pro energetiku, Automatizace
výroby a pohony, Procesní automatizace
a divize produktů nízkého napětí. ABB se
zároveň každoročně účastní soutěže ZLATÝ AMPER a v uplynulých letech dokonce
několikrát získala hlavní cenu.
Společnost SCHRACK Technik, která se
již celá desetiletí proﬁluje jako kompetentní partner v oblasti elektrotechniky
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Veletrh AMPER kraluje elektrotechnice a elektronice
více jak 16 let

nízkého napětí, byla přihlášena na veletrh v polovině prosince. Hlavní ﬁlozoﬁí
společnosti je kvalitní servis a neustálý
vývoj produktů. S využitím široké palety
produktů ﬁrmy SCHRACK bylo po celém
světě vyprojektováno a ve spolupráci s renomovanými výrobci rozváděčů
dodáno mnoho významných staveb, ve

kterých produkty této společnosti slouží
k rozvodu elektrické energie v budovách
a zařízeních a zajišťují bezpečný chod
a průběh všech operací.
Nebo například společnost OMRON Electronics, která je předním světovým výrobcem
technicky vyspělých produktů průmyslové automatizace a předním dodavatelem

odborných aplikačních řešení. V oblasti
průmyslové automatizace má tradici již
50 let a zaujímá silné postavení v oblasti
snímacích, řídících a zobrazovacích komponent, jednotek řízení pohybu a ovládacích
panelů. Na veletrhu Amper 2011 společnost
OMRON představí novinky z oblasti pohonů, senzoriky, automatizace a bezpečnosti.

www.efacec.cz
Již tradičním vystavovatelem na veletrhu Amper je tuzemské obchodní zastoupení portugalského holdingu Efacec, jednoho z předních
světových výrobců silnoproudých zařízení, transformátorů a automatizačních systémů.
Efacec se stal v roce 2006 vybraným dodavatelem skříňových VN rozváděčů řady Normafix 25 kV a 38.5 kV do skupiny ČEZ Distribuce.
Skříňové vzduchem izolované rozváděče řady Normafix a kompaktní rozváděče řady Fluofix GC jsou od loňského roku schváleny rovněž
do sítí E.ONu v ČR, Slovensku a Maďarsku.
Letošní expozice návštěvníkům veletrhu umožní seznámení se s novinkou v širokém výrobním portfoliu dodavatele, kompaktním rozváděčem řady Fluofix GC s dálkovým ovládáním určeným do sítí s napěťovou hladinou 38.5 kV.
Společnost Efacec Praha s.r.o. se ve svých kompetenčních obchodních teritoriích (České Republice, Slovensku a Maďarsku) dále zabývá prodejem distribučních, regulačních
a výkonových transformátorů, výkonových vypínačů, vzduchových odpínačů, digitálních ochran s komunikací a řídících systémů v energetice. V posledních letech se Efacec
profiluje rovněž jako dodavatel zařízení obnovitelných zdrojů energie na klíč (fotovoltaické, vodní, větrné, biomasové a bioplynové elektrárny). Vyjma uvedených aktivit se
společnost dále zabývá komplexními dodávkami systémů průmyslové logistiky a plně automatizovaných zakladačových skladů.

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz
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Konec roku přinesl AMPERU
nejenom vystavovatele
1. prosince 2010 veletrh získat záštitu ministerstva průmyslu
a obchodu České republiky. 10. prosince 2010 oﬁciálně
převzala záštitu nad veletrhem předsedkyně poslanecké
sněmovny, Miroslava Němcová. 29. prosince nad tímto
projektem následně převzal záštitu i předseda vlády České republiky Petr Nečas. Mezi tradiční partnery veletrhu
AMPER patří elektrotechnické fakulty českých technických
univerzit. Jejich samostatné prezentace budou návštěvníci
moci sledovat během celého trvání veletrhu a v rámci
přednášek i praktických ukázek z VUT Brno, ČVUT Praha
a VŠB-TU Ostrava.

V rámci veletrhu AMPER
2011 vyhlašuje společnost
Terinvest spol. s r.o. ve
spolupráci s ČVUT v Praze
soutěž o nejpřínosnější exponát
veletrhu – ZLATÝ AMPER 2011
V lednu započala pod záštitou Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky zároveň i soutěž o nejlepší podnikatelský plán roku AMPER – IDEA 2011. Cílem soutěže
je podpora zajímavých podnikatelských nápadů v oblasti
elektrotechniky, elektroniky, automobilového průmyslu
a IT technologií. Speciální zaměření soutěže je na studenty
ČVUT Praha, VUT Brno, Vysoká škola Báňská – Technická
univerzita Ostrava, Škoda Auto Vysoká škola, Technická
univerzita Liberec. Předání hodnotných cen od partnerů
soutěže proběhne v rámci vyhlášení soutěže ZLATÝ AMPER
na veletrhu AMPER na výstavišti v Brně – 29. 3. 2011 od
17.00 hodin. Partnery projektu jsou portál Busyman.cz,
Ertrag@Sicherheit, Mladá Fronta, Economia a další. Stejně
jako do soutěže ZLATÝ AMPER, tak i do soutěže AMPER –
IDEA 2011 se lze přihlašovat na stránkách www.amper.cz.

EuroSystems® a.s.
• Společnost EuroSystems se od svého vzniku v roce 1991 zabývá dodávkami záložních systémů a dieselmotorů. Zaměřuje
se zejména na komplexní řešení v oblasti dodávek elektrické
energie v případě výpadku distribuční sítě.
Záložní zdroje – dieselagregáty
• Dieselagregáty dodáváme s motory
Cummins, Volvo, Perkins a Lister
Petter. Generátory dodáváme ve výkonech od 7 kVA do 3325 kVA. Mohou
být v otevřeném provedení (nekapotované) nebo v uzavřeném odhlučněném provedení (kapotované). Dieselagregáty vysokých výkonů jsou
zpravidla umístěny ve speciálních
zvukoizolačních ISO kontejnerech.
Dieselagregáty se používají jako záložní zdroje a trvalé zdroje napájení.
Dieselmotory
• Dodáváme dieselmotory Lister Petter a také japonské Kubota – jsme
zástupci obou firem pro český a slovenský trh. Používají se v řadě aplikací – svářecí agregáty, motorgenerátory, čerpadla a další.
Instalace a servis
• Zajišťujeme veškeré návazné služby
spojené s instalací dieselagregátů
jako je poradenství, vypracování
projektové dokumentace, stavební
řízení, dodávku na místo montáže,
instalaci elektro a strojní, v součinnosti se sesterskou firmou KTA
s.r.o. vzduchotechniku a odhlučnění, dále palivové hospodářství, revizi,
komplexní vyzkoušení a předání zařízení. Rovněž zajišťujeme veškeré poprodejní služby. Pro naše zákazníky
jsme připravili řadu servisních programů, ze kterých je možno si vybrat
dle různých specifických požadavků.
Fotovoltaika
• Dodáme také fotovoltaické elektrárny dle vašich požadavků se
solárními panely firmy CEEG – předního světového výrobce
fotovoltaiky. Hlavní výhodou této technologie je ekologičnost
a úspornost při zpracování energie ze slunce – fotovoltaika
znamená přeměnu světla na elektrickou energii.

www.eurosystems.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz
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ČEPS je provozovatel přenosové soustavy,
tj. sítí o napětí 220 a 400 kV na území
České republiky. ČEPS je státem vlastněná akciová společnost. „Naším posláním
je spolehlivě provozovat, udržovat
a rozvíjet přenosovou soustavu a poskytovat přenosové služby tuzemským
i zahraničním zákazníkům,“ říká Ing. Miroslav Vrba, CSc., výkonný ředitel úseku
dispečerské řízení a ICT ČEPS, a.s. „Dále
pak udržovat rovnováhu mezi výrobou
a spotřebou elektřiny v reálném čase.“

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

ČEPS, a.s.
Péče o přenosovou soustavu elektřiny

Jste výkonným ředitelem pro dispečerské řízení a ICT, takže úvodní
otázka je šitá vám na tělo: staráte
se o rozvoj přenosové soustavy,
dlouhodobě investujete… Můžete
připomenout tři čtyři nejdůležitější
akce za rok 2010?
O investiční rozvoj přenosové soustavy se
starají kolegové z úseku Provoz a správa
majetku. Mezi nejdůležitější akce roku
2010 řadím výstavbu nových transformoven 400 na 110 kV Chotějovice, která
umožní připojení nového bloku v Ledvicích a transformovny Kletné, což ve ﬁnále
podpoří rozvoj průmyslových aktivit na
Ostravsku. Dále pak technickými opatře-

ními došlo k posílení přenosové kapacity
v severozápadních Čechách, takže tranzity elektřiny z větrných parků na pobřeží
Baltického a Severního moře přes naši
soustavu již nepředstavovaly takové riziko,
jako v minulých letech.
V jakém technickém, technologickém stavu z hlediska kvality je vůbec
přenosová soustava v ČR ve srovnání
s ostatními zeměmi Evropy?
Přenosové soustavě České republiky nechybí důležitá propojení omezující tranzit
elektrické energie, jako je tomu například
u sousedů v Polsku nebo Rakousku. Na
druhé straně stáří jednotlivých zařízení se
blíží konci své fyzické životnosti a navíc je
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tel.: 545 421 511
e-mail: esys@esys.cz
www.elektrosystem.eu
Společnost ELEKTROSYSTEM a.s. je již 20 let významným dodavatelem
dispečerských řídicích a informačních systémů energetických soustav všech
napěťových úrovní. Společnost realizovala řadu úspěšných projektů v České republice,
na Slovensku a v současnosti se podílí i na evropském projektu CTDS pro
provozovatele přenosových soustav.
Mezi strategické
partnery společnosti
ELEKTROSYSTEM patří
v ČR ČEPS, a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., E.ON
Česká republika, s.r.o.
a ﬁrmy Unicorn Systems
a.s. a NESS Czech s.r.o.

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
ČEPS, a.s.
Sídlo: Česká republika, Praha
kapacita většiny prvků přenosové soustavy plně využívána. To znamená, že je před
námi rozsáhlá modernizace a posilování
přenosové soustavy.

vysoké profesionální úrovni. Vzájemně se
potřebujeme, abychom mohli plnit své
poslání – spolehlivé zásobování zákazníků
elektřinou.

Laicky řečeno, „přenášíte“ elektřinu
od výrobců k distributorům… Jaká je
vaše vzájemná spolupráce (s „první“
i „druhou“ stranou)?

Teď na ekonomickou notu… Jaké
jsou celkové hospodářské výsledky
ČEPS? Můžete připomenout vaše základní ukazatele (např. výnosy, tržby,
zisk)? Vnímáte ještě „slůvko“ krize,
nakolik se vás vůbec dotkla?

Otázku je třeba doplnit o přeshraniční obchodování s elektřinou. Našimi partnery
nejsou jen tuzemští výrobci a distributoři,
ale i sousední provozovatelé přenosových
soustav a obchodníci s elektřinou v mezinárodním měřítku. Spolupráce se všemi
vyjmenovanými subjekty je korektní, na

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

Jsme sice vlastněni státem (85 % akcií
vlastní Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR, 15 % Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR), jsme ale podnikatelský subjekt,
jehož cílem je dosahovat zisk. Ten pou-

Založení společnosti: 1998
Počet zaměstnanců: 496
Obor podnikání: energetika (rozvod elektřiny,
montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených
elektrických zařízení)
Roční obrat společnosti: 15 368 686 tis. Kč
(rok 2010)

Management:
Předseda představenstva: Ing. Vladimír Tošovský
Místopředseda představenstva: Ing. Petr Zeman
Členové představenstva: Ing. Miroslav Vrba, CSc.,
Ing. Zbyněk Boldiš, Ing. Milan Kovařík
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ČEPS, a.s.
Péče o přenosovou soustavu elektřiny
žíváme z větší části na investice do přenosové soustavy. Naše tržby tvoří součin
tarifů, které určuje nezávislý Energetický
regulační úřad a které se stanovují na rok
dopředu, a množství přenesené, respektive spotřebované elektřiny v daném roce.
Z toho je zřejmé, že poklesne-li spotřeba
elektřiny, jak se stalo v roce 2009, o 7 %
oproti předpokladům, tržby jsou také
dramaticky nižší. Nemůžeme během roku
zvyšovat tarify ani ovlivňovat spotřebu
elektřiny. Proto jsme zareagovali redukcí
investic a oprav. To lze ale učinit pouze krátkodobě. Rok 2010 již naznačuje
ekonomické oživení, avšak stále jsme ve
spotřebě elektřiny pod úrovní roku 2008.
Nemůžeme se vyhnout problému
a tím je připojování elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.
Hlavním problémem třeba fotovoltaických elektráren, možná že jsem to
pochopil správně, je jejich nepoužitelnost pro regulaci soustavy…
Můžete srozumitelným způsobem
vysvětlit, co to je „nepoužitelnost pro
regulaci soustavy“?
Bloky konvenčních elektráren, tj. uhelných, vodních, plynových a částečně
i jaderných, mají regulační schopnosti.
Čili mohou být odstaveny, například na
víkend nebo o svátcích, kdy je spotřeba
elektřiny nižší. V pracovní dny, jsou-li
přifázovány, mohou vyrábět v rozsahu
minimálního a maximálního výkonu,
mohou být připraveny „najet“ v případě
potřeby. To u větrných a fotovoltaických
elektráren neplatí. Ty vyrábějí podle klimatických podmínek bez ohledu na to,

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz
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Enerservis Chomutov, s.r.o.
je elektromontážní společností zabývající se dodávkou
zařízení a služeb v oblasti
instalace, revizí, provozu
a údržby zařízení NN, VN
a VVN. Zajišťuje dílčí instalace
a výměny technologie, ale
i stavby na klíč až po výslednou revizní zprávu a zkoušky
při uvádění do provozu

www.enerserviscv.cz

e n e r g e t i k a

jestli jejich elektřinu někdo potřebuje či
nikoliv. O to větší regulační nároky jsou
pak kladeny na ostatní regulovatelné
zdroje.

zákazníkům tyto neregulovatelné zdroje
omezovat nebo i vypínat. Půjde zejména
o denní období letních slunných víkendů
a vícedenních svátků.

Jak se s uvedeným problémem chcete vypořádat v následujících letech?

Vaše plány do budoucna, jaké investice, inovace a dlouhodobý investiční
rozvojový program připravujete?

Pokud se nárůst instalovaného výkonu zejména velkých fotovoltaických elektráren
v důsledku snížení výkupní ceny zchladí,
budeme schopni soustavu uregulovat,
i když to bude stát velké peníze navíc. Pokud ale bude nárůst pokračovat, třebaže
pomalejším tempem, absorpční potenciál
soustavy ČR bude brzy překročen a provozovatelé sítí budou nuceni v zájmu
udržení spolehlivých dodávek elektřiny

V současné době máme připraven detailní
plán investičních akcí do roku 2023, jejichž
realizace je dána několika důvody: připojování nových bloků konvenčních elektráren, nárůst spotřeby elektřiny, integrace
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a v neposlední řadě je to modernizace
a obnova existujících prvků přenosové
soustavy.

Věcně se bude jednat o pět nových rozvoden, 700 km nových linek 400 kV a cca
40 nových vývodových polí v existujících
rozvodnách. Budou pokračovat rekonstrukce rozvoden a jejich přechod na
dálkové ovládání, zdvojování jednoduchých linek, modernizace existujících linek
s cílem zvýšení jejich přenosové kapacity.
K tomu je nutné započítat standardní
obměnu informačních a komunikačních
technologií, vozového parku, péči o budovy a neenergetická zařízení. Hodláme
vybudovat nový dispečink, který bude
splňovat všechny požadavky zejména
na zabezpečení v rámci ochrany kritické
infrastruktury.

2342

Vývoj, výroba a dodávky odpojovačů, uzemňovačů,
podpěrek 1–420 kV. Motorové pohony.
Vakuové vypínače VN. Rekonstrukce přístrojů.
Strojírenská a elektrotechnická výroba. Galvanizace.
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ČEPS, a.s.
Péče o přenosovou soustavu elektřiny
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SERW, spol. s r.o., Sedlec 42, 332 02 Starý Plzenec
tel.: +420 377 966 454 fax: +420 377 966 621
e-mail: serw@serw.cz, www.serw.cz
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12 let v energerice
Společnost JETCON zajišťuje pro
zákazníky komplexní služby při řízení
stavebních projektů. Je schopna
vybrat, řídit a koordinovat činnosti
se subdodavatelskými firmami
a specialisty. Ve spolupráci s renomovanými firmami v oblasti
certifikací a auditů jsou průběžně
realizována nutná racionalizační
opatření a projekty související
s přechodem společnosti
na procesní model řízení
s cílem optimalizace nákladů.
Jde např. o centralizaci
správní režie a optimalizaci
výrobních kapacit, což spočívá také ve změně chování
a pozitivního přístupu
jednotlivých zaměstnanců.

3POLEHLIVÖ
PARTNER
VENERGETICE

Mezi nejvýznamnější
zákazníky se řadí energetické společnosti, města,
obce, družstva a další
soukromí i veřejnoprávní
investoři. Společnost
je držitelem certifikátu
systému řízení jakosti dle
ČSN EN ISO 9001:2001
a systému environmentálního managementu
ČSN EN ISO 14001,
ČSN OHSAS 18001:2008
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KONTAKT
tel./fax:
+420 474 656 239
GSM:
+420 602 307 847
e-m@il:
jetcon@jetcon.cz
www.jetcon.cz

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
SPOLEČNOST NA
ČESKÉM TRHU

V OBLASTI DODÁVEK
A SLUŽEB PRO VELMI
VYSOKÉ NAPĚTÍ

EGEM s.r.o. je vůdčí českou inženýrsko-dodavatelskou společností, zaměřenou na projektování, výstavbu, rekonstrukci, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí zdrojů
elektrické energie. Nabízí zákazníkům komplexní služby od návrhu řešení jejich požadavků, zpracování projektové dokumentace, realizaci až po služby související s provozováním, servisem a údržbou.
EGEM s.r.o. je renomovaným, vyhledávaným a spolehlivým dodavatelem všech významných společností na energetickém trhu v ČR a SR, působících v oblasti výroby (klasické
i jaderné zdroje), přenosu a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu. Tyto
dodávky jsou zaměřeny především na rozvodny VVN, VN, ochrany a řídící systémy, rozvaděče, vedení VVN a ZVN, servis, údržbu a projektové práce.
Disponuje referencemi i v zahraničí, např. v Ruské federaci, Iráku, Azerbajdžánu a na Kubě
a je držitelem Certifikátu Integrovaného systému ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Kontakty:
EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice, tel.: +420 387 008 240, fax: +420 387 008 280, e-mail: egem@egem.cz, www.egem.cz.
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rok po kroku ke komplexitě. Tak by se dal nazvat vzestup společnosti ASE v energetické branži, dnes jedné z mála společností na trhu, která se
může chlubit ryze českým kapitálem a přesto být
uznávaným dodavatelem energetických gigantů
E.ON, ČEZ, PRE a přenosové soustavy ČEPS.
Na počátku stáli nadšení jedinci s cílem být
modernější, kvalitnější a flexibilnější než
společnosti ze starého režimu a cenově dostupnější než na trh se do všech odvětví tlačící firmy ze západu. Zprvu se ASE zabývala
pouze montážními pracemi a dodávkami sekundárních částí rozvoden. Nyní i projekcí,
inženýringem, výrobou rozvaděčů NN, dodávkami a montážemi silových obvodů do
400kV včetně a řízením investičních zakázek.

energetiku a průmysl a to za podpory (jak
jinak než moderních) CAD systémů. Elektrická schémata v AutoCAD a RUPLAN, mechanické části v 3D systému SolidWorks.
TR Albrechtice

3D konstrukce ze
SolidWorks

TR Neznášov

PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING

V

Sídlo společnosti v Bořanovicích

Moderní

doba ovlivnila i samotný název
společnosti ASE zkratkou „automatizace systému pro energetiku“
a tak není divu, že i dnešní ASE
zůstává moderní, reagující na
požadavky legislativy, trhu a především zákazníků. I proto je ASE
pravidelně certifikována shodou
systému managementu jakosti
s požadavky ČSN EN ISO 9001,
shodou systému environmentálního managementu s požadavky
ČSN EN ISO 14001 a OHSAS.

Pravidelná certifikace

PROJEKCE

Jako jedna z prvních poboček ASE byla v

Jičíně vybudována vlastní projekční kancelář. Zde vznikají nejen výrobní dokumentace a projekty pro vlastní potřebu, ale převážnou činností je zakázková projekce pro
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rámci činností projektování a inženýringu,
konkrétně v oblasti investiční výstavby, rozšíření a rekonstrukcí v průmyslu, elektrárnách, teplárnách a rozvodnách všech napěťových soustav
nabízí a zajišťuje ASE zejména:
t studie proveditelnosti
t autorský dozor stavby
projekt stavby - dokumentace pro stavební řízení a realizaci:
t řídících systémů, ochran, měření a komunikace
t silových částí
t stavebních částí nebo stavebních úprav
t vypracování zadání stavby (dokumenty
k územnímu řízení)
t zpracování podkladů a provedení poptávkových řízení pro ocenění výkazu výměr stavby
t zajištění inženýrských činností v rámci přípravy i realizace stavby
t výpočty nastavení ochran
t generální projektantství

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE

Hlavní činností z celého portfolia ASE je i

nadále vlastní výstavba, rekonstrukce, opravy
a údržby včetně zkoušek a uvedení do provozu:
t rozvoden a transformoven VN, VVN a ZVN
t zařízení slaboproudé elektrotechniky a optoelektronické sítě
t elektrických částí technologických celků, zejména řídících a zabezpečovacích sy-stémů,
SKŘ (soubory kontroly a řízení), MaR (měření a regulace), vlastní spotřeby, záložního
napájení a osvětlení
t silových obvodů
A to od svorek generátoru, až po vyvedení výkonu do 400kV včetně.

VÝROBA ROZVADĚČŮ NN

Nejběžněji užívaným typem v energetice jsou

nepřenosné, kryté, rozvaděče pro vnitřní i venkovní instalaci. V
produkci ASE jsou
zastoupeny typovými
řadami AO, AS, AN,
AP, AV, AOSV. Jedná se o dlouhodobě
vyvíjené rozvaděče
ochran, řídících systémů, měření a regulace, vlastní spotřeby,
pro přenosové technologie a NFR včetně řídících a svorkovnicových skříní.

VÝROBA

Posledním článkem, i když výrobně na počát-

ku, byla za účelem rychlých dodávek rozvaděčových skříní založena dceřiná
společnost ASE-MC. V této
strojní a zámečnické dílně
se produkují ocelové nebo
nerezové skříně, kabelové
žlaby a přístrojové podstavce. A to jakožto pro vlastní
účely tak i pro ostatní odběratele z průmyslu a energetiky. Nejnovějším modelem
vyvinutým v ASE-MC je
telekomunikační rack s bezkonkurenčním odvětráním.

ASE, s.r.o.
6DGRYi««%RĵDQRYLFH««««/tEH]QLFH

WHO«««
DVH#DVHF]

GAPP System, spol. s r. o.
Petržílkova 23
PRAHA 5 - Stodůlky
158 00
tel.: +420 251 610 285
www.gapp.cz

GAPP System je předním českým
dodavatelem řešení v těchto oblastech:
•
•
•
•
•

Datová úložiště a jejich vysoká dostupnost.
Technologie pro budování DR center.
Virtualizace diskových zdrojů a serverů.
Kontinuální zálohování a rychlá obnova dat.
Archivace dat a elektronické pošty.

Společnost ČEPS využívá pro uložení a
zabezpečení svých dat řešení od společnosti
GAPP System.

letecké a pochůzkové kontroly elektrických vedení
– vizuální, termovizní, koronová diagnostika

www.gruber-lkv.cz

RRR spol. s r.o.
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Váš partner pre energetickú infraštruktúru

www.sag.eu.
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ING. MARTIN SLEZÁK
Kozinova 5241, 722 00 Ostrava-Třebovice
Držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
ÚDRŽBA OCHRANNÝCH PÁSEM VEDENÍ
STAVEBNÍ PRÁCE
VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

s.r.o.
9\SUDFRYiQtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHSURWHFKQRORJLH]DĜt]HQt
1191991D=91YþHWQČVWDYHEQtFKþiVWt
kontakt:
3UoYo]nt2VtUaYa7ĜHEoYLFH
,nJ/aGLVOaY5aãka
tHO:

STAVUM

spol. s r.o.

Firma Stavum působí v oblasti stavebnictví od roku
1991. Mimo pozemního stavitelství se frma specializuje na provádění staveb pro resort energetiky.
Do výrobního programu patří výstavba, popř. rekonstrukce, rozvoden 110–400 kV, základů stožárů vedení VN 35–400 kV, spínacích stanic a dalších souvisejících staveb v rámci ČR.
Kontakt:
STAVUM, spol. s r.o., 440 01 Louny, Česká 180
tel/fax 415654934, 415654156, email: stavum.louny@tiscali.cz

Působíme na trhu již od roku
1990 a za tu dobu jsme vytvořili
celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena

STAVÍME MODERNÍ
A ROZSÁHLÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

a užívána těmi nejvýznamnějšími podnik y z různých odvět ví.
Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnict ví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky,

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší
informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií.

průmyslu, obchodu a veřejného
sektoru.

www.unicornsystems.eu
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EGE, spol. s r.o. – výrobce ocelových
konstrukcí nejen pro energetiku

návrhu zákazníkem, zpracování dílenské
dokumentace, technologických postupů
a zpracování montážní dokumentace,“
popisuje výrobní proces.
Samotná výroba lanovkových stožárů je
z velké části prováděna v CNC vrtacích
centrech. Zkušební montáže za pomoci
stavebních jeřábů vyžadují velké prostory
a jsou realizovány na vyhrazených místech
přímo v areálu společnosti v Českých Budějovicích. Následná povrchová ochrana
žárovým zinkem musí splňovat nejnáročnější požadavky. Z tohoto důvodu využívá EGE pouze zákazníkem schválené
zinkovny, které mají všechna potřebná
oprávnění k zinkování takového materiálu.

3D technologie ve
výrobě
Za 60 let působení v energetickém průmyslu dodala společnost EGE, spol. s r.o.
své produkty a služby do více než 80 různých zemí a její výrobky se staly součástí
stovek jaderných, tepelných i vodních
elektráren a rozvoden po celém světě.
Kromě speciálních zařízení pro potřeby
elektroenergetického trhu, jakými jsou
generátorové vývody elektráren, zhášecí
tlumivky, zemní transformátory, odporníky a příhradové stožáry a konstrukce,
se společnost zaměřuje také na výrobu
ostatních ocelových konstrukcí, zejména
konstrukcí průmyslových hal, fotovoltaických elektráren a lanovkových stožárů.

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

Lanové dráhy na míru
Sekce Ocelové konstrukce společnosti
EGE vyrábí lanovkové stožáry jako výrobní
řadu, kterou doplňuje tradiční sortiment
konstrukcí pro energetiku. „Lanovky patří
mezi výrobní sortiment velmi náročný na
technickou přípravu i na výrobu samotnou“, tvrdí vedoucí manažer sekce Hynek
Falta, MBA, MSc. „Zákazník většinou požaduje zpracování stožárů hlavní i pomocné
ocelové konstrukce od designového návrhu až po realizaci. Technická příprava tudíž
v sobě většinou zahrnuje návrh ocelové
konstrukce, statický výpočet, schválení

Poslední realizovaná zakázka představovala pro společnost EGE, spol. s r.o. dodávku třech kompletních stožárových
konstrukcí o celkové hmotnosti 300 tun,
z čehož pomocné ocelové konstrukce
činily 55 tun. Součástí výroby bylo také
provedení magnetických a ultrazvukových svarových zkoušek, včetně kompletní
zkušební montáže v prostorách výrobního
závodu. „Tato zkušební montáž byla požadována zákazníkem z důvodu bezproblémové kompletace na stavbě. Jednotlivé
podpěrné body se totiž nacházejí na velmi
nepřístupných místech, montáž se často
provádí za pomoci vrtulníku a jakákoliv
nepřesnost by způsobila velké zdržení,
včetně výrazného navýšení montážních
nákladů,“ říká Hynek Falta.

42 únor 2011

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
EGE, spol. s r.o.
Sídlo: Česká republika, České Budějovice
Rozsah dodávky kromě vlastní výroby
zahrnoval i u této zakázky vypracování
kompletní výrobní a montážní dokumentace, včetně provedení statických
výpočtů. Ty byly provedeny v programu
SCIA Engineer. „U této poslední akce jsme
výpočtově navázali na externí projekční
kancelář, která vypracovala podstatnou
část hlavní ocelové konstrukce. Z naší
strany byl pak doplněn kompletní výpočet pomocné ocelové konstrukce lávek,
plošin, výstupů a technologických prvků,
kterými je hlavní konstrukce poměrně
složitě protkána,“ upřesňuje manažer.
Výrobní dokumentace celého stožáru
včetně pomocné konstrukce byla vypracována v programu Advance Steel.
„Výhoda použití tohoto programu se
ukázala především při tvorbě pomocné

ocelové konstrukce, kde byl zákazníkem
speciﬁkován poměrně složitý a montážně
náročný design. Díky zpracování celé konstrukce ve 3D proběhla zkušební montáž
prakticky bez problémů a dnes již probíhá
přímo na stavbě,“ dodává Hynek Falta.

S lanovkami za oceán
Sekce Ocelové konstrukce EGE, spol. s r.o.
v minulých letech dodávala, kromě Evropy, konstrukce pro lanové dráhy i do relativně exotických míst. Společnost například exportovala čtyři stožáry o celkovém
objemu 375 tun pro lanovou dráhu do
Turecka a dodala pět stožárových konstrukcí v objemu 495 tun, včetně ocelových konstrukcí stanic, do USA.

TRADICE VÝROBY SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
PRO ENERGETIKU OD ROKU 1948

ZHÁŠECÍ TLUMIVKY
ZAPOUZDŘENÉ VODIČE
PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY A OCELOVÉ KONSTRUKCE
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
EGE, spol. s r.o., Novohradská 34, 370 08 České Budějovice
tel.:Svět
+420průmyslu
387 764 111,
fax: +420 387 764 600, e-mail: info@ege.cz
| www.svetprumyslu.cz

www.ege.cz

Založení společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 500
Obor podnikání: Energetika
Roční obrat společnosti: 1,5 mld. Kč

Management:
Generální ředitel: Ing. Ivo Geršl
Vedoucí manažer sekce Zapouzdřené vodiče:
Ing. Aleš Kainz
Vedoucí manažer sekce Elektrotechnika:
Ing. Bohuslav Stejskal
Vedoucí manažer sekce Ocelové konstrukce:
Hynek Falta, MBA, MSc.
Vedoucí manažer sekce Sluneční elektrárny:
Ing. Richard Baloušek
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„Východoslovenská energetika a.s. (VSE)
sa postupne rozvíja z tzv. energetického rozvodného podniku v minulosti
na modernú distribučnú a obchodnú
spoločnosť,“ vysvětluje Mgr. Martin Mikláš, ředitel divize Finance a služby pro
zákazníky, Východoslovenská energetika
a.s. „Materská spoločnosť VSE je aktívna
v oblasti obchodu, distribučná činnosť
je vyčlenená v samostatnej spoločnosti
Východoslovenská distribučná a.s., a do
portfólia pribudla okrem servisných
spoločností aj VSE Ekoenergia s.r.o.
podnikajúca v oblasti obnoviteľných
zdrojov.“ Mgr. Martin Mikláš ještě
připomíná hlavní akcionáře společnosti,
kterými jsou: Fond národního majetku
(51 %) a RWE (49 %).
Nakupujete elektřinu od výrobců…
Kdo se za těmito výrobci „skrývá“?
Elektrinu nakupujeme na trhu, za trhových podmienok. Za ostatné dva roky sa
hlavne v súvislosti s tzv. hospodárskou
krízou situácia v oblasti ponuky a dopytu
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otočila – dopyt klesol a existuje skôr previs
ponuky, čo tlačí cenu komodity smerom
dole. Čo sa týka výrobcov, v našom regióne SVE sú dominantní predovšetkým
SE/Enel a ČEZ.
Elektřinu prodáváte 500 tisícům
zákazníků – domácnostem, ﬁrmám
a organizacím. Dá se říct, které
odběry jsou pro vás rozhodující z hlediska objemu? A kdo patří mezi vaše
klíčové zákazníky?
Predávame niečo cez 3 TWh elektriny.
Z toho asi dve tretiny sú ﬁrmy a organizácie a tretina domácnosti. Priemyselné
podniky sú z hľadiska objemov výrazne citlivé na ekonomický rast. Konkrétne mená
podnikov by som uvádzal nerád, bez ich
predchádzajúceho súhlasu, vzhľadom na
zmluvne dohodnuté obchodné tajomstvo.
Čo sa týka segmentu domácností, pôsobíme v zložitom regióne z pohľadu vysokej
nezamestnanosti. Tá sa v niektorých okresoch pohybuje na úrovni 20–30 %. Celková spotreba rastie mierne – asi 1 % ročne.

Jste letos spokojen s dosavadními
hospodářskými výsledky, hlavně
s ukazatelem zisku? Odpovídají
vašim předpokladům?
Nečakáme žiadne prekvapenie. Výsledok
bude porovnateľný s minulým rokom
a ﬁnančný plán bude dosiahnutý.
Máte vůbec ve svém oboru a ve vaší
lokalitě konkurenci? V případě že
ano, nakolik ji monitorujete? V případě že ne, neovlivňuje to kvalitu
vztahu k vašim klientům?
Musíme odlíšiť dve rôzne činnosti – distribúciu a obchod.
V oblasti distribúcie je logické, že konkurencia neexistuje. Aj preto je táto činnosť
regulovaná. Regulátor stanovuje výšku
poplatkov za prístup do distribučnej siete, ale napríklad tiež deﬁnuje minimálne
požadovanú úroveň kvality služieb – zaviedol tzv. štandardy kvality. Rovnaký
alebo obdobný model pre distribučnú
činnosť platí v celej EÚ. Nakoniec, oblasť
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energetiky ako celok je zo strany EÚ pomerne významne riadená a regulovaná.

rovaní a cieľoch spoločnosti a vzájomné
vzťahy sú veľmi korektné.

Oblasť obchodu je diametrálne iná. Táto
oblasť je liberalizovaná a konkurencia
je stále intenzívnejšia. Mená hráčov nie
sú žiadnym tajomstvom, sú to veľkí silní
hráči, ale aj menší, alternatívny. Konkurenciu samozrejme monitorujeme veľmi
pozorne, ale nielen to – hlavne sa snažíme
prichádzať pre zákazníkov s riešeniami,
ktoré chcú alebo potrebujú a kvalitou
obsluhy ich presvedčiť o spoľahlivosti VSE,
ako ich obchodného partnera.

Cieľom oboch akcionárov je stabilná,
ﬁnančne zdravá, ale tiež spoločensky
zodpovedná organizácia, vzhľadom na
charakter jej podnikania.

Vlastníkem akcií VSE je Fond národného majetku (51 %) a německý
koncern RWE (49 %). Jak se projevuje
v chodu ﬁrmy toto „sezení na dvou
židlích“ (stát versus soukromá ﬁrma).
Podle akcií by měl mít převahu stát,
nebo se mýlím…?!
V tomto smere vnímame akcionársku
štruktúru skôr ako výhodu, nakoľko obaja
akcionári sa zhodujú v strategickom sme-

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

V oblasti distribúcie je cieľom dlhodobo
zvyšovať kvalitu a spoľahlivosť dodávky
elektriny. Znie to síce jednoducho, ale
v tomto smere existuje významný priestor
pre zlepšenie, vzhľadom na dlhodobo
poddimenzované investície do obnovy
distribučných aktív. A spoľahlivá dodávka
elektriny je jedným z dôvodov, pre ktoré
sa ﬁrmy v určitých priemysloch rozhodujú
investovať alebo neinvestovať v danom
regióne.

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo: Slovenská republika, Košice
Založení společnosti: 1929
Počet zaměstnanců: 1575
Obor podnikání: Energetika
Roční obrat společnosti: 545 mil. euro

Management:
Generální ředitel: Norbert Schürmann

V oblasti obchodu je cieľom udržať resp.
získať nových zákazníkov a poskytovať
nadpriemernú kvalitu služieb.

Ředitel divize Finance a služby pro zákazníky:
Mgr. Mikláš Martin

A nakoniec sa akcionári zhodujú aj v oblasti maximalizácie hospodárskeho výsledku a dividendovej politike.

Ředitel divize Obchod: Mgr. Kulla Miroslav

Ředitel divize Síťové služby: Ing. Haluška Radoslav
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Váš slogan: Elektrina pre vaše
pohodlie – zní optimisticky. Jaká je
skutečnost, praxe? Ohlasy vašich
klientů…
Naša ﬁlozoﬁa je, aby zákazník cítil kvalitu služieb a tiež to, že práve kvalitou sa
odlišujeme od iných dodávateľov. Sme
napríklad dodávateľom s najväčším počtom zákazníckych kancelárií. Ostatné
spoločnosti majú väčšinou jednu kanceláriu, niektorí konkurenti kancelárie
postupne rušia. My nie. U nás ľudia môžu
prísť osobne, poslať e-mail, zavolať, zvolia
si akýkoľvek kontakt, ktorý im vyhovuje.
A to je len jeden z príkladov.
Zákazníkom tiež poskytujeme rozsiahle
poradenstvo napríklad v oblasti energetickej efektívnosti. Radíme im, ako usporiť
náklady na elektrinu v domácnosti aj vo
ﬁrmách, ponúkame podporu pri nákupe
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tepelných čerpadiel. Zákazníci tieto služby
vítajú, riešime s nimi často individuálne aj
komplikovanejšie požiadavky.
Pri uvažovaní o ďalšom rozširovaní starostlivosti sa riadime výsledkami každoročných prieskumov zameraných na
spokojnosť a lojalitu zákazníkov. Sú to
podrobné štúdie, kde monitorujeme
jednotlivé parametre spokojnosti alebo
nespokojnosti klientov, a následne na to
všetko reagujeme. Z výsledkov prieskumu
vo všeobecnosti vyplýva, že zákazníci nás
vnímajú ako spoľahlivého partnera, na
ktorého sa môžu s dôverou obrátiť.
S čím novým vstoupí Východoslovenská energetika a.s. do roku 2011? Co
vás také čeká v novém roce?
Predpokladáme, že nič revolučné. Energetika je o dlhodobých výhľadoch. Napríklad
investície do distribučnej siete sme nasta-

vili na nevyhnutnú úroveň, a nie je dôvod
ich každoročne meniť. Na druhej strane
to chce veľa práce zmysluplne a efektívne
preinvestovať rádovo 50 mil. euro ročne.
V oblasti obchodu potrebujeme zvyšovať
kvalitu služieb, prichádzať s inováciami,
byť rýchlejší a ustrážiť si náklady na akvizície a obsluhu zákazníkov a tak byť o krok
vpred pred konkurenciou.
Pozorne však vnímame vývoj v externom
prostredí. Už som totiž naznačil, že naše
výsledky korelujú s vývojom v ekonomike. Je pravdepodobné, že v najbližšom
období budeme čeliť tzv. dvojitému dnu,
teda opakovanému spomaleniu resp.
poklesu hospodárskej činnosti. Jedným
z dôvodov je nevyhnutná konsolidácia
verejných ﬁnancií, ktorá je témou dňa
vo viacerých európskych ekonomikách,
vrátane Slovenska.
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Komplexná povrchová úprava kovových
a betónových konštrukcií a stavieb.
Práce pre VSE a. s. Košice

dodávateľ bezpečnostných
systémov pre VSE, a.s.

Slavstroj s.r.o.
Malé Raškovce
www.slavstroj.sk

www.ibpm.sk

Ponuka služieb
Elektromontážna činnosť
Obchodná činnosť
Dodávka elektrických zariadení
Projektová a inžinierska činnosť
Údržbárska a servisná činnosť
BREDY ENERGY, s.r.o., Sečovská 7, 040 22 Košice
Tel./Fax: +421 556 220 359, Mobil: +421 907 979 878, bredy.bredy@gmail.com

ENERGIA PRO, s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
tel.: 02/5810 1324, fax: 02/58101316

Dovoz a distribúcia
výkonových vypínačov
výkonových a distribučných transformátorov
vysokonapäťových rozvádzačov, riadiacich systémov pre energetiku,
automatizované skladové hospodárstvo
výroba a montáž kioskových trafostanic
výroba NN rozvádzačov
inženiering
zabezpečenie certiﬁkátov a povolení, uvedenie do prevádzky
Prevádzka: ENERGIA PRO, s.r.o., ul. Istvána Gyurcsóa 5564/13, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/553 02 13, 552 49 72, fax: 031/552 89 30, e-mail: energiapro@nextra.sk, www.energiapro.sk

Výrobca oceľových a betónových stožiarov
Vyrába:

– oceľové osvetľovacie stožiare: kužeľové, osemhranné, rúrové
– betónové osvetľovacie stožiare
– mestský a záhradný program: dekoratívne stožiare, lavičky, reťazové stĺpiky,
stojany na bicykle, atd.
– štadiónové stožiare
– predpäté betónové stožiare pre NN a VN rozvody
– trakčné a signalizačné stožiare, výškové stožiare, telekomunikačné stožiare
– stožiare pre veterné elektrárne
– ohraňované oceľové stožiare pre rozvod 110kV až 400kV liniek

Nová výroba od roku 2009: zámková dlažba – rôzne tvarové a farebné prevedenia
obrubníky – cestné, parkové
debniace tvárnice

ELV Produkt a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, tel. +421 2 20 202 611, fax. +421 2 20 202 603-4, e-mail: elv@elv.sk, www.elv.sk

FUX Co. located in Miskolc, Hungary.

sklenené elektrické sálavé panely
400–1500 W
6 druhov farieb a zrkadlo
matný alebo lesklý povrch
horizontálne a vertikálne prevedenie
diaľkové ovládanie
COLTBURG s.r.o. , Hrnčiarska 2 , 040 01 Košice
Tel. +421 (0)55 62 34 261
www.coltburg.sk, info@coltburg.sk

Main products:
bare overhead line conductors (ACSR, ASC, AASC, AACSR)
covered overhead conductors, underground cables
copper and bronze products for driving electric vehicles
New products:
low corona radiating conductor
conductor with reduced magnetic ﬁeld
Certiﬁcations:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

www.fux.hu
www.fux.hu

Znalost
je nezbytná
Itron pomáhá budovat dodavatelům energií
chytřejší systémy pro udržitelnou budoucnost
- Photo: © Getty

Stejně jako technologické inovace formovaly 20. století, globální
problematika energií a vodních zdrojů slibují formovat 21. století.
V mnoha zemích, vzrůstá distribuovaná výroba energií a pro distrubutory není nic důležitějšího než kvalitně zabezpečené dodávky
cenově dostupné, spolehlivé a čisté energie.
Globální zkušenosti a prokazatelné odborné znalosti společnosti
Itron v oblastech AMM/AMI platforem při řešení inteligentního měření a inteligentních sítí mohou pomoci distributorům orientovat se
v měnícím se prostředí 21. století.

To k n o w m o r e , s t a r t h e r e

w w w. i t r o n . c o m
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EATON Elektrotechnika s.r.o. – Proudové
chrániče, jističe a rozváděčové skříně

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
EATON Elektrotechnika s.r.o.
Sídlo: Česká republika, Praha 9 – Horní Počernice,
Komárovská 2406
Založení společnosti: 26. 5. 1993
Počet zaměstnanců: výr. závod Suchdol 960 zaměstnanců, celá s.r.o 1166

„Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce
přístrojů pro domovní a průmyslové
elektroinstalace, přístrojů pro distribuci
elektrické energie a záložních zdrojů
patří od dubna roku 2008 do skupiny
Eaton Corporation,“ vysvětluje Ing. Josef
Mazánek, ředitel závodu v Suchdole nad
Lužnicí, Eaton Elektrotechnika s.r.o. „Na
český trh společnost vstoupila v roce
1993. V září 2009 změnila v souvislosti
s integrací do skupiny Eaton název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o.“
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Mohl byste stručně „popsat“ závod
v Suchdole nad Lužnicí?
Výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí je
významnou součástí společnosti Eaton
Elektrotechnika, jeho vznik se datuje od
roku 1994. Vyrábějí se zde proudové chrániče, jističe a rozváděčové skříně. Se svými
tisíci pracovníky se společnost řadí mezi
nejvýznamnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji. Společnost Eaton má přibližně
70 000 zaměstnanců a své výrobky dodává zákazníkům ve více než 150 zemích

Obor podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, Výroba, obchod a služby uvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona – montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně
Roční obrat společnosti: 5 136 mil. Kč vč. výroby
v Suchdole

Management:
Jednatelé společnosti: Ing. Vladislav Náhlík,
Ing. Jaroslav Šuda
Ředitel závodu: Ing. Josef Mazánek
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EL-NE Electrical Engineering Company We will advise you gladly, especially when it comes to individual, economically
www.el-ne.at ,
or send us an email to mail@el-ne.at .

ELEKTROTECHNIK

EL-NE Elektrotechnik Ges.m.b.H. · Kalkofenweg 8 · A-5400 Hallein-Gamp

EL-NE Elektrotechnika s.r.o. Telefon: +43 (0) 62 45/83 3 70-0, 82 3 24-0
Fax:
+43 (0) 62 45/82 3 24-22
E-mail: mail@el-ne.at
Internet: www.el-ne.at
FN: 56179t · LG Salzburg
UID: ATU34635703

Kompetentní partner pro systémy rozvodu proudu a svorkovnicí.
Rádi Vám poradşme, speciálnĢ pokud jde o individuální a ekonomické Ǝešení
proďlému. alší dƽleǎité informace najdete na našem web u www.el-ne.at , nebo
nám zašlete E-mail na mail@el-ne.at .

kých zařízení. Převážná většina z nich se
instaluje do elektrických rozváděčů. Tyto
přístroje vám zaručují pohodlí a bezpečnost ve vašem domě.
Jaký je vzájemný poměr zmiňovaných segmentů, třeba z pohledu
tržeb a podle zisku?
Na obratu výrobního závodu se podílí oblast jističů zhruba 2/3 a oblast rozváděčů
1/3. Z pohledu zisku je poměr obdobný.
Vaše produkty míří k zákazníkům
v České republice a do zemí Evropské
unie, zemí střední a východní Evropy… Kam nejvíc a jsou úspěšné?

světa. Pro více informací o skupině Eaton
navštivte www.eaton.com.
Lze výše zmíněné produkty, tj. malé
domovní jističe, proudové chrániče
a domovní rozvodnice, v kostce (pro
laika) popsat? Co se za těmito produkty skrývá, k čemu slouží?
Sortiment výrobků je určen pro domovní
instalace, zahrnuje především přístroje
pro jištění, spínání a ovládání elektric-
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Klíčovými produkty výrobního závodu
jsou rozváděče (od r. 1997), proudové
chrániče (2002), kombijističe (2003) a příslušenství (1997). Hotové výrobky dodává
výrobní závod do dvou distribučních center – do Meckenheimu v Německu (MDC),
odkud jsou dodávány výrobky do severní,
západní a jižní Evropy, Afriky a Ameriky
a do Brna-Pohořelic (BDC), odkud putují
výrobky do jižní a střední Evropy a do
zemí bývalého Sovětského svazu a Asie.
Přímým zákazníkem v Česku je společnost
Schrack Česká republika.

Eaton Elektrotechnika je kromě obchodu
v České republice odpovědná za obchodní
aktivity koncernu ve státech bývalého
SSSR a bývalé Jugoslávie. Tyto realizuje
buď prostřednictvím založených dceřiných společností (Slovensko 1998, Ukrajina 2002, Rusko 2004, Lotyšsko 2008), obchodních zastoupení (Kazachstán 2008)
nebo prostřednictvím partnerských ﬁrem.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.EatonElektrotechnika.cz.
Suchdolský závod je zodpovědný
nejen za výrobu výše uvedených skupin výrobků jako celku, ale i za vývoj
nových produktů. Jak se daří „vývoji“
a o jakých novinkách byste mohl
pohovořit (srozumitelným jazykem)?
Výrobní závod není primárně zodpovědný za vývoj výrobků. Vývojové centrum
elektrických výrobků a komponentů je
umístěno ve Vídni. K mnoha novinkám
patří například elektronické verze proudových chráničů a stavebnicový systém
xEnergy v segmentu rozváděčů. V oblasti
vývoje i prodeje nyní velmi beneﬁtujeme
ze sloučení a konsolidace portfolia celého
koncernu, což nám dává vekou výhodu ve
smyslu komplexního dodavatele řešení
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na co nejvyšší úrovni interní kapacity. Výsledek byl však významně ovlivněn především změnou ve struktuře koncernu.
V souvislosti s hospodářskou krizí v roce
2009 došlo v rámci koncernu k přesunu
části výroby chráničů ze Suchdolu nad
Lužnicí do Srbska a Rumunska a v této
souvislosti k redukci zaměstnanců ve
výrobní části společnosti. To se promítlo i ve snížení celkového obratu a také
zisku.

v oblasti kontroly a rozvodu elektrické
energie.
Jakým způsobem se ve ﬁrmě letos
vyvíjely základní hospodářské ukazatele? Jak se vám podařilo vyrovnat
se s krizí?
Na snížení poptávky jsme reagovali utlumením subdodavatelů s cílem zachovat

Jak jste již řekl, se svými 1000 pracovníky se vaše ﬁrma řadí mezi
jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů Jihočeského kraje. Máte
dostatek kvalitních pracovních sil?
Získávají se v regionu lehce? Nebo
si je musíte sami „vychovávat“? Jak
pečujete o jejich odborný růst?
Pracovní síla se rekrutuje především z regionu a spolupracujeme samozřejmě
i s personální agenturou. Máme nízkou
ﬂuktuaci, kmenový personál je stabilní
s délkou zaměstnání v našem závodě více

jak 10 let. K odbornému růstu pomáhají
našim zaměstnancům tématická školení
vedená interními a externími školiteli.
V současnosti se velmi věnujeme zdokonalování v anglickém jazyce, kdy zajišťujeme jak na pracovišti, tak individuální
formou několik kurzů odstupňovaných
dle úrovně znalostí. Zaměřujeme se však
i na mládež formou dlouholeté a osvědčené spolupráce s odbornými školami.
Studenti si v našem závodě odbornou
praxí zdokonalují zkušenosti získané teoretickou výukou.
Na vybudování vašeho závodu,
který se rozprostírá v areálu o ploše
30 000 m2, bylo ﬁrmou doposud
proinvestováno více než 650 miliónů
Kč. Dá se připomenout 3–5 klíčových
investicí?
Mezi klíčové investice našeho závodu patří
výstavba jednotlivých výrobních hal, která
probíhala v několika časových úsecích
a dále základní technologické vybavení
nutné pro zahájení výroby rozváděčů, kde

`s´ spolehlivý
Vá`´
partner
®
modular hardware systems

A-3943 Schrems, Karl Müller-Straße 5

www.rabl-druck.at

Výroba obalů z vlnitých, hladkých lepenek a plastů

Innovative locking,
latching and hinging
Systems for industrial
and electrical enclosures
Peter Ofner GmbH
Innovative Verschlusstechnik
Industriestrasse 336
A - 2722 Weikersdorf
Tel.: +43 2622 | 23 415
Fax: +433 22622
6222 | 23 415 - 20
62
office@dirak.at
dirirak
ak.at
www.dirak.at
k.at

Specializujeme se i na malá odběrová množství.
Nabízíme obaly s vysokou kvalitou zpracování, podpořenou zejména širokou technologickou základnou a dlouholetými
zkušen
zkušenostmi. Využití nejmodernějšího technického zázemí nám zajišťuje optimální využití
ké
všech vstupních komodit a ve svém důsledku příznivou cenu pro zákazníka.

www.hpkarton.cz
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se jednalo zejména o lakovací linky, děrovací a ohybací stroje. Kromě modernizace
výrobních technologií se též zaměřujeme
na posílení bezpečnosti práce a zlepšení
ochrany životního prostředí.

výrobní technologie, jako je například
laser vhodný pro výrobu některých typů
rozváděčů nebo vyšší úroveň testování
a výstupní kontroly pod napětím pro
jističovou výrobu.

Co nového (např. v produktech,
investicích) připravujete v suchdolském závodě v roce 2011, případně –
jaké jsou vaše plány v dalších letech?

Vaše závěrečné doplnění…

Za uvádění nových výrobků na trh je
zodpovědný úsek prodeje, který připravuje kampaně, workshopy, účasti
na veletrzích apod. a je zodpovědný za
komunikaci směrem k zákazníkům. Ve výrobním závodě připravujeme podmínky
pro začlenění zejména nové a moderní

Rád bych zmínil naši úlohu i v sociální oblasti, kde poskytujeme pracovní příležitost
pro pracovníky s handicapem jak interně, tak externě. Dlouhodobě a stabilně
spolupracujeme s výrobním družstvem
Služba VD, kde takto pokrýváme naší
poptávkou zhruba 190 pracovních míst.
Tato místa jsme vybavili našimi výrobními
prostředky, dodáváme veškerý materiál
a zajišťujeme i odborný výcvik.

Významný partner společnosti Eaton
Elektrotechnika s.r.o.

www.kpbintra.cz

Významný dopravce společnosti
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Pražská 559
378 06 Suchdol n. Lužnicí
tel.: +420 384 785 054

Tradiční český výrobce elektroinstalačního materiálu pro nn
rozvaděče. Vyrábíme a dodáváme 1-4fázové měděné propojovací
vací
lišty, mosazné svorkovnice 40-250A, speciální svorkovnice,
rozbočovací můstky, kabelové koncovky a velkou řadu
příslušenství. V oblasti služeb nabízíme chemické a tlakové
čištění všech typu elektroinstalací pod napětím do 1000V.
Centes, spol. s r.o. je česká soukromá firma s 20letou tradicí
a sídlem v Českých Budějovicích, jejíž pracovní kolektiv tvoří cca
70 pracovníků. Zabývá se výrobou obráběných, lisovaných, stříkaných plastových dílů a povrchovými úpravami vypalovacími práškovými barvami pro zákazníky z České republiky, EU a USA. Úroveň
kvality našich výrobků je podložena systémem řízení jakosti dle
standardu ISO 9001/2008, který je certifikován firmou Bureau
Veritas Certification. Firma CENTES, spol. s r.o. je certifikovaným
a osvědčeným dodavatelem a partnerem skupiny EATON.
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více než

10
let
zkušeností

v oblasti rozvaděčů

Tel.: 545 218 811, mobil: 606 780 909, e-mail: info@dawel.cz, www.dawel.cz
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„Snažíme sa o to, aby značka Slovnaft
bola vnímaná pozitívne. Chceme, aby
zákazník, ktorý príde na našu čerpaciu
stanicu, neľutoval svoj výber, ale naopak
vnímal to, že za svoje peniaze dostáva
adekvátnu férovú ponuku,“ vysvětluje
Oszkár Világi, predseda predstavenstva
a generální ředitel spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
Obchodujete s pohonnými hmotami.
Usuzujete, že ropy je do budoucna ve
světě dostatek?
Ropy je na svete nepochybne dostatok
a to minimálne na budúce desaťročia.
Zatiaľ sa darí udržiavať rovnaký pomer
medzi rastom spotreby a objavmi nových
zdrojov ropy, resp. zvyšovaním účinnosti
ťažby na už existujúcich poliach. Na dru-
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SLOVNAFT, a.s.
S důrazem na zodpovědnost

hej strane sú však nové ložiská ﬁnančne
nákladnejšie na prieskum i samotné využívanie, čo bude mať vplyv aj na budúcu
úroveň ceny ropy.
A jak se díváte na její neustálé zdražování?
Samotné zdražovanie cien ropy má fundamentálny i nefundamentálny základ.
Obchodníci s ropou očakávajú rast dopytu
po nej v dôsledku oživenia svetovej ekonomiky, ku ktorému dochádza. Dochádza
k rastu životnej úrovne, rastu počtu automobilov a vyššiemu medzinárodnému
obchodu. Na druhej strane je v súčasnosti
veľká časť ceny ropy a najmä jej volatilita
ovplyvnená aj vysokou voľnou likviditou
na ﬁnančných trhoch. Tá sa tam dostala
od svetových centrálnych bánk, ktoré ju
komerčným bankám požičali za extrémne

nízke základné úrokové sadzby s cieľom
následného vyššieho poskytovania klasických bankových úverov.
Ale to se neděje?
Ne. Finančné domy sa stali po kríze opatrnejšie v posudzovaní rizík úverových
klientov, a tak časť voľnej likvidity smeruje
na investovanie napríklad do komodít či
akcií, ktoré rastú.
Zdražování ropy se promítá i do ceny
pohonným hmot a ta neustále roste. Jaká
cena, si myslíte, že je tou hranicí, kdy řidiči
přestanou jezdit, nebo se poohlédnou
po jiné alternativě? (mluvíme o neprofesionálech)
Z pohľadu spotrebiteľa sa na rast cien
palív treba pozrieť z dvoch uhlov. Prvý je
ten, že každý motorista citlivo vníma rast
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ceny benzínu či nafty na čerpacej stanici,
na ktorej zvykne tankovať. Druhá vec je
však tá, do akej miery je rast cien palív za
dlhšie obdobie primeraný rastu životnej
úrovne motoristov. V tomto vzťahu je
dôležité sledovať, či si bežný občan dokáže z výplaty kúpiť viac litrov paliva než
napríklad pred 10 rokmi.
Myslíte si tedy, že se životní úroveň
pozvedla a lidé jsou méně citlivý na
zvyšovaní cen?
Je zrejmé, že v oboch krajinách bývalého
Československa bol po roku 1989 rast životnej úrovne rýchlejší než rast cien palív,
a tak dnes palivá, hoci sú drahé, tvoria na
celkových výdavkov rodiny menšiu záťaž
než pred rokmi. Preto ani súčasné ceny
nedosiahli také hranice, ktoré by motoristov odradili od jazdy autom. Zároveň
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ani auto už dnes nie je luxusom, ako tomu
bolo pred 30 rokmi. Stalo sa bežnou súčasťou života a prináša modernému človeku
mnoho časových úspor. Je preto ťažké ho
nahradiť. Podstatné je, aby na trhu existovala spravodlivá súťaž medzi ropnými
spoločnosťami, aby zákazník videl, že aj
keď sú ceny vysoké, tak je to typické pre
celú krajinu a Európu, a nie je to len jav
prejavujúci sa na „jeho“ čerpacej stanici.
Hledají se stále jiné alternativní zdroje, které by buď nahradily ropu, nebo
které by byly jako pohonné hmoty.
Co si o tom myslíte?
Je to beh na dlhú a ﬁnančne nákladnú
trať. Alternatívne technológie, ak majú
byť úspešné, mali by byť lacnejšie, než
bežný benzín. Musí byť k tomu vybudovaná príslušná infraštruktúra a rovnako

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
SLOVNAFT, a.s.
Sídlo: Slovenská republika, Bratislava
Založení společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 2258 (k 31. 1. 2011)
Obor podnikání: Chemický a petrochemický
priemysel
Roční obrat společnosti: 3,5 mld. (2010)

Management:
Generální ředitel: Oszkár Világi
Obchodní ředitel: Michal Pavlík
Výrobní ředitel: Tibor Kántor
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tak u zákazníka musí vzniknúť “chuť“
vymeniť zvuk klasického benzínového
motora za ultratichý chod elektromotora.
To, že sa budú každý rok vyrábať modely automobilov s ľahšou konštrukciou
s úspornejším motorom, lepšou aerodynamikou a podobne, je prirodzené a bude
to pokračovať. No nahradenie klasického
benzínu inou alternatívou v rozsahu, že by
napríklad 80 % automobilovej ﬂotily tvorili
autá na elektrinu, to bude trvať desaťročia.
Jaké to je být součástí významné
středoevropské raﬁnérské skupiny
MOL Group?
Slovnaft sa vďaka členstvu v medzinárodnej skupine stal ﬁnančne i výrobne
stabilnejším. Zefektívnilo sa obstarávanie,
nákup surovín, bežná prevádzka, čím sa
podarilo znížiť náklady a rozšírili sa predajné možnosti. Spoločnosť tiež získala prístup k technologickému a manažérskemu
know-how od iných členov Skupiny MOL.
Slovnaft sa stal hodnotnejšou ﬁrmou, a tak
rozhodnutie byť členom väčšieho celku
sa v tomto prípade ukázalo ako správne.
Je podle vás brand Slovnaft silným
brandem ve východní Evropě?
V strednej Európe krajín V4, Rakúska a časti Nemecka je naša spoločnosť nepochybne veľmi rešpektovaným výrobcom, ktorú
obchodní partneri kvalitných produktov
a serióznym na dlhodobé vzťahy orientovaným partnerom.
Hodláte tuto značku více komunikovat, třeba oslovovat jinou cílovou
skupinu?
Našim cieľom je najmä to, aby značka
Slovnaft bola vnímaná ako synonymum
prvotriednej kvality produktov a služieb.
Chceme, aby zákazník, ktorý príde na našu
čerpaciu stanicu, neľutoval svoj výber, ale
naopak vnímal to, že za svoje peniaze
dostáva adekvátnu férovú ponuku.
Je podle vás trh stabilizovaný, nebo
je prostor pro další akvizice?
Principiálne je trh v súčasnosti stabilizovaný, na druhej strane však doba skôr či
neskôr nepochybne prinesie akvizičné
možnosti.
Hledáte třeba i prostor pro jiné využití nebo jiné obchodní možnosti?
Zámerom Skupiny MOL je neustále hľadať
príležitosti rastu na existujúcom trhu. Je
pripravená sa však vydať cestou investovania aj do iných odvetví, než sú tradične
ťažba, spracovanie a predaj ropy a ply-
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nu. Sme aktívni v produkcii biozložiek,
s partnermi zvažujeme možnosti výroby
a predaja elektrickej energie, skúmame
ďalšie možnosti v oblasti logistiky a skladovania uhľovodíkov. Určite chceme stáť
na viacerých pilieroch.

tento rok stali slovenské metropoly Bratislava a Košice. Je síce ﬁnančne nákladné
takto populárny šport podporovať, je však
zrejmé, že pokiaľ tak nebudú robiť veľké
ﬁrmy, tak nikto. Aj tu cítime istú spoločenskú zodpovednosť.

Co si myslíte o alternativních zdrojích?

A jaká je zpětná vazba?

Nemyslím si, že je možné nahradiť klasické
motorové palivá alternatívami v horizonte
niekoľkých rokov. Z aspektu desaťročí je
to prirodzene možné, to však štáty budú
musieť spočítať všetky ekonomické aj
environmentálne výhody a nevýhody
alternatívnych energií voči fosílnym palivám, na čo nie je podľa rôznych štúdii
jednotný názor. Navyše „prechod“ na iné
technológie musí dozrieť aj u zákazníkov,
ktorých vžité spotrebiteľské návyky sa
budú meniť len postupne.

Veľmi dobrá, myslím si, že zákazníci podvedome zlepšili vnímanie značky Slovnaft
v tom, že je to spoločnosť, ktorá nevyrába
len benzín, ale že sponzoruje rozvoj športu,
ktorý Slovensku priniesol mnoho radosti.

Jak se vaše společnost snaží posilovat obnovitelné zdroje, jak vrací
přírodě to, co si z ní bere?
Prioritou je pracovať tak, aby sme ostali
lídrom v našom odvetví, pokiaľ ide o maximálne zužitkovanie ropy na hodnotné
produkty ako sú motorové palivá, chemické výrobky a plasty. Tým, že máme
jeden z najvyšších pomerov konverzie
ropy na tieto výrobky v Európe, tak len
malú časť z našej raﬁnérskej produkcie
tvoria ťažké vykurovacie oleje a ropné
zvyšky. Snažíme sa technologicky nastaviť
výrobu, logistiku a predaj tak, aby za nami
ostala čo najmenšia environmentálna stopa. Okrem toho však celkom prirodzene
sledujeme aj trendy v rozvoji rôznych
bio alternatív, spolu s partnermi už časť
biokomponentov produkujeme a mnoho
environmentálnych projektov v rámci Slovenska a iných krajín, kde Skupina MOL
pôsobí, sponzorujeme.
Vaše společnost sponzoruje hokejovou extraligu. Proč právě hokej?
Hokej je na Slovensku najúspešnejším
športom, v ktorom sme dosiahli výrazné
úspechy na európskej a svetovej úrovni.
Je to šport, ktorý pozitívne reprezentuje
Slovensko, vyvoláva vášne a hrdosť. Naše
partnerstvo s extraligou nielen obohatilo najvyššiu hokejovú súťaž a ešte viac
zatraktívnilo hokej v očiach fanúšikov
a nadšencov, ale zároveň v rámci spolupráce prispelo aj k rastu mladých budúcich talentovaných hráčov. Ako generálny
partner slovenskej hokejovej reprezentácie vkladáme nádeje do blížiacich sa
Majstrovstiev sveta, ktorých dejiskom sa
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Vyplatí se takový sponzoring ve
smyslu cena/výkon?
Z dlhodobého hľadiska je tam aj ekonomický prínos, z krátkodobého hľadiska to
neprepočítavame na každé euro, ale posudzujeme ako prirodzenú spoločenskú podporu silnej, zdravej a veľkej domácej ﬁrmy.
Myslíte si, že každá významnější
společnost by se měla věnovat CSR,
vynaložit určité prostředky pro
dobrou věc?
Podnikať zodpovedne s pozitívnym dopadom nielen na hospodárske výsledky,
ale na celé relevantné okolie by malo

byť záväzkom pre každý podnikateľský
subjekt. To zahŕňa aj vyvíjanie úsilia na
znižovanie negatívneho dopadu a zlepšovanie životného prostredia, investície
do rozvoja ľudského kapitálu, komunity
a spoločnosti v širšom slova zmysle. Pri
dobre zadeﬁnovanej forme podpory tak
ﬁrma nielen pomáha tým, ktorí to potrebujú, ale postupne zistí, že jej meno
a reputácia sa výrazne znásobia a že ju
spoločnosť nebude vnímať len cez produkty a služby, ktoré poskytuje, ale aj
hodnoty, ktoré vyznáva.
Pavel Libora

www.limek.cz

Správa nehnuteľností, upratovanie,
údržba zelene, zimná údržba,
obsluha technológií,
pranie a chemické čistenie

www.senes.sk

Imex-Šala s.r.o je firma, ktorá okrem stavebnej činnosti je zameraná aj na búracie práce,
zemné práce a predaj stavebného materiálu.
Poskytujeme komplexnú stavebnú starostlivosť
od poradenstva, vedenia stavebných projektov
až po realizáciu stavebných činností.
Máme vybudovanú podnikovú kultúru, systém riadenia kvality EN ISO 9001:2008
v oblasti uskutočnovania stavieb a ich zmien. Snažíme
ažíme sa stále zdokonaľovať a zlepákazšovať naše činnosti a služby, lebo len spokojný zákazník má pre nás najväčšiu cenu.
Kontakty:
Tibor Sedlak (konatel), tel.: +421905620766
Mgr. Martin Slavkay (riaditel), tel.: +421944442034
2034
www.imex-sala.sk

technika pro životní prostředí

GEOSAN spol. s r.o.

www.geosan.cz
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ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Obnova rodinné strojírenské tradice

Rodinná akciová společnost ROJEK (RJK)
dřevoobráběcí stroje má téměř 90-ti
letou tradici výroby dřevoobráběcích
strojů. Firma sídlí v Častolovicích v Královéhradeckém kraji. Výrobní závod stojí
v nedalekém Kostelci nad Orlicí. Společnost zaměstnává téměř 120 pracovníků.
Z nich asi desetina má vysokoškolské
vzdělání a jedna pětina maturitu. V roce
2009 docílila RJK za prodané výrobky
a služby tržeb ve výši 280 mil Kč.
Vyráběný sortiment je rozdělen do tří
modelových řad: EURO SERIE 7 – kombinované profesionální dřevoobráběcí
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stroje vlastní konstrukce. INDUSTRY SERIE – klasické profesionální dřevoobráběcí stroje vlastní konstrukce. TEPELNÁ
TECHNIKA – kotle na dřevo nové generace
a drtiče dřevní hmoty vlastní konstrukce.
Právě tato poslední řada pomohla ﬁrmě
zmírnit dopady hospodářské recese.

E. Rojek: Kotle a drtiče nám
pomohly z krize
„Ještě před začátkem krize jsme začali
vyvíjet drtič na zpracování dřevní hmoty
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Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Sídlo: Česká republika, Častolovice
a kotle na energetické využití biomasy.
Investovali jsme do lakovny. Nakoupili dva svařovací roboty, laser na dělení
plechu a nůžky pro produkci tepelné
techniky“, řekl výrobní ředitel RJK Evžen
Rojek. Podle něj prodej dřevoobráběcích
strojů v důsledku ekonomické stagnace
sice řádově poklesl až o desítky procent.
Stejně ale meziročně roste odbyt drtičů
a kotlů. Včasná diverziﬁkace výroby se
společnosti vyplatila. Vyrábí nyní automatické kotle na biomasu včetně kotů
s automatickým spalováním pelet, obilí
a uhlí. Dále standardní zplynovací kotle
na dřevo, doplněné o hořáky na pelety.
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Současně nabízí inovované drtiče dřevní
hmoty s odvětvovacím zařízením a pytlováním. Drtiče produkují jako palivo krátké
kusové dřevo.
RJK má obchodní zastoupení ve více
než 65 státech po celém světě. Podle
Rojka tuto síť se společnosti podařilo
vytvořit hlavně díky jazykově dobře
vybavenému a vysoce profesionálnímu
exportnímu oddělení. Jeho členové spolu s vedení firmy navštěvují světové veletrhy jako Ligna v Hannoveru, XYLEXPO
v Miláně nebo obdobné výstavy v USA.
Setkávají se tam se světovými odběrateli

Založení společnosti: 1921
Počet zaměstnanců: 97
Obor podnikání: Strojírenství
Roční obrat společnosti: 10 mil. euro

Management:
Generální ředitel: Mgr. Jiří Rojek
Ředitel divize obchod ČR a SR: Jan Ledr
Ředitel zahr. obchodu: Ing. Miroslav Sklenář
Výrobní ředitel: Oldřich Moravec
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dřevoobráběcích strojů a nabízí jim své
produkty.
„Naší konkurenční výhodou byla dobrá
technická úroveň za nízkou cenu. Výbornou litinu, ocel a další hutní matriál můžeme nakupovat v Čechách a na Slovensku.
Jen hliník nakupujeme v Itálii. Kvalitní
a levné stroje, které jsme zpočátku nabízeli, nám umožnily rozvoj ﬁrmy a navázat
obchodní kontakty, „ vysvětil Rojek. Jak
ale dodal, s postupným růstem nákladů
se uvedená zvýhodnění začala ztrácet.

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Obnova rodinné strojírenské tradice
Značně k tomu také přispělo posilování
koruny. Řešením bylo zvyšování produktivity a objemu výroby. Například výrobní
technologie pro všechny výrobkové řady
včetně Tepelné techniky jsou spoluﬁnancovány z projektu INOVACE Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. „To nám
umožnilo zvýšit produktivitu práce a snížit
náklady a tím i udržet cenovou a dodavatelskou stabilitu výrobků značky ROJEK
pro budoucí období,“ objasnil Rojek.

RJK má obchodní zastoupení v 65 zemích
světa. Spolupracuje s německou ﬁrmou
HOMAG GROUP AG a italskou společností
Griggio. „Italům“ RJK dodává řadu EURO
SERIE 7 kombinovaných strojů a ti ji pak
dál prodávají pod svou značkou. Naopak,
od Griggio dostává RJK řadu klasických
profesionálních dřevoobráběcích strojů, kterou nabízíme jako modrou sérii
INDUSTRY. „Společnost HOMAG naším
prostřednictvím nabízí obráběcí centra,
velkoplošné pily, olepovačky hran, dopravníkové systémy a podobně určené
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pro výrobce nábytku. S německými a italskými partnery si nekonkurujeme, ale
naopak spolupracujeme a doplňujeme
se,“ uvedl Rojek.
Novodobá historie RJK má počátek v roce
1991, kdy vnuk jejího zakladatele Mgr.
Jiří Rojek dosáhl na základě restitučního
podílu vydělení Dřevostroje Častolovice
z Kovodružstva Rychnov nad Kněžnou.
V Častolovicích se až do roku 1980 vyráběli
litinové dřevoobráběcí stroje pod názvem
ROJEK. Proto se na tuto značku zcela nezapomnělo ani na počátku devadesátých
let. Nicméně po roce 1980 častolovický
závod zahájil výrobu lehké řady kombinované srovnávačky se spodním protahem.

S tímto výrobkem obnovená společnost
RJK po roce 1991 začala podnikat. Později přibyla tloušťkovací a spodní frézka
a kotoučová pila. V polovině devadesátých let RJK částečně restituovala a zprivatizovala původně rodinný strojírenský
závod v Kostelci nad Orlicí. RJK tak získala
konstruktéry, technology a další kvaliﬁkované zaměstnance. Proto vývoj i výrobu
dřevoobráběcích strojů přesunula tam.
RJK se etablovala na trhu s výbušnými
motory v roce 1921. Později se přeorientovala na těžké, litinové dřevoobráběcí
stroje. Před II. Světovou válkou je vyvážela
do mnoha vyspělých zemí.
Ing. Ivan Jemelka

Společnost KTR byla založena v roce 1994.
Zabýváme se vývojem a výrobou regulátorů
pro kotle na tuhá paliva a regulátorů pro řízení teplovodních systémů ústředního topení.
Aby naše regulátory splňovaly speciﬁcké požadavky pro topení tuhými
palivy, konzultujeme jejich vývoj s výrobci kotlů na tuhá paliva. Postupně jsme tak navázali spolupráci i s ﬁrmou ROJEK.
Patnáctileté zkušenosti v tomto oboru jsme uplatnili také při konstrukci regulátoru ústředního topení ADEX Comfort. S rostoucím zájmem
o topení biomasou získává tento regulátor stále větší oblibu mezi montážníky a uživateli.

www.ktr-adex.cz
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Společnost TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem
ve Zlíně, je komplexní firma zabývající
se vývojem a výrobou obráběcích strojů.
Jde o plně integrovanou a vyspělou
mezinárodní společnost s dlouholetou
tradicí a s vysokou úrovní know-how.
Jejím vlastníkem je TAJMAC-MTM s.p.A.
z Italské republiky. Ochranná známka
ZPS je registrovaná ve 47 zemích.

Historie firmy
Dějiny strojírenské výroby dané společnosti začínají ve ﬁrmě Baťa v roce 1903.
Výroba obráběcích strojů byla zahájena
v roce 1936. Od roku 1950 podnik nese
nový název Závody přesného strojírenství
(ZPS), došlo totiž k vyčlenění ze Svitu po
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TAJMAC-ZPS, a.s.
Obráběcí stroje s ekodesignem

znárodnění ﬁrmy Baťa. V roce 2000 přechází společnost do vlastnictví italské
ﬁrmy TAJMAC - MTM s.p. A. a mění název na TAJMAC-ZPS , a.s. V témže roce se
rodí první obráběcí centrum s lineárními
pohony, v dalších letech pak následují
významné investice, objevuje se první
CNC vícevřetenový automat, následuje restrukturalizace ﬁrmy, dále vývoj a výroba
multifunkčního stroje TURNMILL. V roce
2003 byl znovu zahájen vývoj a výroba
soustružnických strojů, vznikají první soustruhy TCH 500 DOUBLE a TCH 500 PRIME.

a vícevřetenových automatů. Patří mezi
největší české exportéry a zařazuje se do
skupiny předních světových výrobců. Export představuje více než 80 % z vyrobené
roční produkce.

Výrobní program

Produktový úspěch

TAJMAC-ZPS, a.s., zaujímá v ČR čelní
postavení v oblasti obráběcích center

Zlatou medailí IMT 2010 získalo vloni na
Mezinárodním strojírenském veletrhu

Výrobní program se skládá z vysoce výkonných obráběcích center a ze světového hlediska špičkových vícevřetenových
automatů. Stroje se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na
všech světových trzích a získaly si velmi
dobrou pověst pro svoje vysoké technické
parametry, přesnost a spolehlivost.
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Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
TAJMAC-ZPS, a.s.
v Brně portálové multifunkční centrum
MCV 1800 MULTI. Úspěch byl o to významnější, že v rámci IMT byla udělena pouze
jedna Zlatá medaile. MCV 1800 MULTI
splňuje nejnovější trendy konstrukce obráběcích strojů – vysoké otáčky a výkon
pracovního vřetene, maximální tuhost
rámu stroje a jeho tepelná stabilita, dostatečné rychloposuvy, středové chlazení
nástrojů, dobrý odvod třísek a dokonalé
zakrytování pracovního prostoru. Svými parametry je předurčeno k obrábění rozměrných a tvarově složitých dílců
v oborech klasického strojírenství, ale
díky možnosti obrábění v pěti osách se
současnou možností soustružení také
v náročných oblastech energetiky. Velký
prostor pro využití stroje je i v oblasti konvenční výroby tzn. pro klasické frézování,
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vrtání, zahlubování a vystružování otvorů,
řezání a frézování závitů.

Sídlo: Česká republika, Zlín

Dva oblíbené stroje

Počet zaměstnanců: 500-1000

Nejproduktivnější stroj firmy je K’MX
SWING 1026, který se svými 12 řízenými
osami dokáže obrábět dílec až čtyřmi nástroji současně. Stroj má 23 nástrojových
poloh, až 14 z aanich může být využito pro
poháněné nástroje. Standardní výbavou je
obslužný a programovací software K’MX
PLUS, který po spuštění pod operačním
systémem MS Windows (který je také součástí standardní výbavy stroje) umožňuje
provádět veškeré programování, ať už
přímo na stroji či volitelně na PC, a to

Založení společnosti: 1936 (akciová společnost MAS
založená koncernem Baťa)

Obor podnikání: Výroba a opravy ostatních
kovoobráběcích strojů
Roční obrat společnosti: 1,335 mld Kč

Management:
Generální ředitel: Michele Wiliam Taiariol
Výrobní ředitel: Ing. Rostislav Kolář
Technický ředitel: Ing. Radomír Zbožínek
Finanční ředitel: Mgr. Jan Kurinec
Ředitel nákupu: Ing. Jaroslav Horák
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TAJMAC-ZPS, a.s.
Obráběcí stroje s ekodesignem
Příklad: s uvedením stroje do provozu je
spojeno základní seznámení s obsluhou
a údržbou stroje. Dojde k zaškolení pracovníků pro obsluhu stroje přímo u zákazníka nebo v TAJMAC-ZPS, školení programátorů a pracovníků údržby elektronické
části strojů je zajištěno ve spolupráci se
zástupci výrobců CNC systémů.
Servisní středisko poskytuje služby –
přímou účastí servisního pracovníka
u zákazníka, odpovědí na dotazy, ať již
telefonickým, faxovým nebo e-mailovým
kontaktem. Servisní středisko je připraveno přijímat objednávky 24 hodin denně
a reagovat, a to v České republice do dvou
pracovních dnů a v Evropě do tří pracovních dnů. Nabízí rovněž náhradní díly
(dodávky do 2 pracovních dnů).

Příprava na ekodesign
TAJMAC-ZPS připravuje novou generaci
obráběcích strojů, splňujících podmínky
tzv. ekodesignu, a to s předstihem před
očekávaným uplatněním evropské směrnice o snižování energetické náročnosti
(termín je 1. 1. 2012). Příkladem může být
již výše zmíněné Obráběcí centrum MCV
1800 MULTI. Předností tohoto stroje je
to, že automaticky odpojí motory, které
nejsou právě v provozu, a elektronický
systém je dokáže v okamžiku potřeby
zase velmi rychle nastartovat.
pouze v osách X a Z, podobně jako na nejobyčejnějším dvouosém CNC soustruhu.
Nejoblíbenější a tedy i nejprodávanějším strojem je automat K’MX 413, který
díky své konstrukci umožňuje nabídnout
zákazníkům dostatečně produktivní rychle přeseřiditelný stroj se dvěma vřeteny
a Y osou za cenu dostupnou i velmi malým ﬁrmám. Nejlepší referencí pro stroje K’MX 413 je skutečnost, že naprostá
většina zákazníků již stihla ve své ﬁrmě
instalovat minimálně druhý tento stroj,
přičemž rekordem je zatím šest strojů
tohoto typu u jednoho zákazníka.

Management kvality
Hlavním cílem společnosti TAJMACZPS, a.s., je, mimo jiné, zajištění kvalitních výrobků pro každého zákazníka, což
se daří především díky odpovědnému
a spolehlivému přístupu všech pracovníků
ﬁrmy. Zaměstnanci jsou si velmi dobře
vědomi, že kvalita výsledných produktů
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tvoří nejdůležitější faktor, který ovlivňuje
spokojenost zákazníků. Proto je snahou
společnosti poskytovat výrobky a služby
v neustále se zlepšující kvalitě a dohodnutých termínech. Společnost má zavedený
a certiﬁkovaný systém managementu
kvality. Systém je certiﬁkován ve smyslu
normy ČSN EN ISO 9001:2009 certiﬁkační
společností TÜV SÜD Czech s.r.o. Certiﬁkace se vztahuje na činnosti vývoje, výroby,
prodeje a poskytování služeb.

Obráběcí centrum je výsledkem vlastního
ﬁremního vývoje. Vedení společnosti si
uvědomuje nezbytnost toho, že šanci na
úspěch na světových trzích mají pouze
zařízení s velmi vysokým podílem inovací. Ekodesign vidí jako strategickou
záležitost, která dlouhodobě ovlivní udržitelnost a globální konkurenceschopnost
v průmyslu obráběcích strojů.

Zákaznická podpora
TAJMAC-ZPS nezapomíná ani na zákaznickou podporu. Vysoká kvalita služeb je
dána profesionalitou pracovníků a technickým zázemím servisního střediska.
TAJMAC-ZPS trvale podporuje zákazníky
při provozování stroje po dobu životnosti.
Takže nejen uvede stroj do provozu, ale
také garantuje záruční servis a nabízí veškeré servisní služby včetně poradenských.
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Hliník se řadí mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře. Přesto jeho průmyslová výroba donedávna patřila k obtížným procesům. Až elektrolýza taveniny
kovových rud zajistila jeho produkci
v čisté formě. Z efektu této technologie
dnes těží nejeden subjekt, i Alcan Děčín
Extrusions s.r.o. Do firemního zákulisí nechal Svět průmyslu nahlédnout Ing. Luboš
Jánský, obchodní ředitel společnosti.
„Historie podniku se píše od roku 1909,
kdy byl na místě jeho dnešního sídla založen strojírenský závod ﬁrmy BergmannWerke z Berlína se specializací na výrobu
elektromotorů a kabelů z mědi. V 50. letech se podnik postupně přeorientoval
na lisování výrobků z hliníku a jeho slitin
a nesl název Kovohutě Děčín n.p.“
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Alcan Děčín Extrusions s.r.o. – Měřítkem
kvality naší práce je návrat zákazníka

Významným mezníkem pro vývoj ﬁrmy
se stal rok 1991. Přinesl spojení se švýcarským koncernem Alusuisse-Lonza
Holding AG a vznik společnosti s r.o.,
kde zahraniční partner podle uzavřené
společenské smlouvy vlastnil 51% podíl.
Tento podíl byl splacen jak konkrétním
investičním programem, tak i předáním
speciﬁckého knowhow.
„To naší ﬁrmě umožnilo jak investiční
rozvoj a zavádění nových technologií
důležitých k uspokojování stále vyšších
nároků zákazníků, tak především vstup
na náročné zahraniční trhy.
V důsledku fúze mezi koncernem Alusuisse a kanadskou skupinou Alcan Inc.
jsme se počátkem roku 2002 stali součástí jednoho z největších hliníkářských

koncernů na světě. Tento proces byl pak
o pět let později dovršen spojením Alcanu s australsko-britským-těžařským
koncernem Rio Tinto. Působení Alcanu
Děčín Extrusions s.r.o. v obou nadnárodních společnostech je třeba označit
za velmi úspěšné, a to jak po stránce
zvyšování podílu na trhu, tak i z hlediska ekonomických výsledků. Podnik je
výrobcem polotovarů z hliníkových slitin technologií polokontinuálního lití,
průtlačného lisování za tepla a tažení za
studena. V současnosti nabízí více než
80 slitin včetně zákaznických modiﬁkací
ve třech základních výrobkových skupinách – tyče, proﬁly a trubky.
„Podíváme-li se na vzájemnou relaci
výrobkových skupin, se svými 55 % do-
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WEFA - Bohemia, spol. s r.o.
Výroba lisovacích nástroju
WEFA Singen Gmbh
Rudolf-Diesel-Str 11.
D-78224 Singen
Tel.: +49(0)773183900
Fax.: 49077318390-24
E-mail: info@wefa.com

www.wefagroup.com

minují našemu prodejnímu portfoliu
tyče, u proﬁlů jde o 34%, u trubek pak
o 11% podíl. Pokud jde o odběr našich
produktů, běžně sledujeme pět tržních
segmentů: automobilový průmysl, všeobecný průmysl ostatní, dále sektory
obchodu, stavebnictví a dopravní strojírenství. Z hlediska významu již více než
10 let dominuje automobilový průmysl,
kam směřuje přes 50 % našich produktů.
Zdatně mu sekundují všeobecný průmysl, respektive obchod, protože jsme stále
význačným dodavatelem pro velký počet
obchodníků s hliníkovými produkty po
celé Evropě.“

ku export nezbytný. Rozhodující partner
je Německo, kam se vyváží přes 47 %
podnikových produktů, s odstupem ho
sleduje Francie s asi 5% podílem. Samozřejmě, že i tuzemský trh se svými 25 %
je velmi významný. Pokud jde o Asii, Jižní
či Severní Ameriku, tam zatím směřuje
jen velmi selektivně. Výrobní kapacity
nasycují hlavně požadavky zemí starého
kontinentu.

Důvod je prostý. Obchodní aktivity pouze
na tuzemském trhu by ﬁrmu nedokázaly
uživit. Proto je pro celkový rozvoj podni-

Základ dlouhodobé strategie ﬁrmy tvoří
důsledné naplňování požadavků zákazníků a řešení jejich potřeb a problémů. Aby
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®
Extrusion dies for your success

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Alcan Děčín Extrusions s.r.o.
Sídlo: Česká republika, Děčín
Založení společnosti: 1909 Bergmannovy závody
Počet zaměstnanců: 545 (kmenoví zaměstnanci)
Obor podnikání: Nástrojářství, kovoobráběčství,
slévárenství
Roční obrat společnosti: 4.031.395 tis. Kč

Zákazníci ukazují
cestu

Management:
Generální ředitel: Philippe Hoﬀmann
Obchodní ředitel: Luboš Jánský
Výrobní ředitel: Josef Kreuter

67 únor 2011

p r ů m y s l

Alcan Děčín Extrusions s.r.o. – Měřítkem
kvality naší práce je návrat zákazníka

s t r o j í r e n s t v í

Současné velmi široké uplatnění mikromazací technologie Accu-Lube ve
společnosti ALCAN Děčín je výsledkem
dnes již dvacetileté spoluprácemezi
společností Rexim s.r.o. jakožto distributorem Accu-Lube a bývalými
Kovohutěmi Děčín a datuje se ještě
z pionýrských dob návratu demokracie a soukromého podnikání do
bývalého Československa. Ve společnosti ALCAN, s jejím intenzivním
zaměřením na ochranu životního prostředí a hygienu a bezpečnost pracovního prostředí , nachází progresivní
ekologicky ohleduplná technologie
Accu-Lube ideálního partnera. Díky
společnému úsilí pracovníků ﬁrmy
ALCAN a aplikačních a servisních techniků společnosti Rexim jsou v současnosti prakticky veškeré dělicí a střižné
operace v celém děčínském závodě
prováděny s využitím bezodpadní
technologie Accu-Lube.

Společnost Rexim, spol. s r.o. funguje na českém
a slovenském trhu od roku 1990 jako distributor
produktů následujících renomovaných světových
výrobců v oblasti průmyslových maziv, elektrického a pneumatického montážního nářadí a vybraných nástrojů pro metalurgický, automobilový,
elektrotechnický, drátovenský a sklářský průmysl:
CONDAT Lubrifiants (Francie)
ACCU-LUBE (USA)
DOTCO, RECOULES (APEC-Cooper Tools, USA )
KOLVER (Itálie)
HIOS (Japonsko)
DELVO (Japonsko)
VESSEL (Japonsko)
VERGNANO (Itálie)

www.rexim.cz

prohloubila jejich důvěru a upevnila konkurenceschopnost, využívá certiﬁkovaný
integrovaný systém řízení, který dnešní
trh vyžaduje čím dál více.
„Integrovaný systém řízení je něco, co nás
v očích klientů staví na určitou minimálně
zaručenou úroveň a lépe otevírá dveře
k objednávkám. Roste totiž počet zákazníků, které nezajímají jen produkty, ale
i „zákulisí“ dodavatele z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Je
také stále častější, že nám, dodavatelům,
zákazníci hodnotí kvalitu poskytovaných
služeb. A tu chceme mít, samozřejmě, co
nejlepší. Proto provádíme také vlastní
analýzy spokojenosti zákazníků vedoucí
k odstraňování případných připomínek
ze strany klientů. Měřítkem kvality naší
práce je návrat zákazníka, nikoli výrobků.“
Proto ﬁrma klade důraz také na technické
vybavení a technologickou úroveň podni-
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ku, aby mohla nabízet co nejkomplexnější
služby.
„Do zajímavějšího světla v očích zákazníků nás staví zvláště integrace vlastní
tavírny, výroby lisovacích nástrojů spolu
s vlastní výrobou lisovaných polotovarů
pod jednou střechou. Máme tak možnost
nabízet zákaznicky speciﬁcké modiﬁkace
slitin s „na míru ušitými vlastnostmi“ a také
příležitost pružněji reagovat na měnící se
požadavky trhu“. Tím dokážeme posilovat
vlastní pozici na trhu, zejména v sektoru
těžko tvářitelných slitin, kde patříme mezi
přední producenty v Evropě.“
Tou klíčovou technologickou fází celého
výrobního procesu zůstává získávání základních tvarů (trubky, tyče, proﬁly) tvářením za tepla na hydraulických průtlačných
lisech. Těch má ﬁrma deset a z hlediska
počtu lisovacích linek je pak největší lisovnou v západní a střední Evropě.

„Výrobkově to vypadá tak, že nabízíme
bezešvé trubky lisované na trn i trubky lisované na komorové nástroje, a to
jak v lisovaném provedení, tak i tažené.
Technologii tvářením za studena tažením používáme i při výrobě tyčí. Cílem
jsou vyšší mechanické hodnoty a vyšší
rozměrová přesnost.“
V portfoliu nechybí ani tepelné zpracování produktů, potažmo řezání na přesné
délky, či řezání pod úhlem. Pro zvýšení
komplexnosti nabídky je zajištěna formou
externích kooperací i povrchová úprava
eloxováním nebo lakováním a případně
i mechanické zpracování výrobků.

Bez inovací to nejde
Dále posilovat své postavení na trhu a být
úspěšný není možné bez neustálého vývoje nových materiálů, technologií a za-

68 únor 2011

vádění nových poznatků do výrobního
procesu.
„Snažíme se zdůrazňovat nutnost ochrany životního prostředí, neboť tato politika má pro nás i hospodářský význam.
Nejvýznamnějším příkladem je vlastní
vývoj bezolovnaté slitiny s obchodním
názvem Stanal, vycházející z nařízení
EU z poloviny 90. let minulého století
o omezení používání produktů s příměsí
olova. Jde o slitinu na bázi cínu, určenou
pro aplikace zejména v automobilovém
průmyslu. Dnes máme již dvě modiﬁkace
Stanal 32 a Stanal 40, které dodáváme na
trh jako odpověď na požadované kroky
ze strany EU.“
K dispozici má ﬁrma i vysoce odbornou
podporu v oblasti materiálů, technologie
a inovací z výzkumných a vývojových
středisek koncernu.
„V uplynutých několika letech rozvíjíme
spolupráci s centrem vývoje a výzkumu ve francouzském Voreppe. Probíhá
předně v oblastech metalurgie a tváření,
pro nás jsou přitom hlavním zaměřením
slitiny s návazností na využití vlastní tavírny a na to navazující další procesy,
které se uplatňují u našich prodávaných
produktů.“
Jiným příkladem pružné reakce na požadavky trhu je nárůst dodávek řady proﬁlů
v segmentu fotovoltaiky.

přeprava - skladování - doplňkové služby
K – LOG s.r.o., Saská 415, CZ-405 02 Děčín X

www.k-log.eu

5\NRQDG
www.rykonad.cz

Poskytujeme širokou škálu služeb v oblasti čištění jímek a kanalizací,
demoliční práce včetně odvozu materiálu a likvidace nebezpečného odpadu.
Dále provádíme čištění nádrží pro uskladnění ropných produktů, odsávání
prašných nečistot včetně práce ve výškách a výbušném prostředí.
Josef Rybář - RYKONAD, Růžodolská 20/96, 460 01 Liberec 11
tel.: +420 602 112 800, +420 602 448 412, fax: +420 485 107 229

p r ů m y s l

s t r o j í r e n s t v í

„Jak je všeobecně známo, zažil v uplynulých dvou letech tento sektor obrovský
boom a my jsme nechtěli stát stranou.
Každá fotovoltaická elektrárna nabízí
svým konstrukčním řešením rozsáhlé
použití pro naše proﬁly. Pro zajímavost
mohu uvést, že jsme před dvěma lety
dodali na tento trh kolem 400 t těchto
proﬁlů, v uplynulém roce to bylo již téměř
2 000 t. Současně šlo o jedinou skupinu
výrobků, které se nedotkla hospodářská
krize roku 2009.“
U všech ostatních výrobků s tak zvaně
tradičními aplikacemi se krize na eko-
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Alcan Děčín Extrusions s.r.o. – Měřítkem
kvality naší práce je návrat zákazníka

nomických výsledcích ﬁrmy podepsala
velmi výrazně.

výroby, posílení pozic na trzích i příznivé
ﬁnanční výsledky.

„Zvrat přišel již ve 4. čtvrtletí roku 2008
a první 4 měsíce roku 2009 tuto pro podnik velmi složitou situaci ještě prohloubily.
Poté se situace na trzích začala lepšit, ale
i přesto zůstal celkový meziroční propad
v zakázkách -26 %. Uplynulý rok 2010 přinesl na trzích opět oživení a podnik se tak
mohl vrátit na svoji předkrizovou úroveň.“

„Rozhodně se také budeme vyvíjet směrem ke zlepšování určitých parametrů,
dodávat produkty s přesnějšími tolerancemi, snižovat metrovou hmotnost a zlepšovat vlastnosti materiálů a slitin. Rádi
bychom v nejbližším 5–7letém období
zlepšili i pozici na trhu, čehož chceme
dosáhnout ofenzivní prodejní i technickou politikou, opřenou o špičkový servis
našim zákazníkům.“

A jakou má ﬁrma prioritu pro nejbližší
období? V prvé řadě udržet nastartovanou
dynamiku, která by měla přinést nárůst

Adam Hodman
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METALLVEREDELUNG

Společnost AFC Servis DC – certiﬁkovaný partner společnosti ALCAN DC v oblasti dodávek kvalitní dřevěné
obalové techniky
v současné době nabízí tyto činnosti a služby:
Q

prvovýroba a zpracování dřeva

Q

výroba obalové techniky

Q

truhlářská výroba

Q

zámečnické práce

Q

stavební činnost

Q

o
 pravy dopravní
a manipulační techniky

Q

Agentura práce

BSO Metallveredelung Allersberg GmbH
Neumarkter Str. 47
90584 Allersberg
Tel.: 09176 / 59 0
Fax: 09176 / 59 150
e-mail: info@bso-metallveredelung.de

tel./fax: 412 510 454, 412 510 056
info@afcservisdc.cz

www.afcservisdc.cz

www.bso-metallveredelung.de

Firma AFC Servis DC a.s. je schopna konstrukčně navrhnout jakýkoliv
samonosný obal pro přepravu vašeho výrobku tak, aby nedocházelo
k jeho poškození při přepravě. Jsme schopni zpracovat výkresovou
dokumentaci a technickou zprávu k obalu v plném rozsahu zadání.
Naše ﬁrma má již 21. letou praxi a zkušenosti v dřevozpracujícím
průmyslu a tvorbě dřevěných přepravních obalů. Vyrábíme atypické
palety, paletový přížez,podlážky,bedny celodřevěné, bedny nadrozměrné.Provádíme balení Vašich výrobků do Vámi dodaných nebo námi
vyrobených obalů kdekoliv na území ČR.
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O maximální spokojenost svých klientů
se snaží většina firem. Patří k nim
i jihočeská společnost Richmont. Byla
založena v roce 1996 a její specialitou
jsou především přesné strojírenství
a elektromontáže. Za 15 let podnikání
si vydobyla renomé prosperující firmy,
která plně drží krok s evropským standardem výroby. Přestože vznikla vskutku
„od píky“.
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Richmont – CZ a. s.
Není dobré vlastnit jen pověstný „verpánek“

Proces se vyvíjel, ﬁrma procházela transformacemi. Dnes se řadí mezi „rodinné“
s akciovou podobou, a s jednou zvláštností. V cizině si vede lépe než na tuzemském
trhu. „Od zrodu jsme se soustředili na
zahraniční spolupráci, navazovali potřebné kontakty, z nichž některé přetrvávají
dodnes. Prvopočátky tvořily hlavně elektromontáže, pak i přesné strojírenství,
musím ale zdůraznit, že jsme začínali doslova na zelené louce,“ vzpomíná ing. Josef
Boháč, ředitel společnosti, na pionýrská

léta svého podnikání. „Pamatuji se přesně,
kolik stál vrták a jaké stroje jsme používali,
pamatuji i na nemalé a přirozené ﬁnanční
problémy při rozjezdu ﬁrmy.“

Nezbytné know-how
něco stojí
Není divu! Vyrábět precizní strojní díly,
určené nejvíce pro automobilový, elek-
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Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
RICHMONT-CZ a.s.
trotechnický a dřevozpracující průmysl,
vyžaduje ﬁnančně velice náročné moderní stroje a technologie. Kdo chce uspět
v konkurenčním prostředí, musí investovat. „Pořizovali jsme vybavení postupně,
samozřejmě s ohledem na to, jaké prostředky byly k dispozici,“ konstatuje šéf
Richmontu. „S přibývajícím časem se tak
ﬁrma zařídila na potřebné úrovni pro svůj
hlavní obor působení.“
Dominantní činností společnosti v odvětví přesného strojírenství jsou procesy
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kovoobrábění na CNC řízených strojích.
Pokrývají i stroje s pěti osami řízení pro
komplikovaná zadání zákazníků, včetně
3D obrábění. „Využívání nejmodernější
CNC technologie spolu s erudovaným
personálem jsou prvním předpokladem
k výrobě kvalitních výrobků a jedním
z mnoha stavebních kamenů úspěchu
naší společnosti,“ pokračuje ing. Boháč.
Získat odborníky do svých řad není vůbec
lehké. Zejména po roce 2000, kdy trh
zažíval silný boom zakázek, bylo třeba

Sídlo: Česká republika, Chrášťany 50
Založení společnosti: 1995
Počet zaměstnanců: 200
Obor podnikání: Strojírenská výroba, výroba
svařenců, závorové a parkovací systémy
Roční obrat společnosti.- neuvádí

Management:
Výrobní ředitel: Ing. Martin Boháč
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takových lidí ve velké míře. „Stát jako takový ale na tento a podobné požadavky
naprosto absentoval a produkce specialistů pro strojírenství, renomovaného
to oboru z historického hlediska, byla
téměř nulová. Jenže ani dnes se situace
příliš nezlepšila. Suplujeme české školství
a učňovství tím, že stále doškolujeme naše
lidi. Jde o ﬁnančně i časově náročný úkol,“
poukazuje kriticky ředitel Richmontu na
danou skutečnost.

Komplexnost nade vše
A že jich ﬁrma potřebuje nemálo. Její
portfolio služeb totiž obnáší další aktivi-
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Richmont – CZ a. s.
Není dobré vlastnit jen pověstný „verpánek“

ty. K nejperspektivnějším patří laserová
technologie dělení materiálů pro zjednodušení celého výrobního procesu. Firma
pro tyto účely disponuje CNC laserovým
centrem TRUMPF 3030. Špičkové pracoviště na bázi CAD/CAM systémů zase
zpracovává i nejsložitější výkresové či
datové podklady k dalšímu upotřebení
při kovoobrábění. Silnou stránkou ﬁrmy je
i linkové lakování „mokrou“ cestou, řadící
se do oblasti služeb pro povrchové úpravy.
Společnost také vytvořila vlastní program
výrobků z oboru parkovacích a garážovacích systémů ( závory,pojezdové vrata
apod.), respektive komplexní regálové
systémy pro vybavení skladů výrobních,
nevýrobních a spedičních ﬁrem, případně
soukromých osob .

Moderní technologie prošly schválením
příslušnými institucemi, zejména pak vztahujícími se k ochraně životního prostředí,
když celý proces je certiﬁkován dle norem
ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO 3834. Firmě
se tak úspěšně daří pokrývat požadavky ze strany EU, což oceňují její klienti
hlavně z Německa, Rakouska, Holandska či Belgie, Richmont ale vyváží i mimo
starý kontinent, např. do JAR, Mexika.
„Širší výrobkové portfolio nám pomohlo
přežít i ekonomický pokles minulé doby.
Rozhodně není dobré vlastnit jen ten pověstný ´verpánek´. Zvláště velké zakázky
s velkými podniky zabodovaly. Žel, většinou jde o ﬁrmy ze zahraničí. Tuzemský
trh nenabízí tolik objednávek, co bych
si představoval. A když něco rozjedeme,
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tak tyto zakázky majoritně končí opět
v cizině,“ konstatuje ing. Boháč.

Firma jede dál
Vylepšuje technologie, organizaci práce
a řízení managementu, kráčí cestou určité
speciﬁkace. Příkladem může být oblast
svařování, kde ustavičně modernizuje výrobní prostředí podle požadavků současného trhu. „Vybudovali jsme si ﬁremní systém včetně odborného aparátu a nechali
danou činnost certiﬁkovat tak, abychom
splnili požadované předpoklady a mohli
zajišťovat náročnější a kvaliﬁkovanější
zakázky s vysokým nivó,“ přibližuje ředitel
kroky, etablující ﬁrmu na trhu jako kvalitního partnera pro potenciální klienty.
Proto lze nalézt ve vybavení společnosti
mnoho možností svařovacích technologií,
včetně robotických pracovišť.
V současnosti se obecně tlačí na nasazování nových technologií a modernějších
materiálů.
„Je fakt, že všichni směřují k automatizaci
a zkvalitnění pracovních postupů přinášející kvalitnější výrobky, na druhou stranu je
však potřeba zoptimalizovat a zpřístupnit

i cenu realizace. U nás je to tak, že plně respektujeme, či musíme respektovat materiálové požadavky zákazníka, a chceme-li
také splnit tržní cenové nároky doby, musíme promyšleně investovat. Jedině tak lze
zachovat svoji přítomnost v současném
soutěživém prostředí,“ zdůrazňuje ing.
Boháč. „Osobně se těším na naší brzkou
realizaci nových výkonnějších technologií,

které zase o něco povýší podnikovou racionalizaci práce a zároveň i motivaci pro
naše zaměstnance. Hlavně si však přeji,
aby ﬁrma i v budoucnu „šlapala“ nejméně
natolik jako doposud, a to i v podobě generační obměny v rámci jejího rodinného
řízení,“ uzavírá.
Adam Hodman

NÁSTROJE PRO PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ

info@precitool.cz
www.precitool.cz
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Firma FEI Company, kótovaná na burze
NASDAQ, je americká společnost vyrábějící a vyvíjející nejmodernější mikroskopy dneška. Sídlo firmy se nachází
v USA v Oregonu, kde je také jedna ze tří
továren koncernu. Další výrobní pobočka
je v Nizozemí a třetí, největší továrnu
celé skupiny FEI nalezneme v Brně.
Mikroskopy ﬁrmy FEI nacházejí své uplatnění po celém světě a to v mnoha odvětvích. Jejich produkty využívají nejen na
univerzitách, ale i ve vývojových centrech
automobilek, farmaceutických koncernech, své upotřebení nacházejí ale i při
těžbě surovin jako je ropa, zlato, ruda
apod. Co všechno se ve FEI Company
vyrábí a nejen na tuto otázku odpovídá
RNDr. Jiří Očadlík, jednatel společnosti Fei
Czech Republic s.r.o.
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FEI Czech Republic s.r.o. – Důležití jsou
především vzdělaní zaměstnanci

Co všechno se tedy v brněnské pobočce FEI vyrábí?
Většina dílů se odebírá od subdodavatelů. Většinou si necháváme dodávat již
předsestavené celky, polotovary nebo
i větší moduly. U nás se celé zařízení
kompletuje a především testuje. A právě
testování je jednou z klíčových technologií našich továren. Jde o velmi složitý
proces, který trvá řadu týdnů, při němž
jsou uplatněny složité metody a kapitálová zařízení.
Finanční krize měla svůj začátek
v USA? Co to znamenalo pro Vaši
společnost?
Myslím, že se ﬁnanční krize naší ﬁrmy takřka nedotkla díky tomu, že byly ﬁnanční
prostředky uloženy ve slušných bankách.
Hospodářská krize se projevila ve formě

menších útrat jednotlivých vlád a velkých
soukromých zákazníků. Naše tržby klesly
v roce 2009, oproti roku předchozímu,
pouze o 5%. Je pravda, že poptávka klesala, což se nám částečně podařilo vyvážit novými řešeními, které jsme nabídli
a pružností reakce prodeje a továren na
změněné potřeby zákazníků. Zákazníci se
tedy opět vrátili a dostali jsme se tak tedy
na standardní čísla. Naopak mohu říci,
že poptávka v současné době enormně
roste. Výdaje vlád a velkých soukromých
zákazníků se začínají opět navyšovat,
což se projevuje již dnes. Pracujeme pro
obory, které souvisí s řešením problémů
lidstva (rakovina, těžba ropy, nanotechnologie apod.) Neobáváme se tedy výkyvů v jednotlivých odvětvích. Výdaje
vlád do těchto segmentů mají opravdu
vzrůstající trend.
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Hovoří se o rozšiřování pobočky
v Brně. Je to pravda, kdy k tomu
dojde, v jaké rozsahu?
Ano je to pravda. Naší brněnskou pobočku
jsme již rozšiřovat začali, a to v červenci roku 2010. Jde o převzetí, celé jedné
výrobní řady mikroskopů Helios do naší
pobočky. V současné době se zde vyrábí
již polovina celkové produkce a samotný
projekt se vyvíjí a jde dál. Předpokládáme,
že sem bude v průběhu roku 2011, přesunuta i zbylá výroba této řady.

tedy máme na co navazovat. Rovněž není
zanedbatelné to, že je Česká republika se
svou nákladovou pozicí, ve srovnání s USA
nebo Nizozemím, značně výhodná. Kromě
výroby, existuje v brněnské pobočce také
silná vývojová skupina, která činí přibližně
20 % celkového počtu zaměstnanců. Jde
o velmi kvaliﬁkované odborníky, kteří jsou
pro nás klíčoví.

V čem tkví úspěšnost vaší pobočky?

Jak jste již zmínil, tak jsou pro vás
velmi důležití vzdělaní zaměstnanci. Spolupracujete tedy s místními
univerzitami?

Tak jako ředitel ﬁrmy nemohu říct, že je
dobře řízená. Ale naším hlavním plusem
je to, že Brno je vybaveno dostatečným
množství odborně vzdělaných a kvaliﬁkovaných pracovníků. Dále je zde 60-ti
letá tradice elektronových mikroskopů,

Asi žádný zaměstnavatel nebude mít nikdy dostatek kvaliﬁkovaných pracovníků.
Vždycky je třeba lidi aktivně vyhledávat,
pracovat na dobrém jméně ﬁrmy a také
musíte tyto vysoce kvaliﬁkované pracovníky adekvátně ﬁnančně ohodnotit. My spo-
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Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
FEI Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Česká republika, Brno
Založení společnosti: 1992
Počet zaměstnanců: 347
Obor podnikání: Vývoj a výroba elektronově a
iontově optických zařízení
Roční obrat společnosti: 577 milionů dolarů (2009)

Management:
Jednatel společnosti a Worldwide Vicepresident
Manufacturing Manager: Jiří Očadlík
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www.diindustrial.com
Společnost DI industrial spol. s r.o. poskytuje od roku 1994 komplexní služby v dodávkách přesných mechanických dílců, mechanických a elektromechanických sestav pro
elektronovou mikroskopii, vakuové a kryogenní přístrojové aplikace.
Svým partnerům nabízíme vysokou profesionalitu a zkušenosti v technologiích klasického i CNC obrábění, hloubení, elektronového, plazmového i klasického svařování,
špičkových povrchových úprav, montážích a testování. Všechny tyto technologie jsou
dostupné na jednom místě, na dohled výrobního závodu FEI Czech Republic – Brno,
který je pro nás významným a dlouholetým obchodním partnerem.
Samozřejmostí je pro nás poskytování vysoké kvality a spolehlivost výrobních a servisních
služeb a to již od fáze spolupráce na přípravě a realizaci prototypů až po sériové dodávky.
DI industrial spol. s r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 od společnosti DEKRA
Testing and Certification.

... od designu přes návrh DPS k hotovému výrobku ...
Služby pro průmyslovou elektroniku
Desky plošných spojů - výroba a služby
Návrhy a digitalizace desek plošných spojů
Zpracování výrobních podkladů
Testování, oživování a montáž DPS
Kompletní výroba elektronických dílů
Design, 3D modelování, vizualizace, grafika
AJ Technology, s.r.o., Fanderlíkova 78, 616 00 Brno
Tel.: 541 213 930, Fax: 541 260 522 - ajt@ajtechnology.cz www.ajtechnology.cz
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M + J KARAS s.r.o.
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M+J KARAS s.r.o. , Žabovřeská 16, Brno 616 00
tel:543 216 011, fax:543 238 420
e-mail:karasovi@seznam.cz

lupracujeme s Masarykovou univerzitou
a VUT v Brně. Dokonce se nyní budeme
podílet také na výuce na Masarykově univerzitě a to v oboru Business a Elektronové
mikroskopii. Řada pracovníků z VUT u nás
například některé přístrojové řady i zkouší.
Spolupráce tak s těmito školami funguje
a je přínosná, myslím, pro všechny strany.
Akcie vaší společnosti jste nabízeli
i vašim zaměstnancům. Byl to motivační nástroj?
Zvýhodněný nákup akcií naší společnosti
je akce v rámci zaměstnaneckých výhod.
Náš pracovník si tedy může spořit a po
čase si tyto akcie odkoupit za výhodnější
cenu. Je to jistý motivační element i v tom
ohledu, že se od úspěšné ﬁrmy očekává,
že její akcie porostou a její zaměstnanci by
na tomto měli z dlouhodobého pohledu
beneﬁtovat. Ostatně jsme veřejně obchodovatelná ﬁrma a akcie si může koupit
samozřejmě každý. Není ale tajemstvím,
že společnost FEI používá své akcie, jako
odměňovací-motivační nástroj.
Čím jsou vaše produkty odlišné? Dá
se hovořit o konkurenci i v tomto
oboru?

Na světě máme určitě řadu konkurentů.
My se odlišujeme tím, že se snažíme být
inovativní a vyrábíme produkty, které
přináší novou hodnotu. V tomto oboru
je prioritou jednoduché ovládání a zpracovávání získaných informací. Důležité
je, aby vědec, který s přístrojem pracuje
získal informaci rychle a aby měl k dispozici takový software i hardware, který mu
umožní další snadné zpracování získaných dat. To jsou hodnoty, které zákazníka
vždycky přilákají.
Na co jste za dobu působení ve Vaší
funkci ve ﬁrmě FEI nejvíce pyšný?
Před patnácti lety, když jsme začínali, tak
šlo o malou pobočku vyrábějící pouze
jeden přístroj. Od té doby se nám podařilo vytvořit silnou vývojovou i výrobní
základnu celé společnosti. Z hlediska
produktivity jsme na stejné a mnohdy
i vyšší úrovni než naši kolegové z ostatních
poboček ﬁrmy FEI. Do budoucna se těším
právě na to, že se bude naše pobočka
daleko intenzivněji věnovat především
vývojovým aktivitám.
Jarmila Šnoblová

Spoločnosť Siloctec Europe je výrobcom káblových a vodičových zväzkov, elektromechanických
zostáv, elektrických rozvodných a prepojovacích
skríň. Svoje výrobky dodáva zákazníkom pôsobiacim na rôznych trhoch ako OEM a Tier One
výrobcovia. Pre komplexné zabezpečenie výroby
a testovanie výrobkov má spoločnosť k dispozícii výrobné priestory o rozlohe 6500 m2. Spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008
a ISO 14001:2004, výrobky sú dodávané taktiež
s certifikátmi UL a CSA.

Z výrobného závodu na Slovensku a s podporou
kancelárií v Írsku, Silcotec Europe poskytuje svojim
zákazníkom vyčerpávajúci rozsah služieb od technickej prípravy výroby až po realizáciu a dodávku
výrobku na miesto určenia. Niekoľkoročné skúsenosti z transférom výrobkov umožňujú spoločnosti poskytovať svojim zákazníkom podporu pri
budovaní a využívaní subdodávateľských vzťahov,
s prístupom ku globálnemu dodávateľskému reťazcu, včítane logistických služieb Silcotec Europe.

Pre viac informácií prosíme navštívte webovú stránku
www.silcoteceurope.com alebo kontaktujte:
Ing. Tomáš Bujna
generálny manažér
tel.: +421 35 7901 901
e-mail: tbujna@silcoteceurope.sk
Ing. Tibor Baráth, MBA
prevádzkový manažér
tel.: +421 35 7901 905
e-mail: tbarath@silcoteceurope.sk
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Mezi největší firmy na Slovensku patří LESY
Slovenské republiky, s.p. „Obhospodarujeme polovicu výmery lesov na Slovensku,
teda přibližne jeden milión hektárov,
z toho ešte 242 tisíc hektárov lesov
neštátnych, ktoré si vlastníci z rôznych
dôvodov neprevzali,“ vysvětluje Ing. Ján
Švančara, pověřený rozvojově-technický
ředitel uvedeného státního podniku. Roční
těžba dřeva se pohybuje kolem 4,5 milionu
m3, zalesňovaní v rozsahu 7–8000 hektarů.
Podnik má v užívání téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Do jejího hospodaření také
výrazně zasahuje podíl chráněných území,
kterých je 42 procent z lesní výměry.
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LESY Slovenskej republiky, š.p.
Usilují o polyfunkční funkci lesa

Otázka pro zahřátí: jaký je váš vztah
k lesu, jak často jste vy osobně v lese?
Keď poviem, že je to vzťah kladný, tak to
bude vyzerať sucho. Ale je to tak. Asi nikoho neprekvapím, že v lese som skutočne
dosť často. Na jednej strane mi to vyplýva
z pracovných povinností, lebo doteraz
som bol vedúcim odboru usmerňovania
lesníckych činností, teda klasickej výroby,
a zrejme aj v novej funkcii to tak zostane,
lebo zatiaľ som len povereným rozvojotechnickým riaditeľom. Na druhej strane
som veľmi rád v prírode aj mimo pracovnej doby, najme na horskom bycikli. Pred
ôsmimi rokmi som sa upísal skialpinizmu,

dovtedy som viac menej lyžoval, venoval
som sa bežkách aj zjazdovému lyžovaniu.
Skialpinizmus spojil obi dve disciplíny.
Jedním z vašich důležitých úkolů je
usměrňování lesnických činností. Co
se za tím skrývá?
Ide trochu o komplikovaný názov – odbor
usmerňovania lesníckych činností. Pre nás
lesníkov to prakticky znamená výrobu,
teda ťažbovú činnosť, pestovnú činnosť,
ochranu lesa, patrí sem aj ochrana prírody. Cieľom lesného hospodára bolo, je
a hádame ešte aj dlho bude, zabezpečiť
trvalo udržateľné hospodárenie, samozrejme ruka v ruke s rovnomernosťou, alebo
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Spoločnosť AF-CAR, s.r.o, je už takmer desaťročie stabilným a
strategickým partnerom štátneho podniku Lesy Slovenskej
republiky. Na to ako táto súkromná spoločnosť vníma svojho
partnera, sme sa spýtali toho najpovolanejšieho, zakladateľa a
konateľa AF-CAR, s.r.o, pána Františka Čenku.
Mohli by ste nám stručne priblížiť portfólio vašej spoločnosti?
Spoločnosť AF-CAR, s.r.o vznikla v roku 2001 a špecializovala sa na
operatívny leasing a správu osobných automobilov, ako aj servis
osobných a nákladných automobilov pre partnerské spoločnosti.
Od začiatku však bolo jasné, že spolu s rastom spoločnosti príde aj
k jej diverzifikácii. Naša investícia smerom k preprave dreva, letnej a
zimnej údržbe ciest, ako aj výstavbe zvážnic, protipožiarnych ciest a
nádrží pre nášho významného partnera Lesy Slovenskej republiky,
sa ukázala ako správna.
Aký je v súčasnosti podiel odvozu dreva v rámci Lesov SR a koľko
prostriedkov tvorí vašu základnú flotilu?

Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Slovenská republika, Banská Bystrica
Založení společnosti: 1999
Počet zaměstnanců: 3655
Obor podnikání: Správa lesního a ostatního majetku
ve vlastníctví Slovenské republiky
Roční obrat společnosti: 215 mil.EUR (tržby za zboží
a služby externím odběratelům za rok 2010)

Samozrejme sú roky horšie a lepšie. Ak sa pozrieme na konkrétne
čísla, jedná sa o 450-500 tis. m3 dreva v kalamitných rokoch,
počnúc rokom 2004, kedy sme pracovali pre Štátne lesy TANAP-u a
OZ Lesov SR, Liptovský Hrádok, Beňuš a Čierny Balog.
V roku 2010 to bolo 86 % z celkového nami prepraveného
množstva dreva, čo predstavuje 330 tis. m3 .
Uvedomujeme si, že záväzky voči našim partnerom splníme len
prostredníctvom modernej techniky, ktorá vyhovuje náročným
podmienkam EÚ. V súčasnosti prevádzkujeme 30 odvozných
súprav na odvoz dreva ( sortimenty a surové kmene ), prepravu
sypkých materiálov a stroje na zemné práce. Naše vozidlá, prevažne
značky Mercedes, spĺňajú normy Euro 3 a 4. Nemôžme opomenúť,
že naša spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001/2008. Naša
spoľahlivosť je podporená aj vlastným servisným strediskom, ktoré
je schopné zabezpečiť kompletné servisné služby nielen pre nás,
ale aj pre našich zákazníkov a partnerov.
Aký je váš pohľad na budúcu spoluprácu s Lesmi Slovenskej
republiky?
Veríme, že nám zachovajú svoju priazeň a že vzájomná spolupráca
bude výhodná pre oboch partnerov, čo je vždy záruka dobrého
obchodu a úspešnej budúcnosti. S ohľadom na rozvoj našej
spoločnosti a reprodukciu techniky by sme uvítali dlhodobé
zmluvy a stabilné cenové prostredie. Len takáto forma spolupráce
je pre nás dôveryhodným kreditom pri našom rozvoji, najmä v
súčasnom postkrízovom období.

Management:

Ako by ste na záver definovali rozvoj vašich aktivít v budúcnosti?

Generální ředitel: Ing. Igor Viszlai

Už v minulom období sme sa posunuli ešte bližšie k lesníctvu
prostredníctvom našej spoločnosti Sankt Hubert a.s., ktorej
predmetom činnosti je poľovníctvo a lesníctvo. V budúcnosti
plánujeme rozvoj našich servisných kapacít ako aj diverzifikáciu
stavebnej činnosti v rámci protipovodňových opatrení.

Ekonomicko-obchodní ředitel: Ing. Ľuboš Németh
Rozvojově-technický ředitel: Ing. Ján Švančara
Provozní ředitel: Mgr. Ján Kostrian

Ďakujeme za rozhovor.
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AF-CAR, s.r.o.
Okoličianska 65
031 04 Liptovský Mikuláš
E-mail: af-car@stonline.sk
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LESY Slovenskej republiky, š.p.
Usilují o polyfunkční funkci lesa

stálosťou produkcie všetkých funkcií lesa.
V dnešnej dobe sa razí do popredia myšlienka, že toto všetko by mal spraviť čo
najekonomickejšie a najefektívnejšie. Je to
jednoducho povedané, ale v skutočnosti,
teda najmä v slovenských pomeroch, je
to ťažko uskutočňované želanie.

a zavádzania tých najnovších technológií,
pretože kto iný by si mohol dovoliť drahé,
ekologické mechanizmy kupovať, ak nie
štátne lesy. Zvyšuje sa podiel prirodzenej
obnovy, my sme z roku 2000, kedy bol
podiel prirodzenej obnovy okolo 13 percent, stúpli na 57 percent v minulom roku.

našich cestách, čiže okolo 54 percent zo
stavebných investícií vrážame do lesných
ciest. Druhá najväčšia položka sú expedičné sklady, tam je okolo 16 percent, a ešte
zahrádzanie bystrín, výstavba mostov,
a tak ďalej – tam je 12 percent. Ďalej ide
o novostavby, rekonštrukcie…

Napríklad máme množstvo nezmyselne
chránených území, je tu extrémny vplyv
neodborných a neoverených požiadaviek,
najmä z tretieho sektoru. To všetko blokuje činnosť lesného hospodára, produkuje
nerovnovážny stav v existencii lesa. Naše
skúsenosti hovoria, že tie najintenzívnejšie chránené územia najmä v ihličnatých
oblastiach sú zároveň aj najviac poškodzované, a v mnohých sa už svojim spôsobom
samotný predmet ochrany, pre ktoré boli
chránené a vyhlásené, zničil. Neviem tak,
čo sa tam vlastne dnes chráni. Na druhej
strane, táto situácia musela byť dačím
vyvolaná, ide o legislativno právny chaos,
konkrétne mám na mysli zákon o ochrane
prírody kontra zákon o lesoch, ktorí si
jeden druhému odporujú.

Důležitou kapitolou každého podniku jsou investice. Do čeho jste letos
nejvíc investovali? Měli jste dostatek
prostředků?

U strojných investícií je treba pripomenúť,
že najväčší podiel sme venovali na odvoz dreva a manipuláciu s drevom, čiže
kúpili sa nakladače, štiepkovače, manipulačné linky, to bolo asi 44 percent. Tiež
sme kúpili dva kusy lanových systémov,
pretože ťažbová činnosť je u nás trošku
poddimenzovaná. Investovali sme aj do
osobnej technologickej dopravy, pretože
máme okolo 740 osobných áut, ak sa dva
roky do nich neinvestuje…, takže 22 %
percent z nákladov išlo tam. Nezabudli
sme ani na údržbu a servis, na rýpadla,
nakladače, dozery, tam išlo 16 percent.

Aby som nehovoril len pesimisticky, ale aj
optimisticky. Lesnícka výroba sa v poslednom období dostáva ku kvalitatívne iným
poznatkom alebo zmenám najmä v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania
lesov, v propagácii, uplatňovaní aktivít

Keby sme sa pozreli na investície z takého
5–6 ročného pohľadu, tak základnú požiadavku spoločnosti na štátny podnik,
teda investovať vo výške odpisov, tú sme
splnili. Musím ale konštatovať, že kríza sa
podpísala aj u nás, za posledné dva roky
sme išli pod toto pravidlo. V tomto roku
je predpoklad, že investície by sme mali
dodržať tak, ako sme si to naplánovali.
Investície sú proporcionálne rozdelené
do dvoch druhov, stavebné a strojné, je
to približne pol na pol: 5 miliónov 372 tisíc
je stavebných a 5 miliónov 600 tisíc je
strojných.
Zo stavebných asi najviac investujeme do
lesných ciest, pretože sme v tomto smere
poddimenzovaný, my máme na hektár
iba 12 bežných metrov, v Rakúsku je to
40. Rok bol daždivý, to sa podpísalo aj na

Pod váš úsek spadá odbor lesnické
politiky… Co se za tím skrývá?
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky,
podobne ako celé odvetvie lesníctva na
Slovensku, sa nachádza ako keby v prelomovom období. Navonok to nevidno,
ale existuje tu v podvedomí boj dvoch
akoby protichodných ideológií – ekonomismu a enviromentalismu. Dôsledkom
ekonomismu je strata štatútu verejnej

prospešnosti podniku, ﬁrma je vnímaná
ako monofunkčne zameraná, len na ťažbu
dreva. To nám nevyhovuje, lebo ono to
tak nie je. Dôsledkom enviromentalismu
je negácia zachovania priaznivého stavu
biotopov v prospech ochrany prírodných
procesov. Výsledkom toho je odumieranie
smrekových porastov, pričom dochádza
k zániku predmetu ochrany, lebo ak chránim vysokohorské smrečiny a nezasahujem tam, tak dochádza k hromadnému
hynutiu, inﬁkácie aj ostatného okolitého
prostredia.
Cieľom z našej strany by malo byť dosiahnutie zásadnej zmeny pozície lesníctva
v rámci hospodárstva a enviromentálných
štruktúr štátu, teda jeho prebudovanie zo
súčasného, chápaného ako jednoúčelového na polyfunkčné. Nie je inej cesty – je
to dokázané, veď slovenské lesy úspešne
obhospodarujeme už 350 rokov.
Co čeká „vaše lesy“ příští rok, případně v dalších letech?
Pretože funkciou rozvojovo-technického
riaditeľa som len poverený, asi by som mal
o ďalších veciach hovoriť v podmieňovacom spôsobe… Na štátny podnik čaká
niekoľko závažných nevyhnutných riešení,
ktorých odkladanie by mohlo byť časovou
bombou limitujúcou našu samotnú existenciu. U Národného lesníckeho centra
sme si dali vypracovať analýzy, ktoré by
nám mali odhadnúť vývoj bilancovaných

ťažieb, čo najpresnejšie na najbližších päť
rokov a výhľadovo na 20 rokov. Dôvodom
je vysoký podiel spracovania polomovej
kalamity, ktorí ovplyvňuje celkovú výšku
budúcich ťažieb. Je v tom zahrnuté aj
hynutie smrečín, ktoré spôsobí značné
zníženie podielu dreviny smrek v očakávanej sortimentácii. Tieto údaje budú dôležité nielen pre nás ako pre producentov
drevnej hmoty, ale aj pre drevospracujúci
priemysel, ktorý svoju činnosť prispôsobuje našim možnostiam.
Pre najbližších 10 rokov bude veľmi dôležité určiť aj optimálny podiel prác vykonávaných vo vlastnej réžii, a to najmä
z dôvodu plánovania investícií na obnovu
strojných technológií. Potrebujem vedieť
dopredu, k akému číslu sa chceme priblížiť, napríklad v ťažbe, pestovnej činnosti,
ochrane, v produkcii biomasy a tak ďalej,
aby sme vedeli, aký rozvoj alebo utlmenie
jednotlivých výkonov budeme zabezpečovať. Pripomínam oblasť biomasy, kde
požiadavky na produkciu hmoty určené
na výrobu energetickej štiepky za posledných osem rokov nám niekoľko násobne
vzrástli. LESY Slovenskej republiky od
svojho založenia sa stali najväčším producentom tejto suroviny.
Ešte by som spomenul, že po zmene vedenia v štátnom podniku zrejme prídu
aj zmeny v organizačnej štruktúre. Je tu
veľa dôvodov na to. Patria k nim repriva-

tizácia majetku, zefektívnenie riadiacej
činnosti, a tak ďalej. V neposlednom rade
očakávame aj inováciu platnej legislatívy,
ktorá by mala zabezpečiť zásadnú zmenu
v pozícii odvetvia lesného hospodárstva
z toho jednoúčelovo na polyfunkčné. Aj
konﬂikt medzi ochranou prírody a lesným
obhospodarovaním je treba uspokojivým
spôsobom vyriešiť.

LESPROGRES s.r.o.
Firma vznikla v apríli 2005 v súlade s projektom reštruktualizácie a transformácie štátneho podniku Lesy SR z roku 2004. Zamestnaním jeho bývalých
zamestnancov, najmä z odborných robotníckych profesií a sa stala významným dodávateľom prác Lesom SR vo svojom regióne. Dodávateľsky poskytuje komplexnú ťažbovú, lesopestovnú činnosť a dopravu dreva. Nákupom
nových technológií firma znižuje záťaž na životné prostredie.
Námestie SNP 153/35, 972 13 Nitrianske Pravno
Tel.: +421 911 250 963, +421 46 5446 446, lesprogres@stonline.sk

FILAGRO plus spol. s r. o.
Vajanského 2928
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Margita

www.margita.sk

Výroba
odevov pre
poľovníkov,
lesníkov
a voľný čas,
pod značnou
TRAPPER

poskytovanie služieb v lesníctve – pestovateľská
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poľnohospodárstvo a bioenergetika
poskytovanie poľnohospodárskych služieb mechanizmami a nákladná autodoprava

Tel.: +421 47 438 438 1, fax.: +421 47 438 438 3
e-mail: filagroplus@stonline.sk, www.filagroplus.sk

ÿadca - ÿadeĀka 1536,
Tel: 041/ 432 70 66, Tel./fax. 041/ 432 34 82
Mobil 0918 526 375, E-mail: margita@margita.sk

Alexej
margita_inzerat.indd 1

Bianka
12. 1. 2011 13:07:28

p r ů m y s l a u t o m o b i l o v ý

Společnost SOR Libchavy je druhý
největší výrobce autobusů v České republice. V současné době vyrábí více než
500 autobusů ročně a to ve variantách
městských, příměstských a dálkových autobusů. Díky svému širokému portfoliu
nabízených autobusů a s tím spojeným
servisem a prodejem náhradních dílů, se
společnosti ekonomická krize vyhnula.
Podle jednatele společnosti Petra Hájka
hospodaření společnosti i přes světové
ekonomické potíže roste.
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SOR Libchavy spol. s r.o.
Úspěch je ukryt v jednoduchosti řízení

Společnost vznikla v roce 1991 akvizicí původně opravárenského závodu na zemědělskou techniku. Závod vyráběl například
krmné vozy, obraceče píce, vybírače siláže,
horské malotraktory a řadu dalších strojů.
Již v roce 1993 prodala společnost svůj
první 7,5 metrový příměstský autobus.
Postupem času přibývaly další varianty
a délky. Dnes je v portfoliu společnosti
33 variant autobusů. Mezi zákazníky SOR
Libchavy patří díky zmíněné široké škále
autobusů například městské dopravní

podniky, malí i velcí dopravci a také cestovní kanceláře.
SOR vyrábí autobusy v široké škále délek od 8,5 m do 18m a rovněž v plném
portfoliu pohonů - diesel, stlačený zemní
plyn CNG, hybridní i elektrický. Všechny
autobusy jsou vybaveny motorem, který
odpovídá požadavkům ekologických norem Evropské unie.
SOR Libchavy vyrábí nejen klasické autobusy se standartní výškou podlahy, ale
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Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
SOR Libchavy spol. s r. o.
Sídlo: Česká republika, Libchavy
(okres Ústí nad Orlicí)
Založení společnosti: 1991
Počet zaměstnanců: 649

také nízkopodlažní městské a meziměstské autobusy s obsaditelností od 25 až
po 51 sedících. Maximální obsaditelnost
však u kloubového autobusu dosahuje až
177 cestujících. Tyto nízkopodlažní autobusy jsou důležité především pro hendikepované osoby a maminky s kočárky.
Výrobní portfolio společnosti je tedy ucelené a každý zákazník má šanci si vybrat
autobus podle svého přání a účelu. „Jsme
schopni pro zákazníka splnit i speciﬁcké
požadavky, takže vlastně můžeme dodat
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autobus na míru,“ uvedl jednatel SOR
Libchavy Petr Hájek. Klienti mají k dispozici automatickou či mechanickou převodovkou, nezávislé nápravy, kotoučové
brzdy, retardér, klimatizaci a další výbavu.
Prodejem autobusů ale široká nabídka
společnosti SOR samozřejmě nekončí.
SOR Libchavy poskytuje svým zákazníkům
na zakoupené autobusy následný servis,
opravy a také prodej náhradních dílů.
„Mezi přednosti autobusů patří nízká pohotovostní hmotnost, která je v průměru

Obor podnikání: Vývoj, výroba, prodej a servis
autobusů v provedení městském, meziměstském
a turistickém v délkách 8,5 m, 9,5 m, 10,5 m, 12 m,
13,5 m a 18 metrů. Palivo: nafta, CNG a el. energie
(trolejbusy, elektrobusy, hybridní autobusy).
Roční obrat společnosti: 2 265,8 mil. Kč

Management:
Generální ředitel: Ing. Jaroslav Trnka
Obchodní ředitel: Ing. Jindřich Chudý
Výrobní ředitel: Ing. Rudof Sýkora
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o 2 tuny nižší než u konkurenčních vozů
podobného typu. Autobusy mají nižší
spotřebu paliva a to cca o 14,5 % ve srovnání s konkurenčními autobusy, je možné
tak i s menšími motory dosahovat vyšší
měrný výkon. Osvědčilo se nám i používání 19,5“ pneumatik. Snažíme se také
efektivně využívat a uspořádávat prostor
autobusu, k tomu neodmyslitelně patří
i pohodlné a kvalitní pracoviště řidiče,“
popsal jednatel společnosti.
Na rozdíl například od stavebnictví společnost SOR Libchavy ekonomickou krizi
téměř nepocítila. Podle jednatele společnosti Petra Hájka právě naopak. V porovnání s obdobím před krizí se společnost
dostala v hospodaření o 25 % výše. „Krize
se nás zásadně nedotkla. Rostli jsme na
úkor konkurence a zvyšovali jsme výrobu,“

SOR Libchavy spol. s r.o.
Úspěch je ukryt v jednoduchosti řízení
vysvětlil Petr Hájek. „Museli jsme dokonce
přibrat více než 150 zaměstnanců. Přesto
i naše společnost byla ostražitější například v investicích a v nárůstu mezd,“ doplnil jednatel společnosti, která v současné
době zaměstnává 650 pracovníků.

bezpečnost a komfort cestujících,“ řekl
jednatel společnosti. „Předpokládáme, že
tento rok prodáme na českém trhu nejvíce
autobusů v porovnání s ostatními výrobci
a staneme se zde jedničkou,“ konstatoval
Petr Hájek.

Ačkoli je společnost druhým největším
výrobcem autobusů v ČR, autobusy se
prodávají také na Slovensku, dále v Polsku, v pobaltských republikách, Srbsku
a Rusku, avšak i ona musí bojovat s tvrdou konkurencí. „Vyvíjíme neustálý tlak
na snižování nákladů – nákup a výroba
- a dále se trvale věnujeme vývoji, abychom určovali trendy, nikoliv je přebírali
od konkurence. Snažíme se autobusy neustále funkčně i designově modernizovat
a to přesně podle požadavků zákazníků,
pochopitelně klademe velký důraz na

Mezi své největší úspěchy řadí společnost
nejen vybudování stabilní a výborně prosperující ﬁrmy, ale také například velké
zakázky. „Pyšní jsme jistě na zakázku na
720 autobusů pro DP Praha nebo na zakázku na 100 autobusů pro DP Bratislava.
Neméně důležitý byl vývoj a výroba elektrobusu,“ uvedl jednatel společnosti SOR
Libchavy s tím, že mezi nejprodávanější
autobusy patří ty příměstské jako například C 10,5 a C 12. „Vzhledem k podepsaným kontraktům je již dohánějí městské
autobusy,“ zmínil jednatel.
Hospodaření společnosti i přes překonanou ekonomickou recesi ve světě stále
roste. Pokud bude tento trend pokračovat, SOR Libchavy bude muset podle
slov Petra Hájka dále rozšiřovat své výrobní kapacity. „Navíc se poohlížíme i po
společném podniku v zahraničí,“ podotkl
jednatel společnosti, jejíž úspěch dle něj
tkví především v jednoduchosti řízení,
v technické koncepci autobusů a v dobrém přístupu k zákazníkům.
K dobrému jménu prosperující společnosti, která dbá i o ekologii a zabývá se
výrobou například elektrobusů, neodmyslitelně patří také podpora těch, kteří
pomoc potřebují. „Naším partnerem je
například Nadace Educa. Společným cílem
je podpora vzdělanosti sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí v ČR. Pracujeme samozřejmě i na jiných, menších
projektech,“ uzavřel jednatel.
Barbora Šancová

www.tulachcz.eu
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ZF Friedrichshafen AG
D-88038 Friedrichshafen

www.zf.com
Váš dodavatel
špičkových převodových technologií
PAKRA ZF - SERVIS s.r.o.
CZ-586 01 Jihlava
Tel.: + 420 567 579 141
Hotline + 420 602 522 900
e-mail: info@zf-pakra.cz
www.zf-pakra.cz

Servisní
organizace ZF
pro ČR a SR
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Barum je v České republice synonymum
pro pneumatiky. Tato původně česká
značka má více než 70ti letou tradici.
Jedno z míst, kde se pláště této značky
vyrábějí, je i otrokovický výrobní závod
koncernu Continental – Barum Continental. Společnost Barum Continental
je v současné době největší výrobní
jednotkou na světě.
Barum Continental Otrokovice odvozuje
svoji tradici od výroby pneumatik ﬁrmy
Baťa. Tomáš Baťa v rámci úspory nákladů
při rozšiřování automobilové dopravy začal se samostatnou produkcí a prodejem
pneumatik už v roce 1932. Po znárodnění
československého poválečného průmyslu
byla vytvořena z počátečních písmen ﬁrem Baťa-Rubena-Matador nová značka,
tak se tedy zrodil název Barum.
V současnosti je původní závod Barum
Otrokovice součástí koncernu Continental
AG se sídlem v Německu. Mezi hlavní aktivity společnosti Barum Continental patří
výroba a velkoobchod s pneumatikami.
Řidiči pravděpodobně budou znát i dceřinnou společnost ContiTrade Services,
která v České republice provozuje síť pneu
a autoservisů BestDrive.
Společnost Barum Continental patří mezi
přední světové výrobce nejen v množství
vyráběných pneumatik, ale i v jejich kvalitě.
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Barum Continental spol. s r.o. – největší
závod na výrobu pneumatik na světě

Jako dodavatel pneumatik pro první výbavu
pravidelně splňuje nejen mezinárodní audity kvality výroby, ale i audity jednotlivých
automobilek. V roce 2010 zde vyrobili více
než 21 milionů osobních plášťů a 600 tisíc
nákladních a industriálních pneumatik.
Firma Barum Continental se snaží poskytnout svým zákazníkům produkt podle
jejich potřeb a požadavků. Dokáže uspokojit náročné zákazníky, kteří za volantem
tráví spoustu času nebo řídí silná a drahá
vozidla. V jiném segmentu zase dokáže
obsloužit zákazníky, kteří kladou důraz na
poměr cena a výkon. Co trápí ﬁrmu dnes?
Kam směřuje? I o těchto otázkách jsme
hovořili s jednatelem Barum Continental
Liborem Lázničkou.
Kolik máte výrobních závodů? A kde
všude se nacházejí?
Pokud se bavíme pouze o společnosti
Barum Continental, nikoli o celém koncernu Continental AG, pak máme v České
republice tři výrobní závody v Otrokovicích. Pokud jde o společnosti koncernu,
pak je jich v tuzemsku celkem osm. Strategie celého koncernu se v uplynulých
letech změnila, už se nesoustředí pouze
na výrobu a obchod s pneumatikami.
Poskytuje daleko širší servis – zejména
v oblasti automobilových dílů. Např. jičínský Conti Teves je významným evropským

producentem brzdových komponentů. Již
zmiňovaná servisní síť BestDrive se také
transformuje a kromě původního pneuservisu nabízí zákazníkům i služby spojené
s autoservisem a péčí o automobil.
Z pohledu globálního patří společnost
Continental AG mezi nejvýznamnější dodavatele pro automobilový průmysl na
světě. Firma dodává brzdné systémy, díly
pro hnací jednotky a podvozky, součásti
elektroniky vozidel, pneumatiky a technické elastomery. Přispívá tím ke zvyšování
bezpečnosti řízení a ochraně životního
prostředí. Společnost Continental je také
kompetentním partnerem ve vzájemně
propojené komunikační síti automobilového průmyslu. V současné době zaměstnává
přibližně 143 000 osob ve 46 zemích.
Jaké druhy plášťů se v Barum Continental vyrábí?
Vyrábíme pneumatiky osobní, nákladní
a industriální, což jsou například pláště
pro vysokozdvižné vozíky.
Můžete říci něco více o vývoji nových
pneumatik. Čekají nás nějaké převratné novinky?
Cílem koncernu Continental je přispívat
ke zvyšování bezpečnosti a komfortu
v rámci individuální přepravy a přepravy
zboží. Tomu podřizujeme veškeré činnosti
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Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
Barum Continental spol. s r.o.
Sídlo: Česká republika, Otrokovice, Objízdná 1628
Založení společnosti: 1993
Počet zaměstnanců: 4 227
Obor podnikání: Výroba pneumatik
Roční obrat společnosti: 33 miliard Kč (předběžný
výsledek za rok 2010)

Management:
Generální ředitel: Libor Láznička
Obchodní ředitel: Dalibor Kalina
Výrobní ředitel: Michal Drábek
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během celého řetězce výroby, distribuce
a prodeje pneumatik.
Vývoj pneumatik, stejně jako ostatní odvětví automobilového průmyslu, jde mílovými
kroky dopředu. I když původní princip
fungování pneumatiky zůstává v zásadě
stejný, mohu říct, že neustále investujeme
do nových materiálů a technologií.
Neustále vylepšujeme vlastnosti pneumatik, zvyšujeme jízdní komfort, zkracujeme
brzdnou dráhu pneumatik. Přišli jsme se
tzv. samonosnými pneumatikami SSR
nebo systémem ContiSeal. S těmito plášti
zůstáváte mobilní i v případě defektu.
Konstrukční novinky i inovativní materiály
nám umožňují zůstávat na špici v oboru
pneumatik. Jedním z posledních projektů vývoje koncernu Continental AG je
také zcela nová generace inteligentních
pneumatik.
Hovoří se o tom, že ceny pneumatik
půjdou vlivem stoupajících vstupních materiálů nahoru. Je tomu tak?
Tyto diskuze rozpoutávají určitě ceny
vstupních surovin, zejména pak přírodního kaučuku. Ceny této suroviny šplhají v poslední době razantně vzhůru.
Kaučuk je nezanedbatelná položka a její
zdražení má vliv na cenu produktu. Do
určité míry jsme připraveni mírné výkyvy
cen základních surovin pokrýt, nicméně
současné nárůsty jsou značné. Dá se tedy
předpokládat, že pokud bude současný
trend vzrůstu cen vstupních surovin pokračovat, bude zohledněn v prodejních
cenách pneumatik.
Jak jde dohromady výroba pneumatik a ekologie?
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Barum Continental spol. s r.o. – největší
závod na výrobu pneumatik na světě
Ekologie je v našem oboru velmi důležitá.
Dřívější technologie výroby, které používaly látky zatěžující životní prostředí,
jsme ukončili.
Navíc v zemích EU bude povinnost označovat pneumatiky speciálními štítky, která
bude platit od listopadu 2012. V zásadě
jde o to, že pneumatiky budou opatřeny
podobným označením jako např. elektrospotřebiče, na nichž zákazník zjistí
informace o pneumatice a jejím vlivu na
spotřebu paliva, o přilnavosti na mokru
a vnějším hluku.
Rád bych se pochlubil také tím, že jsme
v České republice zajistili všem svým zákazníkům zpětný odběr pneumatik – bez
ohledu na značku, zdarma. Zpětný odběr
pneumatik realizuje naší dceřiná servisní
síť BestDrive, kterou v České republice
najdete celkem na 74 místech.
Věřím, že to vše potvrzuje fakt, že otázky
ekologie jsou pro nás zásadní.
Jaký zaujímáte podíl na tuzemském
a jaký na zahraničních trzích?
Jak jsem již řekl, výrobní závody v Otrokovicích jsou součástí globálního koncernu Continental a 95 % naší produkce
jde na export. Continental má v Evropě
ze všech výrobců největší podíl na trhu
u pneumatik pro první vybavení, u zimních pneu a „tuning“ pneu. Celkově mu
patří na světě čtvrté místo v podílech na
světových trzích.
Jaké investice si žádá modernizace
výroby?
Investujeme velké množství prostředků,
a to především do automatizace a zefek-

tivnění výroby. Je jasné, že každoroční nárůst platů je nezadržitelný, proto musíme
tato čísla kompenzovat jinde. Snižujeme
tak logicky výrobní náklady, což nás drží
stále v rovině nízkonákladových provozů
a zvyšujeme tak svoji konkurenceschopnost. Zároveň nás to nutí k dalšímu rozvoji
a zabránění přesunutí výroby do zemí, kde
je pracovní síla levnější.
Co vás jako ﬁrmu v současné době
nejvíce trápí?
Starosti máme, jak jsem již zmínil, s cenami surovin. Ale daleko větší starosti jsme
měli před dvěma lety, kdy na nás dolehla
tzv. odbytová krize. Tehdy začalo hodně
ﬁrem šetřit, a to i na pneumatikách. Nyní
mohu s úlevou říci, že již rok a půl vyrábíme opět naplno. Krizi jsme překonali
bez hromadného propouštění, zavedli
jsme řadu nových výrobků a začali jsme
opět investovat do nových technologií.
Můžete nám prozradit jaké jsou cíle
Otrokovického závodu, nejbližších
let? A na co jste jako jednatel Barum
Continental nejvíce pyšný?
Naším cílem je vycházet maximálně vstříc
našim zákazníkům, tzn. neustále přicházet s novými výrobky, zlepšováním jejich
vlastností zejména pak aspektů týkajících se bezpečnosti, komfortu a ekologie.
K tomu směřují naše inovace i investice.
Nejen investice do technologií a zařízení,
ale i do našich zaměstnanců. Vynikající
pracovní kolektiv, spolupráce a systém
týmové práce, to je asi to nejdůležitější,
na co jsem pyšný a co chci i dále rozvíjet.
Jarmila Šnoblová
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TYRE PRODUCTS

Advanced products for advanced tyre technologies:

www.sogos.cz

Struktol HT 105

Struktol WB 217 Struktol HT 254

New peptiser for
single stage
mixing of NR rich
compounds

Superior ﬁller
wetting agent
suitable for early
stage silica mixing

Highly efﬁcient
silica processing
in high performance
rubber compounds

Schill+Seilacher "Struktol" GmbH l Germany
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Precipitated Silica
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Reinforcing Fillers
for Green Tyres


Combines excellent dispersion with short mixing times



Low rolling resistance and low tread wear



Good handling properties on wet and dry surfaces

Grace GmbH & Co. KG
In der Hollerhecke 1, 67545 Worms/Germany
Tel.: +49 6241 403 00, Fax: +49 6241 403 1211
www.grace.com
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Enriching Lives, Everywhere.®

GRACE®, PERKASIL® and ENRICHING LIVES, EVERYWHERE.® are trademarks, registered in the United
States and/or other countries, of W. R. Grace & Co.-Conn. This trademark list has been compiled using
available published information as of the publication date of this brochure and may not accurately reﬂect
current trademark ownership or status. © Copyright 2011 W. R. Grace & Co.-Conn. All rights reserved.
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GESOS, spol. s r.o., Třebízského Street No. 99,
765 02 Otrokovice, Czech Republic
Phone, fax: + 420 577 512 672, +420 577 932 462
e-mail: gesos@ volny.cz, www.gesos.cz
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Společnost Calibra CZ, s.r.o. spolu s firmou Tonava, a.s.
vyrábí a dodává váhy a navažovací systémy nejen pro gumárny a gumárenský průmysl. Naše společnosti, především pak Tonava, a.s která vyrábí váhy již více jak 100 let,
se specializují na dodávky dávkovacích a pytlovacích vah
a navažovacích systémů. Jsme připraveni realizovat nejen
standartní dodávky zařízení, ale máme bohaté zkušenosti
s realizací individuálních řešení dle zadání koncového uživatele na klíč s realizací prakticky po celém světě. Výroba
vah je certifikována v rámci systému ISO 9001-2008.

t 3
 FQBJSTPGNBDIJOFSZFRVJQNFOUVTFEJOUIFQSPEVDUJPOPGDBS 
USVDLBOEUSBDUPSUZSFT
t 1SPEVDUJPOPGNBDIJOFTBOEEFWJDFTGPSTQFDJöDJOEVTUSJBMCSBODIFT
t .BLJOHPVUESBXJOHTBOEDPOTUSVDUJPOBDUJWJUZGPSNFDIBOJDBMFOHJOFFSJOH
t 3FDPOTUSVDUJPOPGUZSFCVJMEJOHVOJUT
t BSPVOEUIFDMPDLTFSWJDFPGUZSFCVJMEJOHUPPMJOH
t 1SPEVDUJPOPGUZSFCVJMEJOHUPPMTJOBDDPSEBODFXJUIPXOPSTVCNJUUFE
UFDIOJDBMEPDVNFOUBUJPO
t .FUBMXPSLJOH MPDLTNJUIFSZBOEQSPEVDUJPOPGTNBMMNFDIBOJDBMQBSUT

Sasol Wax GmbH
Worthdamm 13-27
20457 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 78 115-772
Fax: +49 40 78 115-778

V případě jakéhokoliv požadavku na řešení problému
nebo požadavku spojeného s vážením se obracejte na:

Calibra CZ, s.r.o., Havlíčkova 437, 542 32 Úpice
+420 725 244 620, +420 603 861 978
nemec@tonava.cz, hurta@calibracz.cz
další informace na www.calibracz.cz, www.tonava.cz

Arnd-Lueder Gaulke
industrial.waxes@de.sasol.com

www.sasolwax.com

The leading brand
for anti-ozonant waxes

Společnost ILD působí v oboru průmyslové filtrace již 20 let a zabývá se nejen odlučováním tuhých znečišťujících látek, ale také snižováním plynných emisí, především odsiřováním a snižováním obsahu HF a HCl, včetně záchytu a spalování těkavých organických látek.
ILD nabízí celou řadu služeb ať už jednotlivě nebo
v požadovaném rozsahu. Nabízené služby:

www.ild.cz

■

Inženýring a poradenství, projekční práce

■

Výroba, zajištění dodávek

■

Montáž nebo šéfmontáž dodávaných zařízení

■

Stavby na klíč, generální dodávky

■

Garanční a pogaranční servis

Zakázky realizované v gumárenství:
Barum Continental s.r.o. Otrokovice
15 ks filtračních jednotek pro odprášení hnětičů mísících linek ML 0,2,3,8,11-15,
násypek hnětičů a navažování chemikálií.
Některé z filtrů byly navrženy v provedení Ex (tj. pro prachy, které se vzduchem
mohou tvořit výbušnou směs). Filtry pro násypky hnětiče jsou zhotoveny
z nerezové oceli
Continental Matador Rubber Púchov
4 ks filtračních jednotek pro odprášení hnětičů mísících linek ML 3,5,9,10
(v provedení Ex)
2 ks filtračních jednotek pro odprášení násypky hnětiče (v nerezovém provedení)

ILD cz, s.r.o. Kladno, Železárenská 74, 272 01 Kladno, telefon: +420 312 243 519, ild@ild.cz

www.bprojekting.cz

Projektování, inženýrská činnost a provádění staveb.
B-Projekting vlastní certifikáty
ČNS EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
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Výhradní zastoupení

SAMSON AG

a dceřinných společností
d^ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͘
^ƚƌĄǎŶĄϱϭϴϭ͕ϳϲϬϬϭůşŶ
ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ

ƚĞů͗͘нϰϮϬϱϳϳϬϬϱϮϭϭ
ƚ ů ϰϮϬ ϱϳϳ ϬϬ ϱϮ ϭϭ
ĨĂǆ͗нϰϮϬϱϳϳϬϬϱϮϮϰ
ĞͲŵĂŝů͗ĞĚƚƐΛĞĚƚƐ͘Đǌ
ǁĞď͗ǁǁǁ͘ĞĚƚƐ͘Đǌ

Vetec, Pfeiffer, Leusch
Ŷregulační a uzavírací armatury
Ŷřídící systémy

Mezinárodní a vnitrostátní
kamionová doprava
– realizace přeprav soupravami
o kapacitě 100 cbm a 120 cbm
– přepravy just in time – GPS
monitoring
– vozidla ekologické třídy 5

obchod@oktrans.cz

www.oktrans.cz

Logistika a distribuce

Společnost založená v roce 1995 má zaveden systém managementu
jakosti podle normy ISO 9001.

– komplexní logistický servis
– distribuce v režimu D+1
– vedení daňového a celního skladu

•
•
•
•
•

inženýring pro gumárenský průmysl
výroba konfekčních membrán pro výrobu pneumatik
výroba pogumovaných technických a přítlačných válců
opravy hadicových ventilů a pogumování válců
dodávky forem a technických zařízení pro výrobu pneumatik
ASOCIACE GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE ZLÍN s.r.o.
Třída T. Bati 385, 763 02 Zlín
Tel./fax: +420 577 105 841, e-mail: agt@gtzlin.cz, www.agtzlin.cz

p r ů m y s l a u t o m o b i l o v ý

Opírá se o čtyřicetileté zkušenosti se
zpracováváním plastů. Deset firem
patřících k největším automobilovým
výrobcům na světě jsou jejími zákazníky.
Takové má charakteristické ukazatele
německý podnik EuWe Eugen Wexler,
výrobce plastových interiérových dílů
automobilů a jeden z nejvýznamnějších
středně velkých hráčů tohoto průmyslového oboru v Evropě.
V rámci mezinárodní expanze rozprostřel
své aktivity i u nás. Začlenit se do takového koncernu nebývá vůbec lehké. Nakonec, posuďte sami. O svých zkušenostech
vypráví ing. Petr Krob, ředitel a jednatel
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o., se sídlem
v Rokycanech.

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
I design dnes prodává

Firma EuWe Eugen Wexler je ryze privátní
subjekt. V roce 1968 pan Wexler sr. spolu s manželkou začínali v Röthenbachu
u Laufu nedaleko Norimberka ve sklepě
na jednoduchém stroji plastové výlisky
pro hračky. Když v roce 1970 vyvinuli
první výrobek pro značku VW, byl to sice
malý, ale důležitý krok, který během následujících let umožnil podniku dobýt
automobilový průmysl.

První kroky vedly v roce 1993 do Mexika,
kde byl založen joint-venture EuWe de
México s cílem zásobovat severoamerický
trh. Již o rok později společnost ovládla
i rozvíjející se východoevropský trh díky
vzniku dceřiného podniku v Rokycanech.

Když se obchodu
daří…

Nápad vzešel tak, že když Škodovku získal VW, již tenkrát pro něj Lauf dělal díly.
Tehdy pan Wexler obdržel zakázku na
jejich dodávku pro Felicii. Podmínkou ale
bylo, že potřebují mít nižší ceny, takže se
navrhla výroba v Čechách. Ta však musela probíhat dále než 100 km od Mladé
Boleslavi, aby se odtud neodčerpávaly
pracovní síly.

Ekonomická čísla šplhala, a tak se ﬁrma
rozhodla expandovat na zahraniční trhy.

První aktivity vycházely z postavení jedné
haly, z poloviny sloužila jako sklad, z po-
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Vizitka:
Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
loviny jako výrobna. Do té doby na Rokycansku plastikářský průmysl prakticky
neexistoval. Začínali jsme doslova od nuly,
a to absolvováním tříměsíčního školení
v mateřském závodu s předpokladem na
v budoucnu vykonávané funkce. Mně byla
přidělena funkce vedoucího řízení výroby.
Více než sžívání s plasty ale ing. Kroba
uchvátil německý systém řízení práce.
Když jsem v Laufu spatřil, jak tam řídí
výrobu, můj první dojem byl: Tak to přece nemůže fungovat, vše uřídit s malým
počtem lidí, včetně nasazení. Ale opak
se stal pravdou, funguje to. Pro nás bylo
například naprosto nové, že výrobu, nákup, odbyt a jiné podnikové složky lze
řídit počítačovým programem s minimem
požadavků na lidský potenciál.

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

Celá skupina EuWe se orientuje na automobilový průmysl. Z toho se odvíjí i pracovní náplň české pobočky.
Vyrábíme u nás většinou interiérové díly,
pohledové díly, částečně i konstrukční, velice náročné nejen na provedení funkčnosti, ale i na vzhled. Proto musí být výroba
naprosto exaktní, aby se naplnily plánované kapacity, aby šel produkt na odbyt.

Na scénu vstupují
roboti
Začátky výroby byly skromnější, vše záleželo na šikovnosti a zručnosti obsluhy.

Sídlo: Česká republika, 337 03 Rokycany,
Kotelská 1109
Založení společnosti: 28.července 1993
Počet zaměstnanců: 550
Obor podnikání: Opracování a zpracování plastů,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje vyjma
zboží uvedeného v příloze zák. Č. 455/91 Sb. A zboží
tímto zákonem vyloučeného
Roční obrat společnosti: min. 900 mil. Kč (není
uzavřeno)

Management:
Jednatel a obchodní ředitel: Ing. Petr Krob
Jednatel a výrobní ředitel: Giounai Moumin
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Zlepšení přineslo až osazení strojů roboty.
Ve spolupráci s lidským potenciálem nejen
že stabilizovaly kvalitu výrobků, ale zároveň vytvořily i vyšší stupeň automatizace.
Zvláště v době, když jsme zajišťovali výrobu sériových dílů na Octavii, a nároky
na výrobu stoupaly, se plně uplatnila.
S nárůstem produkce došlo k potřebě
rozšíření ﬁremních prostor. Vznikla tak
další hala pro skladové požadavky.
Dnes má podnik čtyři. Po té, co se ukázala
schopnost jeho pracovníků, začal narůstat
i počet zakázek. Z původního subdodavatele dílů do Laufu pro značky BMW a Opel
se nakonec stal jejich plnohodnotný producent. Kvalita totiž rozhodla o převedení
výroby do Rokycan.
V současnosti zajišťujeme dodávky pro
všechny modely Škodovky. Pokud jde
o spolupráci s mateřskou základnou,
poptávka je zejména od značky Opel.
Podílí se na tom i ohodnocení nejlepšího
dodavatele pro koncern GM, která ﬁrma
EuWe obdržela v letech 2005-7. Také nám
otevřela dveře k zakázkám.

Doba přeje
připraveným

EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
I design dnes prodává
zaměřené pracovníky. Jenže státní aktivity,
především školství, na tyto požadavky
příliš nereﬂektují.
Téměř rok tak již ﬁrma akutně shání dva
konstruktéry se znalostí práce v systému
Catia. Marně. Jedinou cestu vidí v oslovení
absolventů a jejich „výchově“ pro vlastní
potřeby. Vše je ale o penězích, o čase,
například vyškolit kvalitního seřizovače
robotů trvá zhruba dva roky, hlavně však
o renomé ﬁrmy na trhu.
Když nám při zakázce na Yetiho chyběl
konstruktér, najali jsme si externí ﬁrmu
a sami fungovali jako koordinátor. Chceme jít ale dále a mít co nejrozšířenější
portfolio služeb.
A nejen to. Firma se snaží jít s dobou
i v otázce inovací a využití moderních
technologií. Jako jediná v rámci skupiny
EuWe například vyrábí díly s látkovým
povrchem.
Jejich specialitou je, že svým technologickým postupem výroby splňují účel
v prostředí s teplotou až -40 °C. Tento
postup jsme museli vyřešit i s přitažlivou
povrchovou úpravou, neboť i design dnes
prodává.

Na jejich realizaci je ale potřeba zkušených
odborníků a těch má nedostatek i česká
pobočka.

Firma rovněž vyvinula technologii výroby ochranné „nástupní“ lišty vycházející z využití rozdílných dilatací kovů
a plastu. A pokud jde o význam tohoto
slova, i zde se v Rokycanech chovají
progresivně.

V Rokycanech je několik ﬁrem zaměřených
na automobilový průmysl, které požadují,
včetně nás, specializované a technicky

Při využití plastů vzniká odpad, který
100% recyklujeme pomocí zdejších externích ﬁrem.

Také prováděné energetické audity z hlediska podnikových úspor svědčí o tom, že
to ﬁrma s růstem podniku myslí vážně.
Zvláště tehdy, když se jí podařilo „přestát“
hospodářskou krizi.

Budoucnost? Orientace
na hi-tech
Obrat v roce 2009 oproti roku předchozímu sice klesnul asi o 13 %, razantní
organizační a zlepšovací změny v rámci
podniku ale pomohly k dosažení mírného nárůstu zisku, a to na základě těchto
opatření.
Vycházeli jsme z ﬁlosoﬁe, že krize poznamená slabší, ti odpadnou a až dojde ke
zlomu, tak je někdo bude muset zastoupit.
Na základě toho jsme v dubnu 2009 otevřeli čtvrtou výrobní halu za 70 milionů,
s technologiemi pak téměř za 100 milionů.
Všichni nad tím kroutili hlavami...
Sázka do loterie ale vyšla. Automobilový
průmysl se trochu rozjel a využití nového
pracoviště přineslo ﬁnanční efekt.
Srovnám-li globální obrat za ﬁskální část
roku 2009 s rokem letošním, jsme na tom
o 30 % lépe. Výhledově přitom máme
rozpracované zakázky s velkým objemem
dodávek, například pro modely Opel Astra
v podobě vnitřních dílů. S tím také pro
rok 2011 plánujeme inovaci technologického vybavení týkající se vstřikovacích
lisů, dokupujeme jich 10, z toho 8 nových
a 2 výměnou za starší typy.
Česká republika je speciﬁcká rozsáhlou
sítí výrobců pro automobilový průmysl.
Z toho také vychází strategie ﬁrmy směrem do budoucna. Rozšiřuje, dokupuje
stroje, přitom opouští malé typy. S tlakovým výkonem od 50 do 2300 tun mají
relativně vysokou nákupní cenu a tam
vidíme konkurenci z východu. Proto se
soustředíme na pořízení hi-tech technologií, na velké stroje a komplikované
technologie, kde můžeme nabídnout
o něco více než jen výlisky. Jinými slovy
řečeno, nesmíme stagnovat a čekat, až nás
konkurence vytlačí z trhu. Současné pole
působení už je velmi přesycené. Proto
musíme být připraveni na příští léta tak,
abychom mohli nabídnout takové služby,
které v maximální míře pokryjí vzrůstající
požadavky zákazníků.
Adam Hodman

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

98 únor 2011

SBS ”IVA” působí na českém trhu od počátku
roku 1996. V roce 2004 došlo k jejímu rozšíření o dceřinou společnost SBS ”IVA”, s.r.o.
a o rok později ještě o SBS ”IVA” J&J, s.r.o.

SILON s. r. o. sídlí v Plané nad
Lužnicí nedaleko Tábora a je
přední evropskou ﬁrmou vyrábějící polyesterové střiže,
PE a PP kompaundy.

V současné době v naší bezpečnostní službě
pr
pracuje v průměru 700 zaměstnanců. Převážně
zaji
zajišťujeme fyzickou ostrahu, přibližně v 100 objekte
jektech po celé ČR a dále zajišťujeme prostřednictvím
CD PCO ((centrální
ál í di
či pultu centralizované ochrany) elektronickou
dispečink
ostrahu objektu s tím, že pokrytí je po celé ČR.
Naše společnost SBS ”IVA” je součástí evropské bezpečnostní služby A.S. Advanced Security AG The European Company Pool, Max–Joseph–Straße 8, München.

www.sbsiva.cz
Obchodní úspěch naší ﬁrmy
spočívá ve strategii zaměřené
na inovaci, jakost a spolupráci
se zákazníky i v oblasti vývoje nových výrobků a nových
technologií.

SPECIALISTA NA
- vývoj a konstrukce forem
- výroba vstřikovacích prototypových
a sériových forem na plasty
- servis forem

OBLAST
Silon s. r. o.
Průmyslová 451
391 02 Sezimovo Ústí II
tel.: +420 381 622 112
mail: silon@silon.eu

www.silon.eu

Formy Tachov s.r.o.
Oldřichovská 1437
347 01 Tachov
tel.: 374 751 111
fax: 374 751 120

info@formy.cz
www.formy.cz

- automobilový průmysl
- přepravky a transportní systémy
- technické výlisky
- ostatní

Šetříme Váš čas a náklady!
Rádi Vám poskytneme
bližší informace

Těšíme se na spolupráci!

VŠE Z JEDNÉ RUKY
Jako jediný dodavatel s kompletní nabídkou na světě jsou firmy WITTMANN Kunststoffgeräte GmbH a Wittmann Battenfeld GmbH
schopny „z jedné ruky“ společně nabízet pro zpracovatele plastů komplexní řešení v oblasti vstřikování.

Vstřikovací stroje.
Roboty a manipulátory.
Automatizované systémy.
Sušení a doprava materiálu.
Průtokoměry.
Granulátory.
IML systémy.

Wittmann Battenfeld CZ spol.s r.o.
Malé Nepodřice 67 | 397 01 Písek | Tel.: +420 382 272 995 | Fax: +420 382 272 996

world of innovation

www
www.wittmann-group.com
wittmann-group com
www.wittmann-group.cz

Svět se mění

Před 55 lety byl
zahájen první přesun
stavebního objektu
v zemi
Před 55 lety, 2. února 1956, byl zahájen
vůbec první přesun stavebního objektu
v zemi. Zachráněnou stavbou byla kaple
svaté Máří Magdalény v Praze, které hrozil
zánik kvůli přestavbě letenského nábřeží
a předmostí Čechova mostu v souvislosti
s výstavbou Stalinova pomníku.
Projekt přesunu kaple navrhl a vypracoval
akademik Stanislav Bechyně, jehož zásluhou byla kaple přemístěna o 30,75 metru
směrem proti proudu Vltavy. Šlo o technicky náročnou akci, při níž byla kaple nejprve uvnitř vyztužena dřevěnou
konstrukcí, po obvodě ji pak stahovaly
ocelové skruže. Byla také podbetonována
železobetonovým věncem. Poté byla po
dráze s kolejištěm pro transportní vozíky
a za pomoci tlačného zařízení přesunuta
na předem připravené místo a zrekonstruována.
Kaple svaté Máří Magdalény, kterou dal na
někdejší klášterní vinici pod Letnou vystavět v roce 1635 probošt kláštera cyriaků,
stála původně v těsné blízkosti mostu
Svatopluka Čecha. V roce 1956 měla ale
padnou za oběť plánovanému schodišti
k nechvalně proslulému pomníku.
Stavba s kupolí, věžičkou, malými okny
a působivými freskami od italského architekta Giovanniho Battisty de Barriﬁse,
měla pestrou historii. V závěrečné fázi
třicetileté války ji obsadilo švédské vojsko, roku 1783 ji císař Josef II zrušil. Až
do počátku 20. století pak kaple sloužila
převážně jako skladiště. Znovu vysvěcena
byla v roce 1908, kdy ji do péče získalo
město Praha, které ji po vyčištění a opravení propůjčilo starokatolické církvi.
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Před 40 lety byl
vyhlášen úpadek na
firmu Rolls-Royce
Značka Rolls-Royce byla vždy symbolem
pohodlí, bezpečnosti a především luxusu.
Na britskou ﬁrmu, jejíž první vůz vyjel na
silnici před více než sto lety, byl vyhlášen
úpadek 4. února 1971.
Druhá světová válka znamenala pro slavnou ﬁrmu příklon k výrobě pro letecký
průmysl, letecké motory pak zůstaly trvalou součástí aktivit ﬁrmy i po válce.
A byly to právě obrovské náklady na vývoj
proudového motoru RB 211, které dostaly
ﬁrmu před 40 lety do potíží, jež vyvrcholily
převzetím kontroly ze strany státu a následným odprodejem divize automobilů
do soukromých rukou.
Za vznikem slavné značky stály dva muži –
automobilový nadšenec Henry Royce
a aristokrat Charles Rolls známý svou zálibou v rychlosti. Už jejich první model
Silver Ghost, který na silnici poprvé vyjel
v březnu 1906, se stal legendou. Po první
světové válce, kdy ﬁrma poprvé vyráběla

i letecké motory, se RR vrátil k automobilům. V roce 1929 představila ﬁrma první
vůz z legendární řady Phantom, o dva roky
později převzala konkurenční Bentley.
Po druhé světové válce zaujímaly letecké
motory v portfoliu ﬁrmy minimálně poloviční podíl. Auta se ale nedostala úplně
do pozadí – RR například vyrobil 18 kusů
Phantomu IV, k jehož koupi byl oprávněn
pouze král či prezident.
Od roku 1980 byla výroba automobilů
RR součástí zbrojařského koncernu Vickers, odkud později přešla do skupiny
Volkswagen. Od roku 2003 je vlastníkem
výrobce luxusních automobilů pro „vyvolené“ skupina BMW. Volkswagen si ponechal výrobu vozů Bentley.
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Před 60 lety zemřel
otec Audi Augus Horch
Před 60 lety, 3. února 1951, zemřel německý automobilový průkopník August
Horch, který se do historie motorismu
zapsal jako otec dvou slavných automobilových značek. První, která nesla jeho
jméno, vznikla už roku 1899. Po deseti
letech se však Horch nepohodl se společníky a v saském Cvikově založil novou
ﬁrmu – Audi, což v latině (stejně jako
Horch v němčině) znamená „slyš“.
Zatímco jméno Horch se stalo synonymem pro luxusní limuzíny, značka Audi
se na počátku vydala směrem ke sportovním vozům. První automobil této značky
vyjel z továrny v roce 1910. Známé logo
složené ze čtyř propojených kruhů získala
automobilka v roce 1932, kdy se v období
hospodářské krize pod společnou střechu
dostala s původní Horchem založenou

ﬁrmou, továrnou DKW a společností Wanderer. Nový podnik dostal jméno Auto
Union.
Další vývoj přerušila válka, na západě Německa se obnovený Auto Union zpočátku
vrátil k výrobě dvoutaktních vozů v roce
1949. O deset let později ovládl ﬁrmu
koncern Daimler-Benz a na kapotu se
v polovině 60. let dostalo staronové jméno
Audi. Ve stejné době se novým majitelem
Auto Union stal Volkswagen, který dnes
patří k největším světovým automobilkám
a pod jeho křídly se daří i Audi.

August Horch se automobilkám dlouho
nevěnoval, již v roce 1920 se v 52 letech
stáhnul do ústraní. Narodil se v roce 1868,
vystudoval techniku a v mládí pracoval
jako konstruktér mimo jiné také pro Karla
Benze.
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Dipl. Ing. Vít Valíček
Úkolem manažera je být ve ﬁrmě zbytečným
Nemá svůj vzor, manažerský či lidský ideál. Ale ví, že od každého člověka je možné se něco naučit. Snad i proto je obtížné ho
zařadit do nějaké přihrádky. A on je tomu rád – každý „šuplíček“
by mu byl dříve či později těsný. Možná i to je ten důvod, proč
odešel před dvěma lety z manažerské pozice ve ŠKODA AUTO a.s.
a převzal v roli předsedy představenstva a ředitele kompletní
zodpovědnost za firmu PWO UNITOOLS CZ a.s. Valašské Meziříčí,
předního výrobce lisovacího nářadí a dodavatele náročných výlisků a sestav pro automobilový průmysl, člena Sdružení automobilového průmyslu.

Splnil si tak dávné přání, řídit ﬁrmu s takřka
čtyřmi stovkami zaměstnanců samostatně.
Nebýt jen součástí, byť sebedůležitější, složitého hodinového mechanismu, ale být
jeho strůjcem a následně pružinou. Tvrdí,
že manažer musí dostat lidi okolo sebe
a systém fungování organismu ﬁrmy na takovou úroveň, že on sám již bude zbytečný.
Ale pak vytyčit další cíl, další kvalitativní či
kvantitativní „level.“ Takže hrát golf se mu
hned tak i přes kompletní výbavu obdrženou coby dárek ke čtyřicítce nezdaří.
Základní žebříček hodnot mu dala rodná
jižní Morava. Nesmírně si váží lidí okolo
sebe a jejich úsilí. Zároveň však velmi
dobře ví, že cestou k cíli je poctivá práce,
a tak nemá problém, ji ve ﬁrmě intenzivně
vyžadovat.
Jeho život hodně ovlivnilo pětileté studium na technické univerzitě v Německu,
kde nejen zažil pád Berlínské zdi, ale také
rozdíly mezi národy a jejich kulturou. Jako
manažer vyrůstal v mladoboleslavské Škodovce, kde se učil od řady vynikajících
lídrů jak strategickému, tak operativnímu
řízení ﬁrmy. Zaváděl principy štíhlé výroby
a týmové práce, byl jedním z historicky nejmladších členů vrcholového managementu a jako třicátník řídil tři tisícovky lidí ve
výrobě. Pracovně sjezdil kus světa a mezi
jiným pomohl na svět Oktávii v Číně.
Víkendy tráví v Mladé Boleslavi, kde si
s manželkou vysnil a vybudoval dům dle
svých představ, zázemí pro rodinu s velkou zahradou na kraji u lesa. Dokončuje
renovaci jeho interiéru a snaží se skloubit
čistý a moderní design s teplem rodinného krbu. Má dva fantastické kluky. Pro
čtrnáctiletého Filipa je neustálou výzvou,
aby ho porážel v dalších a dalších spor-
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tech, pro tříletého
Patrika parťákem
pro nekonečné hry
s autíčky, skákání na
trampolíně a večer
po koupání polštářkem pro sladké sny.
Táta na plný úvazek.
Pracovní dny pak plně věnuje ﬁrmě, a tak
malinkatý pronajatý byt v Rožnově pod
Radhoštěm působí spíše staromládeneckým dojmem – a lednička zeje prázdnotou.
„Občas přemýšlím, co je mým motorem,
hnací silou. Říkám si, že by to měl být
nějaký vznešený ideál, lidské blaho či
alespoň rozvoj našeho průmyslu…. Ale
ve skutečnosti je to asi obyčejné chlapské
ego. Vůle utvářet a změnit byť třeba jen
maličký kousíček vesmíru…
Po ránu to ale se mnou budík nemá vůbec
snadné, pomáhá mu i rádio a jeden pokus většinou stejně nestačí. Jsem „strážce
ohně“ – večer se musím do postele nutit
a rána jsou pak krušná.
Sprcha je po ránu základ. Mám rád kvalitu,
ale snobizmu se (až na hodinky) snažím
bránit, takže mé manažerské brnění,
se kterým každý den vyrážím do boje,
musí být z dobrého materiálu, ale „ARMANI“ na něm napsáno být nemusí. Nicméně
pokud se volba kravaty obzvlášť povedla,
košile je dobře vyžehlená a oblek sedí,
určitě se člověk cítí lépe. No, v péči o obuv
bych mohl přidat, přiznávám…
Dvacet minut do práce ráno komfortním
Superbem mi naprosto vyhovuje – proberu si, co mě čeká, hlavní cíle dne, občas
zadám úkol po telefonu a to všechno
ještě v pohodě, za poslechu vtípků z rádia EVROPA 2. „Business systém loading“
dokončuji v práci u snídaně – v tom se
nechám paní sekretářkou rád rozmazlovat
už dlouhá léta. Ale pak už jedu naplno.
Jsem zvyklý pracovat v automotiv businessu, takže můj pracovní den musí být

vyváženou kombinací mezi strategickým
a operativním řízením ﬁrmy. Základním
kamenem systému jsou pravidelná setkání s manažery jednotlivých oblastí, ale
také porady k tématům, jako je výroba,
kvalita, projekty, kapacity, dodávky…
Většina odpoledních termínů pak bývá
strategičtějších. Řešíme investice, logistický koncept rozvoje ﬁrmy, layouty….
Žádné „one man show“, ale „teamwork.“
Když se paní asistence, královně mého
kalendáře, daří, je mezi tím vším pauza
na oběd. Dvacet minut se všemi ostatními v jídelně. Potkám lidi, vnímám jejich
náladu, pozdravíme se. Šetřím čas. A kulinářsky to doženu čas od času pracovní
večeří s obchodními partnery či kolegy
z koncernu. Tam si naopak dávám na čas
a menu bez tradičně jednoho kopečku
vanilkové zmrzliny na závěr by nebylo
kompletní.
Večer většinou pracuji na počítači, procházím korespondenci a obdivuji tu snadnost
elektronické komunikace. A někdy ji proklínám, když se prokousávám hromadou
nesmyslných mailů, kde bylo pro někoho
příliš jednoduché dát do rozdělovníku
i pana ředitele – a vytvořit si tak alibi, že
on to přeci říkal… V tomto ohledu – zlatý
Xerox.
A tím vším se člověk nesmí nechat odradit
od „výletu“ do provozu. Je to jediná cesta,
jak získat kvalitní a přímou zpětnou vazbu.
Nenechat se odtrhnout polstrovanými
dveřmi „ředitelny“ od reality…
Cesta z práce opět poskytuje prostor – na
shut down. Práci si beru s sebou málokdy,
to raději zůstanu ve ﬁrmě do noci. A tak
bych měl teď tvrdit, že právě čtu nějakou
hrozně moudrou a intelektuálně náročnou knihu… Ale není tomu tak. Pokud
už nemám sílu na volejbal, občas ﬁtko
či saunu, pustím pračku, dám si horkou
sprchu a koukám chvíli na televizi. Vím,
že „Mentalista“ či „Dr. House“ jsou jen pohádky pro dospělé – ale vážně se po nich
krásně usíná.“
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