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Firma czech sport aircraft prodala už 600 strojů

>  4 – 5 
tÉMa 
MalÝM PivovaRŮM se na tRhu DaŘí 
V České republice je v současnosti kolem tří stovek minipivovarů. Odhaduje se, že za ně-
kolik let jich bude na území republiky až pět set. Roste totiž obliba po „domácku“ uvařené-
ho piva, jehož kvalita je podle Českomoravské asociace minipivovarů na stále vyšší úrovni.

>  10 –11 
PoDPoRa PoDnikání 
na tRhu Je neDostatek oDboRnÝch PRacovníkŮ 
Takřka osm desítek tisíc lidí ve Zlínském kraji pracuje v oblasti vědy a techniky v pozicích 
specialistů a technických a odborných pracovníků. Mezi muži a ženami, kteří v těchto 
oborech pracují, jsou značné rozdíly, co se týče mezd, a to o tisíce korun. Tyto informace 
přinesla analýza stavu inovačního prostředí a potřeb subjektů tvořících inovační infra-
strukturu ve Zlínském kraji, kterou zpracovalo Technologické inovační centrum (TIC).
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Český výrobce lehkých sportovních letadel, společnost Czech Sport Aircraft (CSA) z Kunovic na Slo-
vácku, prodal už 600 letadel. Odběratelem jubilejního kusu číslo 600 je americká společnost Crui- 
ser Aircraft Inc. se sídlem ve státě Florida, která je exkluzivním importérem Czech Sport Aircraft 
v USA. Letadla CSA prošla řadou inovací, jubilejní stroj není výjimkou. "Jako první kus je vybavený 
nově vyvinutým interiérem a nejmodernější digitální avionikou. Výrazně modifikována byla seda-
dla, čalounění a tvar štítu palubní desky,“ uvedl generální ředitel CSA Martin Jurík.
Letadlo SportCruiser se u amerických zákazníků těší velké oblibě a v USA se v roce 2016 stalo 
nejprodávanějším ve své kategorii. "Pozice jedničky na americkém trhu nám dodává sebevědomí 
k další tvrdé práci. Výhody našeho letadla spočívají v robustní a vysoce spolehlivé celokovové kon-
strukci, vynikajících letových vlastnostech, nízkých provozních nákladech a nákladech na údržbu. 
Máme nejširší kokpit v naší kategorii letadel,“ dodal Jurík.
Czech Sport Aircraft expedoval v loňském roce celkem 41 letadel, zatímco v roce 2015 to bylo 23 
letadel. V prvním čtvrtletí letošního roku opustilo hangár kunovického výrobce už 14 strojů. Spo-
lečnost zaměstnává asi osm desítek lidí.
Hlavním  exportním  teritoriem  Czech  Sport 
Aircraft  je USA.  Český  výrobce  tam meziročně 
zdvojnásobil  svůj  prodej.  V  roce  2016  prodal 
na americkém trhu celkem 32 letadel SportCrui- 
ser,  zatímco  v  roce  2015  to  bylo  jen  16  kusů. 
V Evropě své letadlo nabízí pod značkou PS-28 
Cruiser, které je certifikované Evropskou agen-
turou pro bezpečnost v letectví (EASA). Historic-
ky největší zájem o odbyt těchto letadel na sta-
rém  kontinentě  byl  ze  strany  Velké  Británie. 
Aktuálně  společnost  eviduje největší  poptávku 
od francouzských a polských zákazníků.

>  ÚvoD
eDitoRial
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„Jde  o  celosvětový  trend.  Není  to  je-
nom  v  České  republice.  Ten  boom  zaží-
vají pivovary v celé Evropě, ale i Americe 
či  dokonce  Asii,“  přiblížil  člen  prezidia 
Českomoravské  asociace  minipivovarů 
Radovan Koudelka. V Česku se první mi-
nipivovary začaly objevovat někdy v de-
vadesátých letech minulého století.

Kvalita piva je stále vyšší
„Ale  tehdy  se  jim  moc  nevedlo. 

Na  vině  byla  nepříznivá  ekonomická  si-
tuace.  Ta  se  ale  rok  od  roku  vylepšuje, 
což svědčí i o tom, že je zákazník ochoten 
si  připlatit  za kvalitní  nefiltrované pivo. 
A právě vyšší cena piva byl i důvod, proč 

Roste poptávka po kvalitních sládcích

se dřív minipivovarům tolik nevedlo,“ vy-
světlil Koudelka.

Na vině byl  i  vysoký vstupní kapitál. 
„Dejme tomu, že poloprofesionální mini-
pivovar  stojí  kolem  třech milionů  a  ten 
profesionální  už  kolem  šesti.  To  je  pro 
mnohé začínající pivovarníky dost znač-
ná suma. Ale v dnešní době už se objevují 
firmy, které jsou ochotny do toho vstou-
pit  se  svým  kapitálem.  Vědí,  že  na  trhu 
je  po minipivovarech poptávka,“  doplnil 
člen prezidia. 

A  to  zřejmě  svědčí  i  o  kvalitě  piva, 
která je podle Koudelky na vysoké úrov-
ni.  „Řada  provozovatelů  pochopila,  že 
bez patřičných znalostí a dobrých sládků 

Minipivovary v České republice zažívají boom. Odhaduje se, že v současné době jich 
jsou téměř čtyři stovky a za pár let se má tento počet navýšit ještě o další stovku.

se prostě neobejdou. A spousta z nich si 
musela dodělat  školy a nebo si najmout 
kvalitní sládky. A i když se objeví jednot-
livé případy, kde to není v pořádku, brzy 
se  to  projeví,  a  kde  jinde  než  na  odlivu 
zákazníků,“ konstatoval Koudelka.

Řemeslo, které  vyučují jen na dvou 
školách v republice

Sládka nemůže dělat jen tak každý. Je 
to  řemeslo,  které  ještě  donedávna,  než 
přišel  boom,  vypadalo,  že  zanikne.  Na-
štěstí se  to nestalo, ale  i  tak se dnes učí 
pouze na dvou školách v České republice. 
Takže  po  sládcích  je  nakonec  velká  po-
ptávka nejenom na tuzemském, ale i za-
hraničním trhu. Tam má totiž české pivo 
velmi  dobrou  pověst.  Řada  vystudova-
ných sládků tak nakonec končí na stážích 
v zahraničí. Někteří se vracejí, jiní zůstá-
vají. „Takže u nás je jich stále nedostatek 
a  bude  ještě nějakou dobu  trvat,  než  se 
stavy dorovnají,“ věří Radovan Koudelka.

Je  ale  české  pivo  skutečně  doslova 
české?  „Mělo  by  být.  Poptávka  po  suro-
vinách  roste.  Zatím  tuzemská  produkce 
stačí,  ale může  se  stát,  že  například  při 
nedostatku sladu se využívá dovoz ze Slo-
venska,  Polska  či  Maďarska.  Ale  chmel, 
ten má u nás svá specifika a nahradit se 
nedá.  Je  to  sice  i  zajímavý  program pro 
zemědělce,  ale  na  druhou  stranu  je  to 
plodina velmi náchylná na teplotní změ-
ny,“ vysvětlil člen prezidia. 

Ale  dobrá  zpráva  na  závěr.  Vypadá 
to,  že  letos  by  se  chmelu mohlo  zadařit 
a úroda by mohla být kvalitní. Takže piva 
bude snad dost.   /šar/

Malé pivovary si pomalu ale jistě dobývají svou cestu na trh. Pronikají nejenom 
do restaurací a barů, ale postupně už i do velkých obchodních řetězců. Jejich osud 
však dál závisí jenom na poptávce zákazníků.

>     tÉMa

Původně  to  byl  minipivovar,  ale 
dnes se slavičínský pivovar Hrádek řadí 
mezi  tzv.  produkční  pivovary  s  výno-
sem mezi pěti  až  sedmi  tisíc hektolitry 
ročně. „Naše původní myšlenka byla, že 
budeme  minipivovar,  ale  doba  je  sku-
tečně  příznivá  a  poptávka  velká,  tak-
že  v  současné době už  se  řadíme  spíše 
mezi  produkční  pivovary  a  naše  gró  je 
sudový  prodej.  Dodáváme  pivo  do  celé 
republiky a něco málo  i do obchodních 
řetězců. V současné době si troufám tvr-
dit,  že  jsme  konkurenceschopní,“  uvedl  
jednatel  pivovaru  Jaroslav  Horehleď. 
A zřejmě  ještě před devíti lety by v mi-
nipivovaru Zlínský švec nevěřili, že dnes 
budou patřit k pivovarům, které produ-

Minipivovary si stále více získávají respekt mezi obchodními řetězci
kují  více  než  tři  tisíce  hektolitrů  piva 
ročně.  Původně  si  totiž  majitelé  vařili 
pivo pro sebe v garáži rodinného domu. 
Postupem  času  si  ale  získávalo  oblibu 
a  dnes  sídlí  v  budově bývalého pivova-
ru  ve  zlínské  části  Malenovice.  „Je  to 
prostě  trend,  kdy  lidé  s  oblibou  kupují 
regionální výrobky, k nimž patří  i pivo. 
A my jsme samozřejmě rádi,“ usmívá se 
majitel  pivovaru  Martin  Velísek.  I  pivo 
Zlínský švec je možné ochutnat v něko-
lika restauracích či hospůdkách v kraji. 
„Mimo to máme smlouvu i s jedním ob-
chodním  řetězcem.  A  prozatím  nám  to 
takto stačí. Vzhledem k tomu, že nemá-
me  za  sebou  žádné  investory,  soustře-
ďujeme  se  především  na  to,  abychom 
v  první  řadě  uspokojili  naše  stávající 
zákazníky.  Což  je  v  době  sezony,  která 
je  prakticky  od  jara  do  podzimu,  dost 
náročné. Ale do budoucna  rozšíření pi-
vovaru nevylučujeme,“ naznačil Velísek. 



INZERCE

A  na  nedostatek  zákazníků  si  nemůže 
stěžovat  ani  vsetínský  pivovar  Valášek. 
„Na trhu jsme již patnáct let a skutečně 
se  nám  daří  dobře.  Budujeme  značku 
na  kvalitě,“  vyjmenoval  majitel  Roman 
Dohnal. 

Podle člena prezidia Českomoravské 
asociace  pivovarů  Radovana  Koudelky 
se  regionálním  pivovarům  začalo  dařit 
na  půdě  velkých  obchodních  řetězců. 
„Ty po  letech pochopily,  že by  zákazní-
kům měly  nabídnout  něco  navíc,  něco, 
co není až tak běžně k dostání a pochází 
třeba  z  jejich  regionu,“  vysvětlil  Rado-
van Koudelka.

Deklarace mezi pivovary
Přesto  spotřeba piv  vyrobených v mi-

nipivovarech se v průměru rovná 2-2,5 % 
celkové roční spotřeby piva v České repub-
lice. To dokazuje jenom to, že klasické velké 
pivovary mají na trhu stále velkou převahu. 
Ale i když jim konkurence „šlape“ na paty, 
existuje mezi malými  a  velkými  pivovary 
psaná úmluva o vzájemném respektu.

„Před  lety  jsme mezi  sebou podepsali 
deklaraci, v níž se zavazujeme, že se nebu-
deme vzájemně napadat, což by se v závě-
ru odrazilo na zákazníkovi. A to nikdo z nás 
nechce. Myslím si, že se nám to daří dodr-
žovat. Každý z nás si vaří pivo svou vlastní 

Maximálně vstřícné prostředí pro živ-
nostníky a malé podnikatele, například v po-
době paušální daně či zrušení až 20 procent 
regulací a zákazů. To jsou priority Soukrom-
níků, které letos najdete na kandidátkách 
ODS. „Musíme mít také maximálně jedno-
duché a nízké daně, spravedlivě nastavené 
pro všechny. Pak nikdo nebude mít důvod 
se vyhýbat povinnostem,“ říká trojka na kan-
didátce ODS s podporou Soukromníků Jana 
Křižková.

Jak vypadá systém jednoduchých a níz-
kých daní?

Tak, aby každý dokázal podat přiznání 
z daně z příjmu a odvodů sociálního a zdra-
votního pojištění na jednom přehledném 
a krátkém formuláři. To ale umožní jen jed-
noduchý, stabilní a spravedlivý daňový řád, 
který nebude neustále měněn, upravován 
a dodatkován. Pro ty nejmenší živnostníky 
chceme zavést paušální daň, jakousi podni-
katelskou licenci pro neplátce DPH. Vše je 
založeno na principu „zaplať a podnikej bez 
dalších kontrol“.

Mluvíte o nízkých daních. Jak to může 
vypadat v praxi?

Chceme dvě sazby DPH a obě rovnou 
snížit. U potravin a vybraných služeb z 15 

Jana KřižKová: ChCeMe paušální daň a Méně regulaCí a záKazů

cestou a podle mě tato vzájemná koopera-
ce  funguje.  Nikdy  nemůžeme  konkurovat 
velkým  firmám v  takové míře,  že bychom 
například  sponzorovali  sport,  na  druhou 

stranu velké pivovary nemohou nabídnout 
zákazníkovi tradiční nepasterizované pivo,“ 
sdělil závěrem Koudelka.        

 /šar/ foto: Anna Nesvadbová

Petr Bajer
Xyxyxy

 na kandidátce3   Ivo Valenta

STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTOR VOLÍ 
STAROSTKU

Jana křižková

na 10 procent, u ostatních zboží a služeb pak 
z 21 na 19 procent. Dále prosazujeme zave-
dení 15procentní sazby z hrubé mzdy, což 
povede k zvýšení čistých výdělků o sedm 
procent, a o dva procentní body snížíme po-
vinné odvody ze mzdy hrazené zaměstnava-
teli. Tím otevřeme prostor pro rychlejší růst 
mezd. Zároveň odmítáme jakoukoliv formu 
progresivního zdanění pro fyzické i právnic-
ké osoby, stejně ostře se stavíme proti sek-
torové dani.

Strana soukromníků Čr patří k největ-
ším kritikům eeT a kontrolního hlášení dph. 

Jaké další bariéry podle vás trápí podnika-
tele?

EET a kontrolní hlášení DPH jsou nej-
křiklavější případy z poslední doby a co-
koliv jiného, než jejich úplné zrušení, ne-
připadá v úvahu. Odstranit je ale potřeba 
i spoustu dalších nařízení či regulací, které 
sice nelze označit za vyloženě likvidační, 
jde ale o příšerný a nepotřebný balast. 
Například různé statistické přehledy, kte-
ré stejně k ničemu nejsou. Podle našich 
odhadů je takto zbytných či obtěžujících 
norem až 20 procent. 

2-2017-PS-0005
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>   RoZhovoR

ALTECH vznikl v roce 1992 jako garážová firma s jedním zaměst-
nancem se zaměřením na výrobu komponent a následně kompletních 

výrobků pro přepravu zdravotně postižených osob po schodišti.

Podařilo se nám 
dostat naše plošiny 

na olympijské hry

Bylo obtížné prosadit se v oboru kom-
penzačních a rehabilitačních pomůcek 
pro imobilní osoby?
V polistopadovém období se začínala 

prosazovat myšlenka integrace zdravotně 
postižených osob do společnosti. V praxi 
to také znamenalo postupně bezbariérově 
zpřístupnit všechny veřejné budovy,  tj. 
úřady, školy, pošty, vlaková nádraží a tak 
dále. Takže začátek byl stále rostoucí. Ob-
jem práce byl velký a konkurence malá. 
S postupem času tak jako v každém oboru 
se vytvořila konkurence v podobě nejrůz-
nějších dovozů nebo dalších výrobců.

Jaká byla Vaše představa, se kterou 
jste zakládal společnost ALTECH? Po-
dařilo se ji naplnit?
Protože  jsem téměř deset  let pracoval 

v letectví, tak i zpočátku jsme kromě kom-
penzačních pomůcek vyráběli komponenty 
pro  letectví,  jako motorové lože, výfuky, 
podvozky atd. Výroba pro letectví v té době 
byla obtížná v tom, že se muselo pracovat 
pouze s certifikovaným materiálem v té 
době z dovozu a skládat  finanční  jistinu 
po dobu výroby a následného exportu. 
Toto vedlo k blokování  finančních pro-
středků  firmy. Takže postupně  jsme se 

zaměřili pouze na pomůcky pro zdravot-
ně postižené. Vyvinuli  jsme nově vlastní 
výrobky jako šikmé schodišťové plošiny, 
schodišťové  sedačky,  bazénový  sedák, 
a podle zdvihu různé svislé schodišťové 
plošiny. Firma se rozrostla až na součas-
ných 230 zaměstnanců.

Co je při navrhování a při výrobě 
kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek nejdůležitější?
Protože se  jedná vždy o  individuální 

zakázku,  tak  je  důležité  po  projedná-
ní se zákazníkem správný návrh řešení, 
následné zaměření místa instalace a pak 
teprve začíná individuální tvorba výkresů 
a následně výroba a montáž u zákazníka. 
Všechny tyto kroky se vzájemně ovlivňují 
a přispívají k finálnímu řešení a spokoje-
nosti zákazníka.

Jak se postupně vyvíjel sortiment 
nabízený firmou ALTECH?
ALTECH začínal výrobou komponent 

pro schodolezy, výtahy, a následně přišel 
na trh s vlastními výrobky,  jako jsou alu 
zasouvací rampy i roštové rampy, a sou-
časně vyvíjel vlastní schodišťové plošiny. 
Postupem času se hlavním produktem fir-
my stala šikmá schodišťová plošina, násle-
dovaly různé svislé schodišťové plošiny 
a schodišťové sedačky.

Nyní je nosným programem společ-
nosti výroba a montáž šikmých schodiš-
ťových plošin. Čím jsou ty Vaše ve srov-
nání s konkurencí lepší?
V současnosti ALTECH vyrábí čtyři druhy 

šikmých schodišťových plošin. Hlavním 
výrobkem zůstává Omega.  Je to plošina 
poháněná přímo z elektrické sítě, což je 
oproti bateriovému pohonu velmi vhodné 
řešení do veřejných budov, kde není známa 
frekvence používání plošiny. Tento systém 
nevozí na plošině pohon, což dělá ploši-
nu lehkou a velmi skladnou pro instalaci 
v omezených prostorách. Dalším produk-
tem je plošina STRATOS, která je bateriově 
poháněná, to je vhodné řešení především 
u kratších privátních instalací, kde je známa 
četnost používání plošiny. Pro přímé scho-
diště používáme dva typy šikmých plošin, 
tj. Delta a Alu Delta. Všechny typy plošin 
používají maximální počet shodných dílů 
za účelem zlevnění výroby a servisu.

Většina, asi 85 procent výrobků firmy 
ALTECH, míří do zahraničí. Ze kterých 
zemí má ALTECH nejvíce zákazníků?
ALTECH je od samého počátku velmi 

proexportně orientovaný. Tradičně nejvíce 
zákazníků přicházelo z Rakouska, dneska 
je největším odběratelem Španělsko a Švý-
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carsko. Samozřejmě celá Evropská unie 
je velmi dobrý zákazník. Kromě EU je to 
Čína, Amerika a probíhá certifikace výrob-
ku v Japonsku, kde se v roce 2020 budou 
konat olympijské a paralympijské hry.

Můžete zmínit některé zajímavé za-
kázky z posledních let, případně za-
kázky do budoucna, které se podařilo 
firmě ALTECH získat?
Podařilo se nám dodat plošiny na olym-

pijské hry do Soči a v loňském roce do Rio 
de Janeira, kde původní bateriové plošiny 
od  jiných dodavatelů byly demontovány 
a nahrazeny našimi Omegami. Zajímavá 
byla instalace v Národním divadle v Praze. 
Jedná se o plošinu do prezidentské  lóže 
a nerezovou plošinu do garáží. Dále jsme 
instalovali nerezovou plošinu na minis-
terstvu dopravy. Letos jsme dodali asi 40 
dlouhých nerezových instalací do Číny, kde 
slouží u nadchodů frekventovaných silnic. 
Momentálně vyrábíme dvě dlouhé plošiny 
pro rumunský parlament v Bukurešti.

Je znát, že společnost ALTECH má již 
v zahraničí vytvořené dobré jméno, po-
máhá to při získávání zakázek?
Určitě ano, za těch 25 let má ALTECH 

zákazníky, kterým dodal plošiny i opako-
vaně, a u dealerů si vytvořil velmi dobrý 
profesní i osobní vztah. Spokojení zákazní-
ci se vrací i tím, že šíří dobré jméno firmy.

Jaká je situace na českém trhu? Co 
brání tomu, aby se zvýšil podíl tuzem-
ských tržeb?
Český trh byl pro nás růstový až do roku 

2012. V roce 2012 došlo k omezení a zkom-
plikování státních příspěvků na zakoupení 
pomůcek. To vyvolalo pokles, který se nám 
doposud na českém trhu nepodařilo vrátit 
na původní výsledky.

Momentálně má společnost kolem 
230 zaměstnanců. Počítáte s navýšením 
tohoto počtu?
V počtu zaměstnanců se přibližujeme 

k rozhraní střední a velké firmy. To při-
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náší nové výzvy v oblasti řízení výroby, 
ale  i řízení  firmy jako celku. Požadavky 
na integraci softwaru, kapacitní plánování, 
zavádění nových metod řízení, robotizace 
a  tak dále. Tyto úkoly budou prioritní. 
Teprve po zkvalitnění chodu firmy bude 
možný další výrazný růst.

Je nyní obtížné sehnat nové zaměst-
nance, případně, jaké profese byste 
potřebovali?
Celá ekonomika  i ALTECH se nachází 

v  období  růstu.  To  vyvolává  poptávku 
po zaměstnancích nejrůznějších profesí 
a zároveň nutnost si profese vychovat. 
Rovněž je nutno se zabývat novými tech-
nologiemi, robotizací a moderním zaří-
zením.

Kolik peněz letos společnost ALTECH 
investovala a do čeho? Chystáte inves-
tice v příštích letech, případně jaké?
ALTECH  neustále  rozšiřuje  výrobní 

prostory.  Postavili  jsme  výrobní  halu 
pro výrobu drah schodišťových sedaček 

a halu pro nový laser. Koupili  jsme další 
laser na plechy, NC frézku, doplnili  jsme 
vertikální skladový systém a celou řadu 
softwarů.

Loni tržby společnosti za prodej 
vlastních výrobků a služeb dosáhly 
zhruba 452 milionů korun a zisku ne-
celých 86 milionů korun. Jak se vyvíjí 
hospodaření firmy v letošním roce?
Rok 2017 se vyvíjí růstově, táhne jej pře-

devším export. Dokážu si letos představit 
jednociferný růst ve srovnání s rokem 2016.

Jaké plány má společnost ALTECH 
do budoucna?
Za nejdůležitější skutečně považuji za-

vedení digitalizace, kapacitního plánová-
ní a zásad řízení Průmysl 4.0. Plánujeme 
další rozšíření výrobních prostor, výstav-
bu showroomu a výcvikového střediska. 
U výrobků je to průběžná modernizace 
a u hlavních výrobků je to vývoj nové ge-
nerace.
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"Ševci" se pomalu vracejí do módy

obuvnické firmy trápí vysoké vstupní náklady

Kdysi se říkávalo, že Zlín je město obuvi. A vypadá to, že by se mu mohla časem tato 
sláva zase vrátit. Začíná se zde totiž dařit menším obuvnickým firmám, které si své 
zákazníky získávají především na kvalitě a osobnímu přístupu.

Doba, kdy lidé kupovali ve velkém obuv za pár „grošů“, zřejmě konečně minula a zá-
kazníci začínají znovu zpětně upřednostňovat kvalitu před kvantitou. 

Těžko  říci,  co  by  si  Tomáš  Baťa  po-
myslel, kdyby viděl, jaká obuv se dá dnes 
na trhu sehnat. Rozhodně by z toho nadše-
ný nebyl. Není pochyb o tom, že český trh 
zaplavily boty z asijských zemí. Mezi nimi 
se sice najdou výrobky dobré kvality, ale 
bohužel  stále  převažují  velmi  nekvalitní 
boty, které  lákají  jak svou nízkou cenou, 
tak mnohdy zajímavým designem. Jednu 
dobu  to  vypadalo,  že  českým  výrobcům 
zvoní umíráček, ale nakonec se lidé přeci 

jen pomalu ale jistě začali vracet k tomu, 
že hledají spíše kvalitu.  I ve Zlíně zažívá 
obuvnictví takovou menší renesanci. Kdo 
by si třeba nepamatoval na slavné „Pres-
tižky“, které se začaly vyrábět v 80. letech 
dvacátého století. 

Nyní  je  vyrábí  zlínská  firma Moleda. 
Společnost se na  trhu objevila před pat-
nácti  lety,  s  odhodláním  spojit  tradici 
s  inovací.  V  roce  2003  se  stala  majite-
lem  obuvnických  výrobních  linek  půvo-

To potvrzuje  i  tajemnice České obuv-
nické a kožedělné asociace (ČOKA) Vlasta 
Mayerová. „Lidé se skutečně začínají více 
zaměřovat  hlavně  na  kvalitu  a  začínají 
vyhledávat i drobné obuvnické firmy,“ po-
tvrdila tajemnice. A zároveň stoupá i po-
ptávka  po  velmi  luxusní  obuvi,  která  je 
šitá na míru. „Je to vidět převážně u ma-
nažerů  a  lidí,  kteří  chtějí  vypadat  odliš-
ně. Vědí, že budou nosit originál i za cenu 
toho,  že  si  za  něj  připlatí,“  dodala  dále 
Vlasta Mayerová. 

Jenomže  přestože  poptávka  stoupá, 
obuvnických  firem  zatím  moc  ve  Zlíně 
není. Přitom město bývalo před lety me-
kkou, kde se  „rodili“ obuvníci. Na  tom si 
zakládal  i  Tomáš Baťa,  který  v  krajském 
městě  založil  obuvnickou  školu  a  ještě 
za existence gigantu Svit nebylo o obuv-
níky  nouze.  Pak  ale  přišel  zlom  a  trh 
začaly  zaplavovat  levné  výrobky  z  Číny 
a  firmy  začaly  mít  nouzi  o  zákazníky 
a  přežila  jenom hrstka  z  nich.  Z  trhu  se 
postupně  začaly  vytrácet  i  firmy,  které 
dodávaly obuvnickým společnostem dal-
ší materiály,  jako  kůže,  kopyta,  podešve, 
včetně strojů na jejich výrobu. „Takže kdo 

dem ze Svitu, později z CEBO, a navázala 
na tradiční obuvnický průmysl. Ale i zde 
to  v  jednu  chvíli  vypadalo,  že  tyto  slav-
né boty upadnou v zapomnění. Krize ale 
byla  zažehnána.  „Dnes  jsme na  tom  tak, 
že nestíháme vyrábět,“ uvedl  ředitel  fir-
my Moleda Jaroslav Navrátil. A to potvr-
zuje  i  Václav  Staněk,  jehož  firma  Vasky 
vyrábí luxusní boty šité na míru. „Určitě 
nastává  trend,  kdy  si  lidé  více  všímají 
kvality.  A  jsme  za  to  rádi,  protože  by-
chom chtěli Zlínu vrátit věhlas obuvnic-
kého města,  jakým byl  za  Tomáše Bati,“ 
potvrzuje Staněk. Firma je na trhu necelé 
dva roky a za tu dobu si už získala svou 
stálou klientelu. Dnes vyrábí v průměru 
300 párů bot měsíčně. 

Obě společnosti sází především na to, 
aby použitý materiál pocházel z místních 
zdrojů.  To  se  samozřejmě odrazí  na  ko-
nečné ceně. „Sice nemůžeme konkurovat 
Asii, která má stále nižší ceny než my, ale 
lidé by si měli uvědomit, že každý národ 
má trochu jinak stavěnou nohu.  Ale drti-
vá řada bot z Asie je dělaná pro chodidla, 
která jsou zcela odlišná. Pak se lidé diví, 
že jim boty nesedí, že jsou jim úzké a mají 
z nich otlaky. To se u nás stát nemůže. My 
máme  kopyta  dělaná  pro  českou  nohu,“ 
vysvětlil Navrátil.   /šar/

chce  dnes  začít  podnikat  s  obuvnictvím, 
musí  vynaložit  obrovské  vstupní  nákla-
dy.   Stroje, kopyta, materiál, vše se musí 
dovážet, protože u nás už není prakticky 
žádná  firma,  která  by  se  tím  zabývala. 
Navíc  každý  výrobek  se  musí  otestovat, 
což  v  konečném  důsledku  stojí  nemalé 
peníze. Takže náklady na výrobu jednoho 
párů  jdou  strmě  nahoru  a  už  hovoříme 
o tisících korunách za pár. A to si skuteč-
ně  nemůže  dovolit  každý,“  poznamenala 
Mayerová.

A současný trh se potýká s dalším pro-
blémem. „Máme problém sehnat skutečně 
kvalifikované  zaměstnance.  O  obuvnic-
kou profesi už není  takový  zájem. Takže 
firma, která má své obuvníky,  si  je  snaží 
udržet  doslova  za  každou  cenu.  Ale  i  ti, 
co tu jsou, nám postupně stárnou a mla-
dí  nepřicházejí,“  postěžovala  si  Dagmar 
Kubátová,  majitelka  zlínské  firmy  DPK, 
která se  specializuje převážně na výrobu 
certifikované dětské obuvi. 

Problémem může  být  i  malá  finanč-
ní motivace.    „Máme  spoustu  kvalitních 
a  šikovných  designérů,  ale  ti  odcházejí 
buď do zahraničí, nebo do velkých měst, 
kde je kupní síla. Ti, kdo to tady zkouše-
li, obvykle neuspěli právě kvůli tomu, že 
neměli  dostatek  financí  na  rozjetí  výro-
by.  Takže  tu  zůstala  jenom hrstka  a  i  ta 
nemá  na  růžích  ustláno,“  konstatovala 
Mayerová.   /šar/
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continental barum obhájil titul Zaměstnavatel roku ve Zlínském kraji

toP vínem je chardonnay z vinařství vaďura

Výrobce pneumatik Continental Barum z Otrokovic potřetí za sebou získal titul Za-
městnavatel roku ve Zlínském kraji mezi podniky do 5 000 zaměstnanců a v celorepub-
likovém klání skončil třetí.

TOP Vínem Slovácka 2017 je Chardonnay z Vinařství Vaďura z Polešovic. Zvítězilo 
v konkurenci celkem 111 vzorků vín, které letos do soutěže přihlásilo 26 vinařů. 

Soutěž  o  zaměstnavatele  roku  pořá-
dá Klub  zaměstnavatelů  České  republiky. 
„Mezi hlavní kritéria hodnocení patří per-
sonální,  vzdělávací  a  finanční  ukazatele 
a  také  produktivita  společnosti,"  uvedla 
mluvčí  společnosti  Regina  Fieferlíková. 
Podle ní je úspěch v soutěži o Zaměstnava-
tele  roku  dán  nejen  vedením  společnosti 
nastavenou  výrobní  strategií  či mzdovou 

politikou, ale především pracovním nasa-
zením  zaměstnanců,  kteří  tak  firmě  po-
máhají k růstu. „Letošní úspěch naší spo-
lečnosti  vidíme  především  v  otevřeném 
přístupu k našim zaměstnancům. Snažíme 
se  naslouchat  jejich  názorům,  analyzuje-
me jejich problémy a požadavky. Hledáme 
řešení,“ uvedl personální ředitel Continen-
tal Barum Petr Dostál.

„Stane se reprezentativním darem Zlín-
ského kraje při oficiálních návštěvách hejt-
mana,"  uvedla  mluvčí  hejtmanství  Renata 
Janečková. Majitel vinařství Jaroslav Vaďura 
zažil dvojnásobnou  radost, neboť měl  také 
nejlepší  kolekci  vín,  kde  se posuzovalo pět 
vzorků od každého vinaře. Vaďura měl kro-
mě  vítězného  Chardonnay  v  první  desítce 
ještě dva další vzorky. V klání TOP Víno Slo-
vácka  slaví  úspěchy  pravidelně.  Loni  jeho 
vinařství obsadilo druhou a  čtvrtou příčku 

v  první  desítce  vín  a  také  ovládlo  kolekce, 
v  roce  2015  soutěž  opanovala  Vaďurova 
Pálava.  Do  soutěže  se  mohou  přihlásit  vi-
naři a vinařské podniky ze Zlínského kraje 
a  přilehlých  obcí  Blatnice  pod  Svatým An-
tonínkem a Blatnička na Hodonínsku. Vína 
musela být vyrobena z hroznů odrůd vinné 
révy mající původ na území České republi-
ky a být z loňské sklizně. Certifikát a medaili 
TOP Víno Slovácka získalo prvních deset vín. 
 /jav/ foto: www.vinovadura.cz

Otrokovická  společnost  momentálně 
zaměstnává  4  950  lidí.  Patří  mezi  nej- 
úspěšnější tuzemské průmyslové podniky 
a  mezi  největší  dodavatele  pro  automo-
bilový  průmysl.  Loni  Continental  Barum 
utržil 56,4 miliardy korun a vykázal zisk 
přes 3,5 miliardy korun. V roce 2015 fir-
ma  měla  rekordní  tržby  57,7  miliardy 
korun, zisk činil 3,3 miliardy. Loňský po-
kles  tržeb  o  2,2  procenta  ovlivnil  pokles 
prodejních  cen  osobních  plášťů,  naopak 
na  zisk  pozitivně  zapůsobila  úspora  ná-
kladů.   /jav/

INZERCE

Do Zlínského kraje jezdí více turistů
Turistů ve Zlínském kraji ve druhém čtvrtletí letošního roku přibylo. Celkem jich slu-

žeb ubytovacích zařízení v regionu využilo 195 413, což je oproti dubnu až červnu loň-
ského roku nárůst o 13,2 procenta. 

Do Zlínského kraje přijelo o 11,6 procen-
ta  více  domácích  hostů  (celkem 162  004), 
zahraničních přibylo dokonce 21,9 procen-
ta  (celkem 33  409).  Turisté  strávili  v  kraji 
550 948 nocí, což je nárůst o osm procent. 
Do  regionu  jezdí  například  více  Španělů, 
Rusů a Asiatů. Vyplývá  to  z údajů Českého 

statistického úřadu. Za letošní první půlrok 
do  Zlínského  kraje  přijelo  325  829  hostů, 
kteří  zde  strávili  920  187  nocí.  Meziroč-
ně vzrostl za pololetí  celkový počet  turistů 
o 10,4 procenta a počet přenocování o 5,6 
procenta. Hostů ze zahraničí přibylo v první 
polovině roku 20,7 procenta.   /jav/
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>   PoDPoRa PoDnikání

Takřka 80 tisíc lidí ve Zlínském kraji 
pracuje v oblasti vědy a techniky v pozi-
cích specialistů a technických a odbor-
ných pracovníků. Mezi muži a ženami  
v těchto profesích panují značné rozdíly, 
co se týče mezd, a to o tisíce korun. I tyto 
údaje vyplynuly z analýzy stavu inovač-
ního prostředí a potřeb subjektů tvoří-
cích inovační infrastrukturu ve Zlínském 
kraji, kterou zpracovalo Technologické 
inovační centrum (TIC).

Firmy, které se zapojily do výzkumu, 
uváděly jako jeden ze stěžejních problémů, 
který brání rozvoji podnikání, nedostateč-
ně rozvinutou dopravní  infrastrukturu. 
„Tím pádem se rapidně snižuje atraktiv-
nost hůře dostupných  zejména pohra-
ničních oblastí Zlínského kraje, zejména 
oblast Vsetínska, Rožnovska, Valašského 
Meziříčí a dále celého Slovácka. Dálniční 
spojení na Slovensko by bylo velmi ví-
taným krokem, který by napomohl při 
rozvoji obchodních příležitostí  firem ze 
Zlínského kraje,“ uvedla  jeden ze závěrů 
analytička Lenka Hradilová.
Zlínský kraj zaujímá 5. místo od konce 

tabulky z hlediska výkonnosti železniční 
dopravy, zde se navíc projevuje malé za-
stoupení železniční sítě ve Zlínském kraji, 
a  to dokonce 14 % železniční ku 84 % 
silniční sítě. Z hlediska výkonnosti silniční 

Firmy Zlínského kraje si stěžují na nedostatek odborných zaměstnanců

dopravy  je to pro Zlínský kraj dokonce 
3. místo od konce tabulky (údaje za rok 
2015). 
Dalším největším problémem, se kterým 

se potýkají téměř všechny šetřené firmy, 
jsou lidské zdroje. Podniky nejčastěji uvá-
děly, že je sužuje nedostatek kvalifikova-
ných odborníků, a to co do jejich počtu, 
tak i zkušeností, což uvedla dokonce více 
než polovina z dotazovaných. Podle nich 

je  největší  úskalí  nedostatek  učebních 
oborů. „V dnešní době spousta učebních 
oborů zaniká a ubývá i zájem o technické 
obory, což velmi úzce souvisí právě s ne-
dostatkem lidských zdrojů. Nástroje, které 
by mohly pomoci ve zlepšení odbornosti 
zaměstnanců,  jsou podpora technického 
a přírodovědeckého vzdělávání s důrazem 
na podporu praxe žáků a studentů ve fir-
mách a kvalitnější podpora od Zlínského 
kraje při spolupráci vysokých škol  s firem-
ním sektorem,“ objasnila dále Lenka Hra-
dilová. Největší počet firem ve vybraném 
vzorku, celkem 85 %, podniká v oblasti 
materiální výroby a stavebnictví. Nejvíce je 
zde zastoupena výroba pryžových a plas-
tových výrobků, následovaná kovovýrobou 
a strojní výrobou. Zhruba 7 % podniků 
působí ve službách, pět procent v nákupu, 
obchodu a prodeji a pouhé tři procenta se 
zabývají znalostními produkty a službami 
nemateriálního charakteru.

Zahraniční odborníky nezaměstnávají
Co se týče zaměstnanců, ukázalo se, že 

v kraji pracuje vysoký počet lidí v oblas-
ti vědy a techniky v pozicích specialistů 
a  technických a odborných pracovníků.  
„Zahraniční odborníky nezaměstnává více 
než polovina dotazovaných firem, a to z dů-
vodu, že nemají tuto potřebu. Ve zbytku 
šetřeného vzorku se jedná o firmy, které 
uvádějí, že se jedná o pracovníky ze Slo-
venska,“ přiblížila Lenka Hradilová. Jed-
noznačně nejpočetnější vědní oblastí co 
do počtu pracovišť či zkušeben, jsou tech-
nické vědy, oborově pak oblast zpracování 
plastů, pryže, elektrotechniky, stavebnictví, 
kůže a obuvnictví, rychle se rozvíjejícím 
oborem je rovněž v našem kraji informační 
a komunikační technologie.
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Součástí dotazníkového šetření bylo zjis-
tit, jakým způsobem firmy získávají infor-
mace o nových  trendech. Ukázalo se, že 28 
procent všech dotázaných subjektů čerpá 
především z veletrhů, konferencí a burz. 
Pětadvacet procent společností využívá 
vlastní informační síť a devatenáct pro-
cent podniků využívá k získávání novinek 
odborné časopisy či portály. Zbývajících 
sedmnáct procent subjektů označilo čer-
pání novinek z jiného zdroje. Těmi byli zá-
kazníci, distributoři, mateřská společnost 
a školení. 

Třetina firem dává na výzkum deset 
procent ze svého obratu
Většina  šetřených  firem,  a  to  69 %, 

vlastní nějaký způsob ochrany duševní-
ho vlastnictví.  Zajímavostí  je,  že pouze  
15 % z nich využívá tyto způsoby ochrany 
k obchodování. „Lze konstatovat, že firmy 
vlastní tyto způsoby ochrany především 
kvůli ochraně vlastního know-how,“ po-
znamenalaLenka Hradilová. Největší po-
zornosti se v případě konkrétních způso-
bů ochrany duševního vlastnictví dostává 
ochranným známkám a užitým vzorům. 
Co se týče podílu výdajů na výzkum, vý-

voj a inovaci (VVI) z obratu firem, ukázalo 
se, že více než polovina z nich, a to 52,2 %,  
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vynaložila v roce 2015 na VVI aktivity méně 
než 3 % ze svého obratu. Více než 30 % pod-
niků věnuje z obratu firmy alespoň 10 %.   
Průměrně nejvíce vynaložily na VVI akti-
vity středně velké podniky v obou sledo-
vaných letech, malé podniky v roce 2014 
průměrně investovaly do VVI pouhé jedno 
procento svého obratu, v roce 2015 už to 
byla procenta dvě. Velké podniky potvrdily 
stoupající trend v průměrném procentu 
z obratu na VVI, kdy v roce 2015 investo-
valy o 0,6 % více oproti roku předešlému.
Analýza rovněž potvrdila to, co se uka-

zuje  jako dlouhodobý problém,  tedy že 
Zlínský kraj je stále na chvostu i co se týče 
mezd, dokonce zaujímá 2. místo od konce 
tabulky ve výši průměrného platu. V roce 
2016 činila 23 240 Kč, za námi je jen Karlo-
varský kraj s průměrnou mzdou 22 750 Kč. 
Průměrná hrubá mzda se ve vybraných 

společnostech zlínského regionu v roce 
2014 vyšplhala v malých podnicích nej-
výše, a to na 28 614 Kč, v roce 2015 už ale 
klesla o 357 Kč. Ve středně velkých pod-
nicích průměrná hrubá mzda pracovníka 
dosáhla výše 25 804 Kč, v roce následujícím 
si zaměstnanci těchto podniků polepšili 
o 732 Kč. Zaměstnanci velkých firem zazna-
menali v roce 2015 pokles průměrné hrubé 
mzdy o 389 Kč oproti roku předchozímu. 

Nejmenší výdělek je na Slovácku
„Při srovnání průměrných hrubých mezd 

v rámci okresů Zlínského kraje ve sledo-
vaných letech dosáhli nejvyššího plato-
vého ohodnocení zaměstnanci v okrese 
Zlín, a to   32 780 korun, v okrese Vsetín 
si  v  roce  2015  zaměstnanci  průměrně 
vydělali 32 486 korun, na Kroměřížsku 
o 3 093 korun méně. Nejmenší hrubá mzda 
na jednoho pracovníka byla zaznamenána 
na Uherskohradišťsku, kde byla 26 816 
korun,“  vyjmenovala  Lenka  Hradilová.  
A ve sledovaných letech klesly i průměrné 
počty zaměstnanců ve firmách. 

Rozdíl mezi výdělkem mužů a žen jde 
do tisíců korun
„Přestože Zlínský kraj může ovlivnit řadu 

faktorů v oblasti lidských zdrojů, firmy jsou 
taktéž spolutvůrci prostředí, a bez reakcí 

Do výzkumu se zapojila polovina 
oslovených firem

K vytvoření databáze firem pro dotaz-
níkové šetření bylo využito stávajících se-
znamů firem, které se zapojily do dotač-
ních programů, případně spolupracovaly 
či byly součástí předchozích šetření ať už 
u Zlínského kraje či Technologického ino-
vačního centra Zlín. „Původní databáze ob-
sahovala celkem 750 firem, z čehož první 
výběr byl proveden podle velikosti firem, 
v nichž pracuje více než 100 zaměstnan-
ců podnikajících v oborech, které souvisí 
s klíčovými doménami kraje,“   vysvětlila  
analytička Lenka Hradilová. Pro výzkum 
tak byly vybírány firmy, které se orientují 
na výrobu pryžových a plastových výrob-
ků, strojírenské a kovodělné společnosti 
a podniky, které podnikají v oblasti  in-
formačních technologií a další. Do užšího 
výběru tak nakonec bylo vybráno 100 fi-
rem a pro doplnění portfolia byl seznam 
rozšířen ještě o firmy nad 10 zaměstnan-
ců. „Celkově tak bylo osloveno 121 firem, 
ze kterých zájem o účast v dotazníkovém 
šetření projevila necelá polovina. Dotaz-
níkové šetření tak bylo fyzicky provedeno 
v 56 firmách,“ doplnila Lenka Hradilová.
Pro hledání  firem, které se orientují 

na vývoj a výzkum, posloužily informace 
ze Statistické ročenky Zlínského kraje, 
které uvádí, že v roce 2015 bylo na území 
regionu 184 samostatných ekonomických 
subjektů, realizujících vývoj a výzkum. Za-
slané seznamy byly očištěny od fyzických 
osob podnikajících dle živnostenského 
zákona i dle jiných zákonů a zahraničních 
fyzických osob. Dále byly na základě prů-
zkumu na  internetu vyřazeny subjekty, 
na něž nebyly nalezeny kontakty, webové 
stránky, jejich aktivity a další podrobnosti. 
„Následně byly do seznamu doplněny tes-
tovací a certifikační subjekty z podnikatel-
ského sektoru, o kterých jsme věděli, že 
prokazatelně podporují či přímo realizují 
vědu, aplikovaný výzkum, experimentální 
vývoj a na jejich základě zavádějí  inova-
ce vyšších řádů, aniž by to měly uvedeno 
v NACE,“ dodala Lenka Hradilová. 
Ve Zlínském kraji je aktuálně 11 subjek-

tů, které se zabývají podporou podniká-
ní. Dotazníkové šetření probíhalo v rámci 
osobních schůzek.
Zpracování analýzy bylo v první  fázi 

postaveno na vytěžení dat z veřejně do-
stupných zdrojů a databází. Pro doplnění 
chybějících informací proběhla druhá vlna 
sběru údajů, která byla uskutečněna for-
mou dotazníkového šetření. Při něm byla 
zjištěna data, která nebylo možné získat 
z veřejně dostupných zdrojů. Šetření bylo 
rozděleno do tří provázaných fází. V té 
první byly osloveny  firmy ve Zlínském 
kraji, druhá část zahrnovala subjekty vý-
zkumu a vývoje a v poslední fázi subjekty 
na podporu podnikání.   /šar/

na vývoj na trhu práce v oblasti odměňování 
se situace z dlouhodobého hlediska nemůže 
nijak výrazně změnit k lepšímu,“ podotkla 
Lenka Hradilová. Výrazný rozdíl se ukazuje 
u mezd mezi muži a ženami, kteří pracují 
v oblasti vědy a techniky v pozicích specia-
listů a technických a odborných pracovníků. 

Průměrná  hrubá mzda  u  specialistů 
ve vědě a technice, která je ve Zlínském 
kraji  za  rok  2015  vykazována  ve  výši 
41 247, činí u mužů 42 805 Kč za měsíc, 
kdežto u žen jen 30 763 Kč. „Což ukazuje 
značné rezervy ve využití odbornosti žen 
v této oblasti a jejich motivaci pro vzdělání 
a uplatnění se v technických oborech. Zde 
jsou velké rezervy v oblasti chybějících 
kvalifikovaných lidských zdrojů,“ upozor-
nila závěrem analytička Technologického 
inovačního centra Zlín Lenka Hradilová.
Jak se na základě analýz dále zjistilo, 

firmám chybí ze strany kraje podpora in-
formačního servisu pro predikaci vývoje 
trhu, informační servis o lidských zdrojích, 
demografické trendy. Podniky by rovněž 
zajímaly informace o veřejné podpoře v ob-
lasti výzkumu, vývoje a inovací ze strany 
Zlínského kraje nebo zveřejňování záměrů 
kraje v oblasti jeho rozvoje.   /šar/
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Technologické inovační centrum na-
bízí firmám působícím v regionu pro-
pagační nástroj zcela zdarma. Jedná se 
o Katalog firem Zlínského kraje, který je 
unikátním oficiálním přehledem podni-
ků působících ve Zlínském kraji.

 Cílem katalogu je prezentace kraje jako 
významného průmyslového regionu, na-
vazování nových obchodních příležitostí 
na tuzemských i zahraničních trzích a pod-
pora a posílení exportu regionálních firem. 
Jaké všechny výhody katalog pro firmy má, 
představuje Jarek Kamenčák, projektový 
manažer katalogu.

Jarku, co je podle Vás největším pří-
nosem katalogu zaregistrovaným fir-
mám?
Firmy registrované v katalogu si určí 

preferenci zahraničních trhů, na kterých 
chtějí být prezentovány. Díky nové spolu-
práci s partnery katalogu jsme tak schopni 
přesně zacílit na zvolený teritoriální trh, 
a tím se co nejvíce přiblížit exportní poli-
tice registrovaných firem.

Při jakých příležitostech jsou firmy 
v rámci katalogu prezentovány?
Společnosti jsou prezentovány na akcích 

pořádaných Technologickým inovačním 
centrem, Krajskou hospodářskou komo-
rou  Zlínského  kraje,  Zlínským  krajem, 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, Mi-

nisterstvem zahraničních věcí, agenturou 
CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy 
ČR a Hospodářskou komorou ČR. Prezen-
tace probíhají na tuzemských i zahranič-
ních akcích, kterých se výše zmiňované 
instituce účastní.

Jak se firmy k této bezplatné prezen-
taci mohou dostat?
Velmi  jednodušše na webové stránce 

www.katalogfiremzk.cz/registrace-firmy. 
Registrace  je zcela zdarma. Pro další  in-
formace se mohou obrátit také přímo na 
kamencak@ticzlin.cz.  /tic/

Analytické centrum TICu připravuje dal-
ší rozsáhlou analýzu. Tentokrát proběhne 
podzimní dotazníkové šetření i mimo hra-
nice kraje. 

První skupinou respondentů budou stu-
denti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří 
mají trvalé bydliště mimo Zlínský kraj. Druhou 
cílovou skupinou jsou studenti dalších 7 čes-
kých univerzit, kteří trvalé bydliště na území 
Zlínského kraje mají. 
Celé mapování atraktivnosti regionu z po-

hledu mladých vysoce kvalifikovaných lidí 
proběhne v rámci Analýzy bariér získávání 
a udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací ve Zlínském kraji 
a konkretizace bariér návratnosti absolven-
tů vysokých škol po ukončení studia zpátky 
do regionu.

Celá analýza proběhne v průběhu října až 
do konce listopadu 2017 pomocí online dotaz-
níků na těchto českých univerzitách:

•  UTB ve Zlíně
•  ČVUT v Praze
•  Masarykova univerzita v Brně
•  VŠB-TUO v Ostravě
•  VUT v Brně
•  Univerzita Pardubice
•  Univerzita Palackého v Olomouci
•  Univerzita Karlova v Praze

Cílem dotazníkového šetření je především 
zjistit, jaký mají studenti ke Zlínskému kraji 
vztah, jaké jsou důvody odchodu z regionu a co 
by je naopak v kraji přimělo zůstat. Výsledky 
analýzy budou uveřejněny na webových strán-
kách TICu- www.inovacnipodnikani.cz  /tic/

Firmy ve Zlínském kraji mohou využít 
propagace zdarma

Připravovaná analýza zjistí atraktivnost 
Zlínského kraje pro studenty

otevřené inovace nabízí nové 
výzvy

Otevřené inovace  jsou virtuálním trži-
štěm, kde se potkávají firmy, které hleda-
jí řešení svého problému – vyspecifikují 
a podají  inovační výzvu, s řešiteli – spo-
lečnostmi, vysokými školami, výzkumnými 
týmy nebo i jednotlivci, kteří jsou schopni 
dané firmě nabízet možná řešení. Podsta-
tou propojení  jednotlivých subjektů  jsou 
buď zadané inovační výzvy ze strany fi-
rem/zadavatelů nebo nabídky možných 
výzkumných a vývojových kapacit pro po-
tenciální spolupráci. Síť obsahuje velký 
počet kvalifikovaných odborníků i institu-
cí, kteří mají zájem nabídnout svá řešení, 
a na tyto výzvy mohou reagovat. 
V současné době na webovém portálu 

www.otevreneinovace.cz naleznete aktu-
ální výzvy. Můžete se tak například podílet 
na vývoji aplikace pro sdílení potřeb bri-
gádníků nebo na výrobě inteligentního ro-
botického vozíku pro přepravu polotovarů.
Systém otevřené inovace nepřináší jen 

zajímavé nabídky a možnosti spoluprá-
ce, ale díky registraci do systému můžete 
získat  i bezplatné vstupy na vzdělávací 
akce projektu Firma 4.0, který se zabývá 
průmyslem 4.0.  /tic/

Projekt Firma 4.0: Jedeme dál!

Projekt Firma 4.0, který tvoří společnost 
CE-PA, spol. s r.o., ve spolupráci s Techno-
logickým inovačním centrem a Krajskou 
hospodářskou komorou Zlín, sleduje, kam 
se vyvíjí  trendy, a ukazuje cesty, kterými 
je možno se vydat. Průmysl 4.0 – digitali-
zace, robotizace, automatizace a efektivní 
práce s daty jsou témata, která se v rám-
ci projektu budou probírat prostřednic-
tvím seminářů, diskutovat na výjezdních 
workshopech či hodnotit v rámci soutěže 
SMART FIRMA 4.18.

Nenechte si ujít
•  21. 9. workshop, Zlín  
– CHYTRÁ ZMĚNA

•  4. 10. – výjezdní workshop,  
Olomouc – VELKÝ TŘESK

•  18. 10. – Expedice 4.0 (hlavní téma: 
Když spolu stroje a systémy mluví)

•  15. 11. workshop, Zlín – INTERNET 
VĚCÍ

•  6.  12.  -  Expedice  4.0  (hlavní  téma:  
Výrobní buňka 4.0)

Aktuální a podrobnější informace k jednot-
livým akcím naleznete na webových strán-
kách www.firma40.cz.  /tic/
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V pořadí již 11. ročník soutěže Můj první 
milion startuje tradičně 1. října 2017. Při-
hlašovat se mohou všichni podnikaví lidé, 
kteří si chtějí splnit svůj sen a rozjet vlastní 
byznys.

Ceny v hodnotě 250 000 Kč, zpětná vaz-
ba od odborníků a profesionálů, akcelerační 
program a kontakty k nezaplacení, to všechno 
a ještě víc vás čeká v rámci soutěže Můj první 
milion.
Rozdělení soutěže bude opět tradiční, tedy 

do dvou kategorií – veřejnost společně se stu-
denty vysokých škol a kategorie pro studenty 
škol středních. Neměnná zůstává i podmínka 
mít trvalé bydliště, místo studia, sídlo podniká-
ní nebo místo realizace projektu ve Zlínském 
kraji. 
,,Soutěž Můj první milion pro nás předsta-

vovala hlavně zpětnou vazbu od zkušených 
podnikatelů, kteří nám nejen předali část svých 
vlastních zkušeností, ale dokázali i upozornit 
na možná úskalí. Soutěž není jen o výhře, ale 

i o podpoře, navázání nových přátelství, stejně 
jako sdílení a řešení nejen podnikatelských 
problémů," uvedli loňští vítězové Jan Emler 
a Jiří Doležal.
 Dodali ještě, že to byl i důvod, proč  se roz-

hodli do soutěže vrátit jako partneři a členo-
vé komise. ,,Vřele doporučujeme všem, kteří 
přemýšlí o rozjetí svého vlastního projektu,“   
doplnili kluci z revolučního a úspěšného diáře 
Doller.
Celá soutěž je organizována Technologic-

kým inovačním centrem, které soutěžícím 
poskytuje nejenom moderní zázemí, ale také 
odborné konzultace a rady profesionálů. Sou-
těž je jednou z nejdůležitějších aktivit Klubu 
Start-up 23, který TIC provozuje. 
Tato platforma slouží jako networking a in-

spirace lidem se zájmem o podnikání a aktivity 
s ním spojené.
Příjem přihlášek začne 1. října a bude ukon-

čen 31. ledna 2018.  
Pro další informace navštivte na webové 

adrese www.mujprvnimilion.cz.   /tic/

startuje další ročník soutěže Můj první milion

Milionový DolleR

Dva kluci a jeden revoluční diář. Takhle 
přišli v  roce 2016 Honza Emler a  Jirka 
Doležal do soutěže Můj první milion, kde 
před porotou úspěšně obhájili svůj podni-
katelský záměr motivačního diáře a celou 
soutěž vyhráli. Že se dá pracovat na své 
budoucnosti, dokazuje ohlas, který tahle 
dvojice budí všude, kam se hne. 
Úspěšný produkt, kterého se za necelé 

2 roky prodalo na 40 000 kusů, dokazuje, 
že  i ve Zlínském kraji se dá začít rozjet 
skvělý projekt. Kluci dokážou motivovat, 
pobavit, ale především poradit. I proto je 
organizační tým soutěže Můj první milion 
oslovil, aby se stali součástí týmu a zased-
li do odborné poroty. Soutěžící  tak mají 
možnost kromě samotného diáře získat 
aktuální zpětnou vazbu od podnikatelů, 
kteří si plní své sny.
Ideální příklad úspěšné praxe,  jak se 

dá z plánu na papíru rozjet skvělý byznys. 
Podávejte přihlášky do soutěže od 1. 10. 
2017 do 31. 1. 2018 a třeba si začnete díky 
soutěži taky plnit své sny.   /tic/

Milionová galerie 

Rok  2017  byl  pro  soutěž  Můj  první 
milion výjimečný a  jubilejní. V rámci 10. 
ročníku tohoto projektu tak vzniká tzv. 
Milionová galerie, která prostřednictvím 
krátkých medailonků a fotografií představí 
ty nejúspěšnější podnikatelské záměry na-
příč celou soutěží. Celá galerie podnikatelů 
bude umístěna v budově Technologického 
inovačního centra ve Zlíně, kde bude zdo-
bit přízemí budovy a bude tak přístupná 
ZDARMA široké veřejnosti dle otevírací 
doby TICu.
V rámci galerie budou mít návštěvníci 

možnost seznámit se s jednotlivými pro-
jekty,  jejich vizí,  produkty  či  službami, 
dohledat si kontakt a v neposlední řadě 
se dozvědět,  jak právě soutěž Můj první 
milion danému projektu pomohla.
Pro více  informací o otevření galerie 

sledujte facebook.com/TICZlin nebo www.
inovacnipodnikani.cz, kde naleznete aktu-
ální informace.   /tic/
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Hraní na klavír, golf, tanec či vaření. Do-
vednosti, které se lidé obvykle učí tak, že se 
přihlásí do nějakého kurzu, nebo sednou 
k počítači a hledají návod „jak na to“. Ale již 
zanedlouho bude možné se tyto věci naučit 
zcela novým a jednoduchým způsobem.

A to díky jednoduché mobilní aplikaci s ná-
zvem Mentee od zlínského  start-upu, za kterou 
stojí dvojice bývalých studentů zlínské Uni-
verzity Tomáše Bati, Jakub Zajíček a Zdeněk 
Loziáš, kteří v současnosti využívají zázemí 
a služeb Technologického inovačního cent-
ra Zlín. Díky jejich projektu se totiž snadno 
najdou dva lidé, kteří se mají navzájem co na-
učit. Jednoduše dojde k jejich propojení pouze 
na základě dovedností. 

Kdy vznikla myšlenka vytvořit aplikaci 
Mentee?

Jakub: Je to už přesně rok, kdy jsme jeli 
z Břeclavi do Zlína a přemýšleli jsme, co by-
chom po studiu mohli dělat.  A Zdeněk přišel 
s tím, že bychom mohli vytvořit platformu pro 
sdílení dovedností.

Zdeněk: Představte si, že se chcete něco 
naučit. No a místo složitého hledání na in-
ternetu a ptaní se na Facebooku si stáhnete 
aplikaci, která vám jedním pohybem prstu 
najde uživatele, který vám předá dovednost. 
A od toho vlastně vznikl i název Mentee, což 
znamená něco jako učeň od mentora. Takový 
dovednostní barter.

Na jakém principu bude aplikace fun-
govat?

Jakub: Je to jednoduché. Vytvoříte si pro-
fil, do něhož si zadáte informace o tom, co se 
chcete naučit, a zároveň i to, co můžete naučit 
druhé. A aplikace pak najde lidi, kteří si zadali 
podobné informace, a spojí je. Pak už záleží 
jenom na nich, jak se dál mezi sebou domluví.

Kolik vás na Mentee pracuje?
Zdeněk: Je nás víc, od vývojáře až po účetní. 

Jsme prostě jeden tým.
Jakub: S Mentee nám pomáhali i naši přá-

telé. Například jsme zjistili, že netušíme, jaké 
dovednosti by si rády chtěly předávat ženy 

V jaké fázi je momentálně váš projekt?
Jakub: V tuto chvíli máme mobilní aplikace 

pro iOS a Android, které testujeme. Mimo to 
vznikla i facebooková skupina Skill Sharing, 
která má už více než dva tisíce členů. Rádi 
bychom spustili Mentee i v zahraničí, nejlépe 
ve Velké Británii.

Otázka, která zajímá asi každého. Bude 
aplikace zdarma?

Zdeněk: Ano, aplikaci mohou uživatelé 
používat zdarma. Základní – Freemium účet, 
bude fungovat na principu výměny dovedností. 
V budoucnu chceme zavést také tzv. Premium 
účty s pokročilejšími funkcemi, filtracemi, atp.

Jaké máte s Mentee  plány do budoucna?
Jakub: Chceme expandovat do celého světa! 

Chceme, abyste se mohli od Japonců naučit 
připravovat sushi, od Italů těstoviny atd.

Zdeněk: Mimo jiné nás také oslovila ne-
jmenovaná korporace s tím, že by ráda díky 
Mentee propojila své zaměstnance. B2B verze 
nabídne celou řadu nových možností, jak lépe 
vzdělávat a poznat své spolupracovníky. Pokud 
si budete chtít o pilotní verzi pro váš podnik 
popovídat, jsme na příjmu.   /šar/

stačí jeden „klik“ a naučíte se sushi od Japonce

Den klastrů ve Zlínském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci 
s Fakultou managementu a ekonomiky Uni-
verzity T. Bati ve Zlíně připravuje akci „Den 
klastrů ve Zlínském kraji“. Partnery „Dne 
klastrů“ je Zlínský kraj, město Zlín a Tech-
nologické inovační centrum. Cílem této akce 
je seznámit podniky, školy, média, politiky 
a instituce inovační a regionální rozvojové 
infrastruktury i širší veřejnost s činností 
a úspěchy klastrových organizací v ČR. Vý-
sledky společných projektů firem v oblasti 
inovací, výzkumu a vývoje, rozvoje lidských 
zdrojů či expanze do zahraničí, které budou 
na akci prezentovány, prokážou, že aktivní 
klastrová politika a podpora klastrů v kra-
jích se vyplácí.
Den klastrů ve Zlínském kraji, který se 

uskuteční 4. října 2017 v prostorách Fakulty 
managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, 
poskytne prostor pro představení klastro-
vých organizací a jejich členů jak ze Zlín-
ského kraje, tak i ostatních krajů. Zároveň 
to bude příležitost pro navázání kontaktů 
a rozvoj další spolupráce mezi klastry i dal-
šími subjekty z regionu a veřejné či výzkum-
ně-vývojové sféry.
„Chceme  touto  cestou  ukázat  klastry 

z jiné stránky. Co je vlastně úspěšným vý-
stupem spolupráce firem a společných pro-
jektů s vysokými školami či mezinárodní 
spolupráce, a tím říct, co to klastry jsou. Je 
to koordinovaná spolupráce, jsou to terito-
riální oborová seskupení firem, která jsou 
významná, a která kraji přináší konkurenční 
výhodu,“ přibližuje Pavla Břusková, prezi-
dentka Národní klastrové asociace, která 
v ČR tyto akce pořádá.
Zlínský kraj je ukázkovým příkladem zro-

du klastrů z historického podnikatelského 
lůna Tomáše Bati a dalších významných pod-
nikatelů 20. století. Původní, dnes už neexis-
tující obuvnický klastr umožnil vzniknout 
již třem regionálním klastrům zastřešeným 
klastrovou organizací,  a  to Plastikářský 
klastr, Moravský letecký klastr a Zlínský kre-
ativní klastr. Firmy ze Zlínského kraje jsou 
také členy jiných klastrů, například Klastru 
českých nábytkářů či Českého a moravského 
sklářského klastru. Ve Zlínském kraji působí 
i Česko-slovenský průmyslový klastr, který 
napomáhá přeshraniční spolupráci podniků 
východní Moravy a západního Slovenska 
v oblasti informačních technologií a stro-
jírenství. 
Den klastrů ve Zlínském kraji poučí i po-

baví jak dospělé, tak studenty a žáky. Ukáže 
cestu, kterou lze při společném úsilí dorazit 
k ambiciózním cílům rychleji a efektivněji. 
Další  informace  naleznete  na  adrese 

www.nca.cz/cs/dny-klastru .  /tic/
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Společnost Lapp Kabel slavnostně 
otevřela v Otrokovicích novou halu pro 
výrobu kabelů určených převážně pro 
strojírenský a automobilový průmysl.

V Otrokovicích nyní pracuje 152 zaměst-
nanců, z toho ve výrobní hale 35. „Pokud 
se  plány  dalšího  rozvoje  firmy  naplní, 
v horizontu tří let počítáme s navýšením 
pracovních míst až na 200," uvedl jednatel 
Lapp Kabel René Sedlák.
Hala je součástí nového evropského cen-

tra, které se zabývá přípravou kabelového 
řešení na míru. Firmě se podařilo nastavit 
nové výrobní procesy i technologické po-
stupy a zavést do výroby nové moderní 
stroje. 
„Díky tomu dokážeme být konkuren-

ceschopní a nabízet zákazníkům nejmo-
dernější spolehlivá kabelová řešení," řekl 
vedoucí výroby Jan Vymětal.

Nová  výrobní  hala  v Otrokovicích  je 
na ploše 1900 metrů čtverečních a Lapp 
Kabel do ní  investoval  jeden milion eur 
(asi 26,5 milionu korun). Stavba začala loni 
v květnu a provoz odstartoval na začátku 
letošního roku.
„Za prvních pět měsíců provozu se nám 

podařilo realizovat objednávky jak z tra-
dičního českého průmyslového oboru ob-
ráběcích strojů, tak i pro řadu zákazníků 
z různých odvětví z celé Evropy.  Jednou 
z nejvýznamnějších byla zakázka pro ital-
ského výrobce plochých zobrazovacích 
panelů a fotovoltaických článků," doplnil 
Vymětal. Lapp Kabel v Otrokovicích  již 
v roce 2008 otevřel administrativní a lo-
gistické centrum, po doplnění o výrobní 
halu ušetří za přesun materiálu. V roce 
2015/2016 měl tržby za vlastní výrobky 
a služby a za zboží zhruba 755 milionů 
korun.  /jav/ 

Firma Austin Detonator Assembly 
(ADA) ze Vsetína spustila druhou linku 
na výrobu vlastní detonační trubičky.

Výrobní kapacita se  tím zdvojnásobí. 
Společnost tak již nebude závislá na do-
dávkách detonační trubičky ze Spojených 
států amerických. ADA je součástí společ-
nosti Austin Detonator, která je největším 
evropským výrobcem důlních rozbušek.
Důlní rozbušky s trubičkou vyrobenou 

na nové lince pomohou uspokojit zvýše-
nou poptávku zejména na trzích východní 
Asie. V první  fázi  to budou zejména do-
dávky do Malajsie, kde firma v roce 2018 
očekává nárůst prodejů z 25 na 100 mi-
lionů korun.
Projekt byl součástí investic do rozvoje 

neelektrických roznětných systémů. Pří-
prava a realizace projektu trvala víc než 
dva roky a celkově bylo investováno přes 
100 milionů korun.
Firma na začátku května zahájila tes-

tovací provoz. Jedná se o kontinuální au-
tomatizovanou výrobu, která zaměstná 
přímo pět nových pracovníků a nepřímo 
umožní navýšit počty zaměstnanců na se-
stavě neelektrických rozbušek.
Austin Detonator zaměstnává asi 900 

lidí. V roce 2015 firma vyrobila 36,6 mi-
lionu rozbušek, utržila rekordních 1,457 
miliardy korun a zisk činil 339 milionů 
korun. Více než 95 procent produkce jde 
na export.
Firma  je  součástí  společnosti  Austin 

Powder Company se sídlem v americkém 
Clevelandu. Tradice výroby průmyslových 
rozbušek sahá ve Vsetíně do roku 1953, kdy 
jejich výrobu zahájila tamní zbrojovka. V roce 
1999 tuto část výroby převzala firma Austin 
Detonator.   /jav/foto: www.austin.cz

Gumárny Zubří loni za prodej vlast-
ních výrobků, služeb a zboží utržily zhru-
ba 925 milionů korun, meziročně asi 
o 25 milionů korun méně. 
Společnost vykázala zisk necelých 37 

milionů korun, což je ve srovnání s rokem 
2015 méně asi o 17 procent. Vyplývá to 
z výroční zprávy firmy zveřejněné na webu 
www.justice.cz.
Nosným výrobním programem gumáren 

byla loni výroba lisované technické pryže 
pro automobilový průmysl. Podle statutár-
ního ředitele Pavla Vingrálka společnost 
v minulém roce překročila plánovanou výši 

tržeb, přestože se ke konci roku zvýšila 
cena vstupních surovin i mzdové náklady. 
Oproti plánu podle Vingrálka rostly tržby 
právě za autopříslušenství, meziročně byly 
vyšší asi o 15 procent.
„Na  druhou  stranu  došlo  k  velkému 

poklesu tržeb u prodeje ochranných pro-
středků dýchacích orgánů,“ uvedl ve výroč-
ní zprávě Vingrálek. Přesto se loni v této 
oblasti  podařilo  zrealizovat  zajímavé 
zakázky, například pro tureckou policii, 
kazašskou armádu, policii Saúdské Ará-
bie a armády Turkmenistánu, Rumunska 
a Indonésie.   /jav/

lapp kabel otevřel v otrokovicích novou halu

spuštění druhé linky

Gumárny Zubří utržily zhruba 925 milionů

Zlínská společnost HP TRONIC, která 
provozuje sítě elektroprodejen a e-shopu 
Euronics a patří jí i e-shop Kasa.cz, buduje 
v Jirnech u Prahy nové logistické centrum 
pro Českou republiku. 

„Jeho otevření je plánováno před letošní 
vánoční sezonou," řekla časopisu Firemní 
partner mluvčí společnosti Martina Žáčko-
vá. HP TRONIC si od nového skladu s téměř 
o polovinu vyšší kapacitou proti stávajícím 
skladovým prostorám slibuje výrazně rych-
lejší doručování zboží zákazníkům.
„Nový centrální sklad pro nás představuje 

převratnou novinku v zákaznickém přístu-
pu. Díky větším prostorám budeme moci 
nabídnout až trojnásobně širší sortiment 
než dosud. Množství skladových, okamžitě 
dostupných položek se postupně zvýší ze 
současných 35 000 až na 100 000 druhů zboží 
a s novými technologiemi je budeme umět 
expedovat prakticky ze dne na den,“ vysvětlil 

generální ředitel společnosti  HP TRONIC 
Daniel Večeřa.
Když si zákazník objedná zboží do půlnoci 

jednoho dne, druhý den ho podle ředitele 
může mít na některé z více než 80 výdejen 
po celé České republice. „Urychlí se i doručo-
vání domů. Věříme, že se tato rychlost stane 
naší velkou konkurenční výhodou. Je to pro 
nás zásadní investice, která ovlivní budouc-
nost naší firmy na dalších minimálně deset 
let,“ dodal Večeřa.
Logistické centrum v Jirnech bude mít roz-

lohu 30 000 metrů čtverečních, tedy o téměř 
polovinu víc než v centrálním skladu v Týni-
šti. „Bude poloautomatizované a vybavené 
chytrými technologiemi, které umožní vyex-
pedovat až 150 000 kusů zboží denně. To je 
třikrát víc než dosud,“ popsala Žáčková.
Zajímavostí skladu je například 3,5 kilo-

metru dlouhý dopravníkový pás pro přesun 
drobného zboží, který částečně nahradí tra-
diční svoz skladovými vozíky.   /jav/

hP tRonic buduje u Prahy logistické centrum
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na co si dát pozor koncem léta?

V životě někdy nastávají situace, které člověka vedou k tomu, aby si ověřil 
biologické příbuzenství s další osobou. Nejčastěji se jedná o muže, kteří mají 
pochybnosti o svém otcovství, případně ženy, které se potřebují ujistit pravostí 
biologického otce svého dítěte. Naše laboratoř vychází vstříc klientům, kteří mají 
zájem o testování otcovství pomocí DNA analýzy. 

Určitě každého z nás v životě postihla epizoda průjmového onemocnění – ne-
volnost, křeče v břiše, zvracení, úporný průjem – někdy dokonce i s příměsí krve 
a horečkou. Situace v každém případě nepříjemná.

Sekvence DNA každého člověka obsa-
huje oblasti, tzv. STR polymorfizmy, které 
jsou v populaci vysoce variabilní a přitom 
jedinečné a charakteristické pro každého 
člověka, podobně jako otisk prstů. Tyto 
polymorfizmy jsou dědičné - přesně jed-
nu polovinu zdědíme od matky a druhou 
od otce. Odebrané vzorky buněk dutiny 
ústní jsou nejprve podrobeny izolaci DNA 
a amplifikaci vybraných polymorfních úse-
ků (standardně 16 STR markerů) metodou 
PCR. Vzniklé reakční produkty testova-
ných osob lze následně zkoumat pomocí 
genetického analyzátoru. Vzájemným po-
rovnáním výsledných genetických profilů 
lze určit, zda dítě mohlo od daného otce 
a nebo matky kombinaci znaků zdědit. 
Pokud otec nemá shodné znaky s profilem 
dítěte, potom je jeho otcovství se 100% jis-
totou vyloučeno. Jestliže se znaky profilu 
dítěte a otce shodují,  lze s určitou prav-

děpodobností otcovství potvrdit (99,99% 
spolehlivost při nejběžnější variantě testo-
vání – domnělý otec-dítě-matka).
Vzorek DNA lze získat velmi jednoduše 

stěrem sliznice ústní dutiny, bez nutnosti 
odběru krve. Pomocí zaslané odběrové 

Někdy stačí dietní opatření s dostatečným 
příjmem tekutin a potíže odezní během jedno-
ho či dvou dní. Někdy potíže trvají déle a klinic-
ký stav postiženého se může zhoršit natolik, že 
je nutná i hospitalizace – a to zejména u malých 
dětí a seniorů.
Původci těchto potíží jsou nejčastěji bak-

terie (např. salmonela, kampylobakter, yersi-
nia), viry (např. adenoviry, rotaviry, noroviry) 
a parazité (např. giardia, škrkavka, tasemnice). 
Zejména bakterie se v teplém počasí rychle 
množí a přenáší se přímo z nemocného člověka 
nebo kontaminovanou vodou či potravinami.  

A vzhledem k tomu, že letní období je hlavně 
spojené s cestováním, můžeme se tak i během 
dovolené nakazit střevní infekcí. Ta se může 
projevit přímo během pobytu, ale i nějakou 
dobu po návratu domů – zvláště po návštěvě 
exotických krajin.  
A  tak  zejména  cestovatelé  by měli  být 

na svých cestách obezřetní, protože se při 
složitých hygienických podmínkách mohou 
nakazit i dalšími infekčními onemocněními, 
jako je např. cholera, tyfus, úplavice, ale třeba 
i nemocí špinavých rukou - infekční hepatiti-
dou typu A.  

Po návratu z dovolené je dobré se v pří-
padě jakýchkoliv potíží obrátit na odbor-
nou pomoc a nechat se vyšetřit, zda se 
náhodou nejedná o některou z infekčních 
chorob.
Na virologické a parazitologické vyšet-

ření  je nutná samotná stolice odebraná 
do odběrového kontejneru. Výsledek vi-
rologického vyšetření je hotový do hodiny 
po dodání vzorku do laboratoře, výsledek 
parazitologického  vyšetření  je  hotový 
do druhého pracovního dne od dodání 
vzorku do laboratoře.
U bakteriologického vyšetření  je situ-

ace složitější. Vzorek - výtěr z rekta - se 
odebírá na tampon do transportní půdy, 
po doručení do laboratoře se vzorek očkuje 
na Petriho misky s příslušnými kultivač-
ními půdami a inkubuje se v termostatu.  
Teprve až narostlé bakterie jsou testovány 
a případné patogeny jsou dále identifiková-
ny. Zde nelze očekávat výsledky dříve než 
za dva dny. Naše mikrobiologická laboratoř, 
která provádí vyšetření bakteriologické, 
virologické i parazitologické,  je schopna 
všechny výše zmiňované původce infekč-
ních onemocnění zachytit a identifikovat 
a poskytnout vám tak své služby.

 

soupravy zvládne každý provést odběr 
v soukromí svého domova a vzorky za-
slat zpět poštou. Pro testování otcovství 
je nezbytně nutné získat vzorky dítěte 
a předpokládaného otce, vzorek od matky 
zvyšuje spolehlivost výsledku, ale není pro 
analýzu zásadní.
Před provedením samotné analýzy se 

klient musí rozhodnout, pro jaký účel chce 
test podstoupit. DNA test otcovství  lze 
provést anonymně, kdy není zkoumána 
identita žadatele ani identita zkoumaných 
vzorků. Z tohoto důvodu nemají výsled-
ky anonymních testů právní hodnotu pro 
případné soudní projednávání. Pro tento 
případ je třeba použít tzv. znalecký test 
otcovství,  jehož výsledky  jsou opatřeny 
znaleckým posudkem. Odběr je pak nutné 
provést v přítomnosti soudního znalce, 
který ověří totožnost testovaných osob. 
Společnost  Imalab, která  je  součástí 

skupiny Vaše laboratoře, nabízí anonym-
ní test otcovství. Cena testu je 4 500 Kč.

 www.imalab.cz
 www.vaselaboratore.cz
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Gumárenská společnost Mitas se podí-
lela na natáčení dokumentu, jenž vznikl 
pod dohledem National Geografic a kte-
rý má upozornit na unikátní ekosystém 
jezera Bajkal. Ruský výrobce zeměděl-
ské techniky Rostselmash poskytl trak-
tor Versatile 2375 s plášti Mitas, které 
v podmínkách při teplotě kolem minus 
25 stupňů na březích zamrzlého jezera 
obstály.

„Skrze tento projekt chceme poukázat 
na to, že pláště Mitas spolehlivě odvedou 
práci v jakýchkoliv podmínkách. Na jezeru 
Bajkal  jsme se  již pohybovali na hrani-
ci extrému, ale přesto  je dobré vědět, že 
i v takto náročném prostředí je na pláště 
Mitas spolehnutí,“ uvedl výkonný ředitel 
Mitasu v Ruské federaci Jozef Rúček.
Traktor  Versatile  o  šířce  5,5  metru 

a váze 11 690 kilogramů důkladně pro-
věřil sílu ledu na jezeře Bajkal. V březnu, 
kdy se projekt uskutečnil, bývá  led silný 

až  jeden metr,  takže  i  těžká zemědělská 
technika se mohla po zamrzlém  jezeru 
bezpečně pohybovat. Mitas a Rostselmash 
jsou dlouhodobí obchodní partneři. Mitas 
dodává pláště pro první výbavu traktorů 
Versatile a také pro nejvyšší řadu kombaj-
nů Rostselmash.
Pláště Mitas AC85, které byly použité 

na jezeru Bajkal, jsou odolné radiální pláš-
tě s optimálními vlastnostmi, díky nimž 
obstojí při práci na poli  i při přesunech 
po silnici. Speciálním znakem těchto plášťů 
je velká styčná plocha dezénu, která zajiš-
ťuje vynikající záběr a lepší trakci.
Mitas patří mezi přední evropské vý-

robce zemědělských pneumatik. Loni fir-
mu koupila švédská skupina Trelleborg. 
Ve svých výrobních závodech v ČR, Srbsku, 
Slovinsku a v USA firma vyrábí také prů-
myslové pneumatiky a pneumatiky pro 
motocykly a jízdní kola. V roce 2015 Mitas 
utržil kolem osmi miliard korun a vykázal 
zisk necelých 953 milionů korun.  /jav/

Pláště Mitas podnikly expedici na jezeře bajkal

Skupina Synot dokončila rekonstrukci 
Grandhotelu Tatra ve Velkých Karlovi-
cích na Vsetínsku. Opravena byla budova 
a nové je také vnitřní zařízení. Při rekon-
strukci byly využity zejména přírodní 
materiály z přilehlé oblasti Beskyd.
„Věřím, že si klienti nově zrekonstruo-

vaný hotel oblíbí tak  jako naše předešlé 
investiční akce v oblasti cestovního ruchu. 
Jsem rád, že do Velkých Karlovic míří stále 
více turistů, kteří  těmto atraktivním tu-
zemským lokalitám v řadě případů dávají 
přednost před  zahraničními dovolenými,“ 
uvedl majitel Synotu, senátor Ivo Valenta.
Z původní budovy hotelu zůstal jen ske-

let. Všech 41 pokojů má dnes nový design. 
Novinkou je například velká kongresová 
místnost s kapacitou 80 osob. Součástí je 
také venkovní terasa.
Hotelové wellness prošlo také komplet-

ní změnou. Hosté mají k dispozici zážitko-

vý bazén, čtyři sauny či privátní wellness 
s párovými masážemi,  vlastní  vířivkou 
a saunou. Další dvě vířivky s výhledem 
na Velké Karlovice budou celoročně využi-
telné na terase. Zájemci budou moct využít 
fitness centrum a masážní místnosti.
Lákadlem je také gastronomie zaměřená 

na lokální kuchyni s produkty od místních 
dodavatelů.  V hotelové restauraci je nově 
otevřený krb či vinotéka vestavěná pří-
mo do podlahy. „Grandhotel Tatra přináší 
atmosféru vysokohorského hotelu s indi-
viduálním přístupem k hostům,“ uvedla 
ředitelka hotelu Andrea Pányiová.
Skupina Synot již dříve ve Velkých Karlo-

vicích vybudovala valašské chalupy s hos-
podou Kyčerka, lyžařské středisko či bike 
park a podle mluvčí Synotu Magdy Peka-
řové plánuje i další aktivity. „Jednou z nich 
je například realizace projektu Vodní svět,“ 
dodala mluvčí.   /jav/

Společnost Hajdík z Jablůnky 
na Vsetínsku plánuje výstavbu nového 
závodu na lisování a pokovení plastů. 
Stát bude v průmyslové zóně v obci Leš-
ná u Valašského Meziříčí a práci dá více 
než 500 lidí. 

Stavba  by měla  začít  v  příštím  roce 
a kompletně hotová by měla být do roku 
2028. Moderní závod by měl být přívětivý 
k životnímu prostředí a šetrný i k zaměst-
nancům, kteří nepřijdou do kontaktu s lát-
kami, jež zde budou používány.
„Plánujeme rozšířit náš sortiment slu-

žeb z mokrého lakování na lisování a po-
kovení plastů v Lešné u Valašského Mezi-
říčí. První etapa výstavby bude hotova již 
do dvou let a zaměstná 120 lidí, nakonec 
dáme práci celkem 500 lidem. Pokovení 
plastů se používá například pro úpravu 
dekorativního chromu na interiérové díly 
aut. Díky novému závodu budeme schopni 
nabízet komplexní dodávku dílů, které 
vylisujeme, nalakujeme, pokovíme a dodá-
me je kompletně smontované,“ představil 
plány společnosti  její předseda předsta-
venstva Filip Hajdík.
Pracovní uplatnění v  závodu najdou 

lidé také v oblasti elektra či strojírenství. 
Ve spolupráci se středními školami a uči-
lišti v regionu budou realizovány stáže 
a praxe v oboru, které pomohou mladým 
lidem najít uplatnění na trhu práce. Nový 
provoz přinese také novou infrastrukturu 
v  lokalitě.  „S městem Valašské Meziříčí 
budeme spolupracovat například na vy-
budování cyklostezky. Díky ekonomické 
provázanosti vzniknou také další pracovní 
příležitosti v přidružených službách, jako 
je doprava či úklid,“ dodal Hajdík.
Společnost Hajdík vznikla v roce 2008 

jako Lakovna Hajdík. Nyní zaměstnává 
více než 200 lidí. Lakuje například sou-
částky pro vozy Škoda Kodiaq či Porsche. 
Díly  lakované  firmou Hajdík  jsou  také 
na  letadlech Boeing nebo Airbus. Lako-
vány jsou díly z kovu, plastu, ale také ze 
dřeva. Montují se nejen do automobilů či 
letadel, ale kompletuje se z nich například 
i luxusní nábytek.
 Firma loni vykázala tržby z prodeje vý-

robků a služeb zhruba 241 milionů korun, 
v roce 2015 to bylo asi 198,5 milionu ko-
run. Zisk společnosti Hajdík loni činil 36,1 
milionu a v roce 2015 dosáhl částky 41,2 
milionu korun. Loni v průměru zaměstná-
vala 176 lidí, meziročně o 41 více. Jediným 
akcionářem je předseda představenstva 
Filip Hajdík.   /tz/

skupina synot dokončila Grandhotel tatra 

lakovna hajdík  
vybuduje nový závod
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Už v září se splní sen mnoha spor-
tovců. Ve Zlíně bude otevřeno jedinečné 
sportovní tréninkové centrum zaměřené 
na gymnastiku a všeobecnou přípravu 
sportovců. Na jeho vybavení se podílela 
řada lidí, a to formou sbírky, kde je mož-
né přispět na vybavení haly.

Parkour, sportovní gymnastika, hobby 
gymnastika,  trampolínová dráha,  to vše 
s  nejmodernějším  vybavením.  Takové 
bude multifunkční  sportovní  centrum, 
které se nachází nedaleko centra kraj-
ského města, v areálu Rybníky. „Chceme, 
aby je využívali nejenom děti a mládež, ale 
i sportovci z celého Zlínského kraje,“ vy-
světlil člen výboru a jednatel společnosti 
Vita Sana Club Jan Pravda.
Myšlenka  vzniku  centra  se  zrodila 

doslova  ve  skladu.  „Navštěvovali  jsme 
jej a využívali pro své firemní účely. Až 
jednoho dne  jsme si řekli, že přeci není 
možné, aby v takových prostorech byl je-
nom sklad. Je to totiž jediná hala v areálu 
Svit, která nemá sloupy, proto je ideálním 
místem pro vznik sportoviště. Navíc nic 
podobného zde doposud není, proto jsme 
se rozhodli takové centrum postavit,“ vy-
světloval dále Jan Pravda.
A protože se tento nápad líbil více  li-

dem, vznikl neziskový spolek, který se 
spojil se zkušenými trenéry, sportovci, 
jakým je například i naše snowboardistka, 
olympionička Šárka Pančochová, a zavede-
ným sportovním centrem Vita Sana Club. 
Na přestavbu haly věnovali peníze sponzo-
ři včetně společnosti Cream a na vybavení 
se skládají  lidé samotní.  „Přispívají nám 
nejenom podnikatelé, ale i obyčejní lidé, 
včetně dětí. Například desetiletý Adam 
Lýzner nám věnoval částku dvě stě korun 
a pořád se objevují další a další, za což 

ve Zlíně bude otevřeno špičkové sportovně 
tréninkové centrum

jim všem moc děkujeme,“ řekl Jan Pravda.
Uvnitř haly najdou sportovci  tatami, 

tumbling,  doskokové  jámy,  místo  pro 
prostná s potřebným vybavením, velkou 
olympijskou trampolínu a další. Sporto-
viště budou moci využít sportovní kluby, 
svazy, ale  i veřejnost, od pětiletých dětí 

až po dospělé. Veškeré aktivity se budou 
odehrávat  formou půlročních či ročních 
kurzů. „Bude to místo, které dokáže nabíd-
nout rozvoj silové, koordinační, motorické 
i psychické stránky lidské osobnosti, a to 
vše soustředěné do  jednoho prostoru,“ 
vysvětlil člen výboru Jan Pravda.
Do  budoucna  ještě  sdružení  slibuje 

vznik  freestylové  zóny,  kde  bude  více 
atrakcí pro parkour. Sportoviště je asi 200 
metrů od zastávky autobusu 32, Mladcov-
ská, disponuje rovněž parkovacími mís-
ty. Kompletní nabídku kurzů a informace 
o sbírce naleznete na webových stránkách 
www.gymnastikazlin.cz.   /red/
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Funkčnost, komfort, všestrannost

Tiskové řešení pro každého

Nová mulfunkční skárna formátu A3 za

Kopírování, sk a digitalizace dokumentů

www.hrbacekservis.cz

Servisní a materiálové smlouvy

Tiskové audity

Prodej, pronájem a servis

Dále nabízíme

39 990,- Kč bez DPH
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