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Pohodlí na cestách zažijete vždy
s novým vozem ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
novykamiq.cz
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ŠKODA
KAMIQ

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
DOBE - CAR s.r.o.
Tovární 1250
769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424
www.dobecar.cz
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NEJLEPŠÍ KURZY A ZAHRANIČNÍ PLATBY
S VÝRAZNOU ÚSPOROU PRO FIRMY
ZAJISTĚTE SE S NÁMI
PROTI KURZOVÉMU RIZIKU
VÍCE NEŽ 33 TISÍC KLIENTŮ
NA TRHU JIŽ OD ROKU 1997
www.akcentacz.cz +420 498 777 701

Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

úvod

Stavba začne za dva roky...
Kompletní elektrizace, částečné zdvoukolejnění, zvýšení rychlosti na 100 kilometrů
za hodinu či přestavba stanic. To jsou základní parametry připravovaného záměru
modernizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice. Aktuálně projekt, představující jednu
z nejvýznamnějších staveb na české železnici, prochází územním řízením.
„K podání žádosti o vydání stavebního povolení by mělo dojít ve druhé polovině
příštího roku. Předpokládané celkové investiční náklady dosahují výše 11,8 miliardy
korun,“ přidal podrobnosti mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. Samotná stavba by podle něj měla být zahájena na začátku roku 2021, dokončení se pak
předpokládá v polovině roku 2024.
Jde o náročnou investici, která výrazně zkvalitní železniční dopravu ve zlínské aglomeraci. Dojde totiž k přestavbě největších stanic, Zlín se konečně dočká důstojné
výpravní budovy. Vzhledem k tomu, že projekt počítá i s několika mimoúrovňovými
kříženími, například u Kvítkovické křižovatky v Otrokovicích, dojde i ke zvýšení plynulosti provozu na silnicích. 
/tz/

6 rozhovor
Kreativita versus
pragmatismus. Příběh
podnikajícího designéra
Konfrontace mezi kreativním
a pragmatickým přístupem.
To je pro designéra Radka
Hegmona každodenní realita –
nejen v navrhování, ale hlavně
v podnikání. Nestojí totiž v čele
běžného designérského studia,
ale podílel se na vzniku několika
firem, které to, co spolu s dalšími
kolegy vymyslí, také vyrábí. V areálu
v Bílovicích tak řeší nejen sladění
tvaru s funkčností, ale také jak vše  
co nejkvalitněji a nejefektivněji
vyrobit.
12 podpora podnikání
Jaké obory mají ve Zlínském
kraji budoucnost?
Svět se neustále mění a s ním
i situace v podnikatelském sektoru.
Firmy ve Zlínském kraji mají ale
možnost trochu nahlédnout do
budoucnosti a zjistit, co bude trh
v příštích dekádách vyžadovat.
A mohou se na to připravit. Pomáhá
jim s tím analýza technologických
trendů, která se uskutečnila loni
v rámci projektu Smart akcelerátor
Zlínského kraje.
16 strojírenství
veletrh? V hlavní roli
digitální továrna
Digitální továrna 2.0 a druhá
vlna Průmyslu 4.0. To jsou hlavní
témata letošního Mezinárodního
strojírenského veletrhu, který se
na brněnském výstavišti koná
ve dnech 7. až 11. října. Řešení
zaměřená na digitální budoucnost
budou prezentována v expozicích
jednotlivých vystavovatelů, letos
poprvé však na veletrhu vznikne
i speciální expozice.
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Obchodních center přibývá. Šanci
dávají i menším prodejcům
Preference tuzemských domácností jsou jasné. Podle statistik nejčastěji nakupují v hypermarketech, supermarketech či velkých drogeriích. Naopak, význam malých a pultových prodejen se stále snižuje a svoji pozici s námahou obhajují i specializované obchody.
Pro podnikatele, kteří uvažují o zřízení vlastní prodejny či prodejní plochy, tak z toho vyplývá jediné – sázkou na jistotu je větší obchodní centrum. Právě tam totiž osloví největší
okruh potenciálních zákazníků.
Na konci 90. let byly malé prodejny líd- lidé chodí nakupovat nejčastěji a ve velrem. Právě v nich podle statistik spo- kém počtu – tedy pod střechou některélečnosti GfK nakupovaly
ho z obchodních center
potraviny a další rychloči pasáží.
dříve ceněné
obrátkové zboží takřka
prodejny na
dvě třetiny lidí – napříProdejny i stánky
klad v roce 1997 to bylo
Obchodních center, nánáměstích už
kupních pasáží a pro62 procent. O deset let
dnes v mnoha
dejních ploch obdobnépozději již bylo vše jinak.
případech
ho formátu je ve velkých
Menším prodejnám totiž začaly brát zákazníky
městech
Zlínského kraje
nemusejí být
supermarkety, následně
celá řada. V Uherském
žádným ternem
se přidaly hypermarkety.
Hradišti jde například
Podíl těch nejmenších se
o Pasáž Slunce na Masarykově náměstí.
tak snížil na aktuálních
asi 19 procent. Takže dříve ceněné pro- Obsahuje více než dvě desítky obchoddejny na náměstích už dnes v mnoha ních prostor, jejichž výměra se pohybuje
případech nemusejí být žádným ternem. od 15 do 65 čtverečních metrů ve dvou
Lepší pozici získá obchodník tam, kde podlažích. „V přízemí se cena pronájmu

pohybuje od 250 do 500 Kč za m2 na měsíc a v prvním patře od 125 do 250 Kč za
m2, kdy se cena od prvního do čtvrtého
roku postupně navyšuje. „Tyto obchodní
prostory lze využít nejen jako obchodní,
ale i pro služby, protože každá jednotka
má i přípojku vody. Dále pasáž v průchodech nabízí pronájem devíti reklamních
vitrín a možnost krátkodobého pronájmu pro malé stánky a prezentace výrobků v prostoru pasáže,“ popisuje možnosti manažer pasáže Pavel Borek.
Jedním z největších hráčů ve Zlínském
kraji je bezesporu Obchodní centrum
CENTRO Zlín-Malenovice. Otevřeno bylo
již v roce 2000, od té doby se v několika etapách dál rozrůstá, aktuálně zde
působí více než 80 prodejen. Je zde i galerie s menšími prodejnami a místem pro
stánky. Ideální místo. Jenže to má háček
– momentálně není žádná plocha k dispozici. „Jediné, co můžeme nabídnout,
jsou volné kancelářské a skladové prostory. Jedná se asi o 400 m2 v prostorách
zázemí bývalého hypermarketu Tesco,“
přidává podrobnosti Martina Linhartová,
která má na starosti marketing.
Zatím volné kapacity naopak nabízí nedávno zásadním způsobem rekonstruovaný Obchodní dům Zlín. K dispozici jsou aktuálně dvě prodejní jednotky, široká je pak
nabídka pro dočasný prodej či prezentaci.  „Máme prostor pro tři menší prodejní
stránky v prvním podlaží a maximálně tři
vystavené automobily v prvním i druhém
podlaží. Prostory pro prezentaci automobilových značek se nám průběžně obsazují
během celého roku, menší prodejní stánky jsou pak spíše sezonní záležitostí,“ říká
mluvčí Obchodního domu Zlín Martina
Žáčková s tím, že cena se odvíjí nejen od
využité plochy, ale také druhu prezentovaného sortimentu či služby.
„V druhém poschodí jsme takto v minulosti poskytli prostory například pro krátkodobou výstavu výtvarných děl nebo
historických spotřebičů značky ETA. Prezentaci produktů a služeb lze u nás spojit
i s využitím konferenčních sálů ve třetím
patře. Nabízíme i možnost využití televizních infopanelů v obchodní pasáži nebo
zviditelnění při akcích pořádaných obchodním domem,“ dodává. 
/red/

Nejmenších prodejen ubývá, daří se diskontu
Tržby v českém maloobchodě jsou již několik kvartálů po sobě taženy růstem cenové hladiny. Nejrychleji rostou diskontní prodejny a drogerie. Snižuje se počet
obchodů malých formátů a navzdory vysoké koncentraci maloobchodních řetězců
dokáží tito silní hráči otevírat stále nové prodejny. Vyplývá to z informací společnosti Nielsen a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Z hlediska tržeb patří prvenství největším
formátům maloobchodního trhu, hypermarketům, jejichž tržní podíl dosahuje 36 %. „Při
pohledu na jednotlivé prodejní formáty se
nedaří všem stejně. Už delší dobu sledujeme

téma
postupné oslabování největších formátů na
úkor menších supermarketů a diskontních
prodejen. Způsobuje to na jedné straně růst
velikosti nákupního koše v menších prodejnách, ale také nárůst počtu zákazníků.
Můžeme říct, že čeští spotřebitelé častěji
vyhledávají komfortnější a rychlejší nakupo-

vání na menší prodejní ploše s uspokojující
šíří sortimentu. Tyto potřeby dokáží uspokojit
právě diskonty a supermarkety. Rostoucí
popularitě se těší i drogerie. Rok co rok roste
jejich počet i celkový obrat, což svědčí o rostoucí oblibě nakupování drogistického zboží
ve specializovaných prodejnách. Na opačné
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straně jsou obchody s nejmenší prodejní
plochou typu smíšené zboží, které v dlouhodobém horizontu výrazně ztrácí – ve srovnání
s obdobím před 10 lety se jejich počet snížil
o 14 % a nadále klesá,“ komentuje vývoj posledních let Břetislav Chovítek, Commercial
Manager společnosti Nielsen. 
/tz/

Obchodní centra. Česko čeká další přírůstky
V České republice letos přibude 29 000 m2 nových ploch obchodních center. Nové
plochy zahrnují Centrum Stromovka v Praze 7 a rozšíření jednoho z nejstarších obchodních center v České republice Avion Shopping Park Brno o plochu 14 000 m2,
což ho přivede i s Ikeou na celkovou plochu 94 000 m2. Největší přírůstky však trh
doručí až v následujících letech, kdy dojde k otevření hned několika významných
projektů. Informovala o tom společnost Cushman & Wakefield.
„Potřeba nových prostor nákupních center
ve střední a východní Evropě je ve velké
míře ovlivňována makroekonomickými
trendy, například v Polsku byl růst poháněn silnou ekonomikou a staví se tu v hojné
míře. Vzrůstající roli však také hrají měnící
se zvyklosti spotřebitelů a vzestup online
nakupování, které výrazněji dopadá zvláště
na západní trhy,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu
maloobchodních prostor ve společnosti
Cushman & Wakefield a dodává: „Trendem
poslední doby jsou především revitalizace
stávajících center, u nás se nedávno otevřelo
nově revitalizované Nákupní centrum Fénix
v Praze, OD Prior ve Zlíně nebo OC Galerie
Butovice, kde se otevřela i nová Kika.“ Nejvíce nových ploch uvidíme v České republice
po roce 2020, pokud nedojde k výrazným

posunům termínů dokončení. V centru
Prahy vznikne zatím nejvýznamnější multifunkční projekt Savarin, který propojí Václavské náměstí s ulicí Na Příkopě a Jindřišskou. Jeho celková maloobchodní plocha
bude dosahovat přes 35 000 m2. V Brně se
dočká rozšíření Nákupní centrum Královo
pole a kompletní revitalizace se plánuje pro
území Tesca Dornych, kde vznikne multi-

funkční projekt s maloobchodní plochou
přes 33 000 m2. V Plzni pak vyroste nový
multifunkční projekt podél ulice Americká
a v centru Zlína projekt Fabrika (na snímku).
Do budoucna rozšíření plánuje také pražské
obchodní centrum Zličín. Zároveň dochází
k mnoha revitalizacím.
Polarizace bude realitou
S postupujícím vyzráváním trhů obchodních
center ve většině evropských zemí bude
docházet ke stále výraznější polarizaci mezi
úspěšnými špičkovými objekty a neúspěšnými druhotnými lokalitami, které boj o přežití
donutí k diverzifikaci, říká nová výzkumná
zpráva společnosti Cushman & Wakefield.
V České republice je trh téměř saturovaný.
Prostor pro unikátní smíšené projekty ve
špičkových lokalitách s přirozeně vysokou
frekvencí lidí tu ovšem stále je. Velký důraz
je pak kladen na architekturu a design. Své
místo si také najdou malé projekty, pokud
mají správně nastavený mix nájemců a jsou
na vysoce frekventovaných místech. Stále
důležitější roli hraje také proaktivní správa
projektů. 
/tz, vizualizace: Fabrika/
INZERCE

Nový prostor pro firemní akce i vánoční večírky:
Obchodní dům Zlín
Hledáte místo pro konferenci, obchodní
jednání nebo firemní či třeba i vánoční
večírek? Využijte nově zrekonstruovaný
Obchodní dům Zlín, jehož prostory jsou vybavením, službami i polohou pro tento
účel přímo ideální!
Pro jakýkoli druh akce
můžete využít konferenční prostory ve
třetím podlaží, kde
celkem šest moderně
vybavených sálů (zčásti
propojitelných) poskytuje
komfortní prostředí s variabilním uspořádáním k sezení až
pro 120 osob. Catering v duchu neotřelé
moderní gastronomie zde zajišťuje Bistrotéka Valachy.

Také pro pracovní oběd či obchodní schůzky najdete v budově příjemné útočiště: rezervujte si stůl v Bistrotéce Valachy nebo
v Budvarce.
Pro méně formální příležitosti
nebo večírky lze využít Bar
1931 v přízemí s kapacitou
52 míst k sezení. Náš tip:
zpestřete si návštěvu baru
řízenou degustací rumů
pro libovolný počet osob.
Na výběr dva typy menu,
degustaci vedou zkušení
barmani.
Příležitost pro neobvyklý teambuilding pak nabízí Škola vaření
v Bistrotéce Valachy. Domluvit si tu můžete zábavný gastronomický program i s občerstvením pro skupinu 10 až 20 osob.

To vše přímo v centru Zlína a s prostorným
parkovištěm přímo u budovy.
Více: www.obchodnidum.cz
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Kreativita versus pragmatismus.
Příběh podnikajícího designéra
Konfrontace mezi kreativním a pragmatickým přístupem. To je pro designéra Radka
Hegmona každodenní realita – nejen v navrhování, ale hlavně v podnikání. Nestojí
totiž v čele běžného designérského studia, ale podílel se na vzniku několika firem,
které to, co spolu s dalšími kolegy vymyslí, také vyrábí. V areálu v Bílovicích tak řeší
nejen sladění tvaru s funkčností, ale také jak vše – od vestavných campingových
boxů do aut přes exteriérový nábytek až po nástupiště na vlakovém nádraží – co
nejkvalitněji a nejefektivněji vyrobit. „Neustále musím moderovat vášnivé debaty
mezi designéry a techniky. Vysvětlovat jim, že jeden bez druhého se neobejdou,“
popisuje jeden z běžných problémů všedního dne.

Radek Hegmon před protihlukovou stěnou noba rizo z recyklovaného materiálu.
Jak se stane, že se z designéra stane pod- postmodernismu a v kontextu zlínského
nikatel, který se podílí na založení několika funkcionalismu jsme dlouho řešili tvar, na
firem, z nichž dvě patří k docela význam- druhé straně jsme nevnímali technologicným zástupcům strojírenského oboru ké limity či výrobní zákonitosti.
v regionu?
Druhé úskalí pak vzniklo na straně zhoNa začátku byla asi deziluze. Respektive tovitele. Neměl zkušenosti s tímto typem
to, že se po realizaci naší první zakáz- výroby a vlastně ani moc chuť vše vyřešit
ky nedostavila žádná satisfakce. To bylo tak, aby to bylo kvalitní. Takže fakt porod.
v roce 1992. Město Zlín
Výsledkem jsou sice dvě
tehdy vypsalo soutěž na
zastávky, které ve Zlíně
Jediné, co jsme
mobiliář. Spolu s tehdejdodnes slouží, ale my
mohli našim
ším spolužákem a dnešjsme se jako šťastní roním kolegou Davidem
zaměstnancům, diče rozhodně necítili…
Karáskem jsme do toho,
kteří pak
ještě jako studenti deTakže na počátku podbudovali firmu
signu na vysoké škole
nikatelského příběhu
spolu s námi,
uměleckoprůmyslové, šli
stála první konfrontace
a vyhráli. Jak se nakonec
s realitou?
dát, byla vize
ukázalo, tato výhra byla
Taky. Ale hlavně naše
počátkem ukrutných poobrovská touha vytvořit
prostřednictvím našeho
rodních bolestí. Na jedné
straně šlo o problém s vlastním designem designu produkty, které se dají prodávat
– pod dojmy z tehdy nastupujícího trendu opakovaně. Tady musím nastínit, v jakém

stavu jsme byli. Uměli jsme sice mobiliář
navrhovat, ale bez souvislostí. Nejdříve
to bylo malé, pak velké, jindy byla obtížná údržba či drahá výroba. My jsme si to
naštěstí vcelku rychle uvědomili a kromě
tvaru začali řešit i další věci – jak to má
vypadat, kdo si to může koupit, jak to lze
vyrobit tak, aby to dávalo ekonomický
smysl…
Závěr byl ten, že jsme sice s něčím vyhráli
soutěž, ale je to vlastně neprodejné. Jeden
atypický výrobek, nikoliv produkt. V tu
dobu nebyla žádná designerská studia,
kam bychom se mohli upíchnout. Pochopili jsme, že když chceme své návrhy realizovat, tak musíme zajistit výrobu – a ta
nemohla být atypická, ale opakovaná.
Pak přišlo založení výrobní firmy?
Ještě ne. Nějakou dobu to fungovalo tak,
že jsme prvky mobiliáře navrhli, vyprojektovali a samotná realizace byla formou inženýringu, tedy vlastně výrobní
kooperace. Ale ani to se neukázalo jako
optimální varianta. Nedá se zcela udržet
stejná kvalitativní úroveň u různých dodavatelů, občas byl problém i s termíny.
Proto jsme to začali postupně omezovat
a zavádět vlastní výrobu. Kvůli tomu jsme
koupili jednu dílnu v chátrajícím areálu
po zemědělském družstvě v Bílovicích
a oficiálně vznikla firma Kovocité. Nákup
prostor, v nichž jsme prováděli například
kompletaci a lakování, nás vyšel na půldruhého milionu korun. Tehdy jsme se málem
pohádali, zda to není zbytečně velká suma
za dílnu, kterou možná ani nikdy celou
nevyužijeme.
Rychle se ukázalo, že to byly obavy naprosto zbytečné, a že jsme se spíše měli
ptát, zda to naopak stačí na další rozvoj.
Postupně jsme totiž začali kupovat další
a další objekty a plochy v areálu. A pořád
nám to nestačí, prakticky po celou dobu
naší existence se potýkáme s nedostatkem
místa. Mezitím totiž vznikla i další výrobní
společnost, construction cité +.
Co pro vás bylo na podnikání nejtěžší
tehdy? A jak je to dnes?
My jsme do toho šli bez hlubšího technického vzdělání a bez znalostí ekonomických
zákonitostí, navíc v docela divokých 90.
letech. Takže těch problémů bylo dost. Ale
když to zjednoduším, tak tehdy i nyní je
nejtěžší najít, řídit a motivovat lidi. Když
jsme začínali, byli jsme pro potenciální zaměstnance nezajímaví. Design studio nikoho moc nebralo, nikdo nás neznal, žádné
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rozhovor
Aby se do práce těšili, neztratili chuť něco
dělat a tvořit. To je věc, která nám bere dost
času i energie, ale je naprosto nezbytná.
No a pak je tu ještě něco, co alespoň mně
bere energie ještě více, ale je to snad ještě
zásadnější – neustále musím moderovat
vášnivé debaty mezi designéry a techniky.

Festival Wifič VEN! opět propojuje laickou
i odbornou veřejnost přímo v areálu firmy.
zajímavé peníze u nás nebyly. Jediné, co
jsme mohli našim zaměstnancům, kteří
pak budovali firmu spolu s námi, dát, byla
vize. Šlo to dokonce tak daleko, že pro nás
byl v určitých fázích podnikání zásadnější
úspěch v prodeji vize lidem než komerční
úspěch produktů. Ale zvládli jsme to. Většina lidí, která u nás tehdy začala pracovat,
je v týmu dodnes. A jsou pro nás klíčoví.
Například náš úplně první zaměstnanec je
tak zásadním článkem firemního řetězce,
že bez něj by šlo jen velmi obtížně udržet
vše na současné úrovni.
A současný stav?
Jako všichni správní strojaři máme podstav. Přitom bez Kovocité, a vlastně i construction cité +, bychom byli v čudu. V nich
se všechny naše myšlenky, nápady, přetvářejí v produkt. Jenže najít lidi je dnes
minimálně stejně těžké jako v dobách, kdy
jsme začínali. Navíc je tu jeden důležitý rozdíl – dříve bylo vše jen o penězích. Dáš víc?
Jdu k tobě.
Nyní musíte nabídnout i nefinanční motivaci. Proto pořád děláme na tom, aby lidi
naše firma bavila. Nemáme v tom žádný
systém, je to vlastně taková hra – pořádáme
sympozia, festival, máme několik menších
projektů. Cílem je, aby naši lidé měli možnost realizovat se i jinak, odreagovat se.

V čem spočívá jejich spor?
Technici, tedy pragmatici, mají pocit, že design
se musí navrhovat tak, aby se snadno vyrobil.
A ideálně moc často neinovovat. Designéři,
tedy kreativci, zase mají tendence pořád vše
měnit, posouvat vpřed. Oba postoje jsou
v zásadě správné, logické. Ale oba tábory
si musí uvědomit, že jeden bez druhého se
neobejdou. Já osobně kořeny toho antagonismu mezi pragmatiky, ať už jsou to technici
či dělníci, a těmi, kteří se živí kreativou, moc
nechápu. Je to zřejmě celospolečenský jev.
Přitom v našem regionu máme skvělý příklad
toho, jak propojení kreativity a pragmatismu
může fungovat – na tomto principu stálo
podnikání firmy Baťa. Pokud obě složky dobře
vybalancujete, tak to zkrátka funguje. Nesmíte
ale do rozhodování tahat emoce.
Vzpomínám si na dobu, kdy jsme jako
firma měli celkem 12 zaměstnanců, z toho
osm tvořili designéři, vesměs mí dobří
kamarádi. Pak přišla menší hospodářská
recese, s ní Klausovy balíčky, a my museli
propustit čtyři lidi. Žádný z těch, který
odešel, nebyl technik…
Už jste naznačil, že design není jen o tvaru.
Odehrává se i ve vás nějaký vnitřní boj kreativního designéra s pragmatikem?
Design je věc, která se velmi často řeší bez
souvislosti. To ale v našem případě není možné. Děláme mobiliář, autobusová či vlaková
nádraží, nábytek. Konzumenty našeho designu a uživateli našich produktů jsou vlastně
všichni. Navíc takřka vše, co děláme, musí být
v nějakém kontextu s okolní architekturou.
Takže pro nás je funkčnost a užitná hodnota
výš než tvar. Chvíli to trvalo, než jsme si to

Všechno pěkně pohromadě

Rodina cité, Bílovice 519 – nejde
o žádný oficiální termín pro holding,
ale pouze o pokus jednoduše přiblížit,
kdo vlastně na dané adrese v areálu
v Bílovicích působí. „Za jakési centrum všeho lze označit čistě designové
studio s názvem designcité +. Především tam se rodí nápady. Ty jsou pak
rozvíjeny jednotlivými produktovými
společnostmi – takže co značka, to
firma, která se o ni stará. A veškerou
produkci zajišťují dvě naše výrobní
společnosti,“ nastiňuje model fungování rodiny cité Radek Hegmon,
který spolu s Davidem Karáskem firmy
zakládal a spoluvlastní je.
mmcité 1 a.s. – městský mobiliář
mmcité + a.s. – vybavení nádraží,
protihlukové stěny
designcité + s.r.o. – designerské
studio
Egoé nest s.r.o. – kempingové vestavby
Egoé move s.r.o. – sportovní a volnočasové vybavení
Egoé life s.r.o. – venkovní nábytek
sport cité s.r.o. – multifunkční hřiště
Kovocité a.s. – výrobní společnost
construction cité + a.s. – výrobní
společnost
/tz/

uvědomili. Proti výrazné tvarové pestrosti
mluví i další fakt. Když zvolíte výrazný tvar,
lépe se navrhuje, zpočátku zaujmete, ale životnost je malá – prostě to zestárne, lidé to
už nechtějí. Když naopak máte něco, u čeho
lidé rukopis designera vlastně ani nevidí, není
to přetvarované, vyvolává to v konečném důsledku možná tu úplně největší emoci. A lidem je v tom nejlépe. Což je přesně to, o co
nám jde… 
/jjn/
INZERCE

SKVĚLÝ UŽITKOVÝ VŮZ JE JAKO SKVĚLÝ ŘEMESLNÍK
DOKÁŽE SI PORADIT SE VŠÍM

CITROËN BERLINGO
OD 290 000 Kč*
*cena bez DPH

CITROËN JUMPY
OD 389 000 Kč*

CITROËN JUMPER
OD 405 000 Kč*

NOVĚ OTEVŘENÉ
CENTRUM UŽITKOVÝCH VOZŮ
VÁM NABÍDNE ŠIROKÝ VÝBĚR
ZA NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK.

ZLÍN-MALENOVICE
KONTAKT NA PRODEJCE
+420 603 739 239 | businesscenter.prodej@unicars.cz
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z regionu

Nejen práce. Jde i o školy, bydlení a služby
Zaměstnávání cizinců od září podle
nových pravidel

Jak více zatraktivnit region pro pracovníky ze zahraničí a jejich rodinné příslušníky – to bylo hlavní téma setkání představitelů Zlínského kraje, významných
zaměstnavatelů, Krajské hospodářské komory, Univerzity Tomáše Bati a dalších
odborníků ve zlínském Technologickém inovačním centru.
Fórum bylo další reakcí na dlouhotrvající
nedostatek zaměstnanců v kraji i přetrvávající pokles počtu jeho obyvatel. Firmy v kraji
pociťují nedostatek kandidátů na dělnické
profese, řešením může být intenzívnější zaměstnávání cizinců, zejména kvalifikovaných.
V regionu nyní oficiálně pracuje přes devět
tisíc cizinců. Nejčastěji jde o dělníky z Ukrajiny
a Moldávie, které nabírají zdejší firmy. Poptávka po těchto zaměstnancích je stále velmi
vysoká, a to v mnoha profesích. Jejich rychlejším příchodům ale brání složitá legislativa.
„Čekací doby jsou až několikaměsíční, musí se
dokládat velké množství dokumentů, což platí
jak pro zájemce o práci, tak pro firmy. Tahle
praxe se musí změnit, a to je úkol především
pro vládu. Nutná je totiž systémová změna
a zjednodušení legislativy," upozornila během
svého vystoupení Bohdana Konečná z Krajské

hospodářské komory Zlínského kraje. „Nejde
přitom pouze o příchody dělníků. Například
my bychom uvítali vysoce kvalifikované cizince pro realizaci vývojových a výzkumných
projektů," upozornil Vladimír Sedlařík, rektor
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Situace na trhu práce se přitom bude v příštích letech pravděpodobně stále zhoršovat.
Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že
v rámci České republiky se počet lidí v produktivním věku stále snižuje.
Kromě zjednodušení legislativy spojené s příchody cizinců je nutné pro ně zatraktivnit život
v regionu. Vedle práce musí mít dostatečnou
nabídku bydlení, jejich děti možnost chodit
do škol a studovat, žádoucí je i poskytování
většiny služeb také v angličtině. „Nechceme,
aby si tito lidé něco vydělali a poté sedli na
letadlo a vrátili se domů či změnili destinaci,

Jednodušší a rychlejší zaměstnávání pracovníků z třetích zemí. To si
kladou za cíl tři nové vládní programy ekonomické migrace. Programy
reagují na přetrvávající nedostatek
pracovníků na českém trhu práce,
kdy vedle zjednodušení a zrychlení
migračních postupů přináší výrazné rozšíření teritoriálního zaměření
dosavadních projektů a režimů, zpřístupnění programů širšímu okruhu
zaměstnavatelů či další výhody pro
vysoce kvalifikované zaměstnance
v procesu žádosti o pobytové oprávnění.
Konkrétně vláda schválila zavedení
Programu klíčový a vědecký personál,
Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu kvalifikovaný
zaměstnanec. Tyto programy od letošního září nahradí stávající projekty
a režimy ekonomické migrace Fast
Track, Welcome Package pro investory, Režim Ukrajina, Režim Zemědělec,
Režim ostatní státy a Pilotní projekt
Ukrajina a Indie.
Nové programy zároveň vylučují
neseriózní podnikatelské subjekty
z migračního procesu a prohlubují
prvek kontroly a vyššího dohledu nad
zaměstnanci, kteří na území ČR přichází vykonávat kvalifikovanou práci.
Více na www.mpo.cz. 
/tz/

jak tomu dnes často bývá. Je nutné jim vytvořit takové podmínky, aby k nám přivedli
i své rodiny a Zlínský kraj, potažmo Českou
republiku, doporučili také svým známým jako
místo atraktivní pro život. Na těchto cílech
musíme pracovat," prohlásil krajský radní
Petr Gazdík. 
/tz, foto: Jiří Balát/

Cizinci? Tvoří téměř jedenáct procent zaměstnanců
Více než desetinu zaměstnanosti v České
republice tvoří lidé s cizím státním občanstvím. Mezi zaměstnanci jich nejvíce pracuje
ve zpracovatelském průmyslu, často mají
zaměstnání prostřednictvím agentur práce.
Polští občané se mimoto hojně uplatňují
v těžbě a dobývání, rumunští v informačních
a komunikačních činnostech, bulharští v dopravě a ukrajinští v zemědělství, obchodě

a ve zdravotní a sociální péči. Zahraniční
pracovníci se na celkové zaměstnanosti podíleli v roce 2017 z 10,7 %. Většina
v Česku pracujících cizinců je v postavení
zaměstnance.
„Výrazně nejvíce je zde občanů Slovenska,
kteří jsou s odstupem následováni občany
Ukrajiny. V pořadí zemí jsou dále Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Rusko a Vietnam,“

říká Jarmila Marešová, expertka oddělení
pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Českého statistického úřadu.
Naprostá většina cizineckých skupin zaměstnanců se koncentruje do Prahy, pobírají tam však nižší mzdy než v jiných krajích.
Výjimeční jsou Poláci, kteří pracují nejčastěji
podél severní hranice, hlavně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 
/tz/

z regionu

Odpočívka na moravské dálnici
Desítky parkovacích míst, sociální zázemí, nabíjecí box na mobilní telefony, hřiště pro děti i dospělé. Tak ve zkratce vypadají první odpočívky na dálnici D55. Nacházejí se u Kurovic, v úseku mezi Hulínem a Otrokovicemi. Inspirace pro vzhled
i funkčnost pochází z Rakouska. Podobný typ se bude objevovat i v dalších lokalitách v České republice.
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Odpočívky mají kapacitu 90 parkovacích
míst pro osobní, 40 pro nákladní automobily. Místo je i pro osm autobusů či několik
karavanů. K dispozici jsou i nápojové a občerstvovací automaty. „Jde o nový formát
na české dálniční síti, vzniklo zde totiž prefabrikované zařízení s automatickým WC,
bez stálé obsluhy,“ přidal informace mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký
s tím, že objekt je v provedení do značné
míry odolném vandalům. Investor si objednal výstavbu a následný provoz po dobu
pěti let. Služby tak zajišťuje vysoutěžená
externí společnost. Kromě Kurovic silničáři
připravují také plnohodnotné zprovoznění
odpočívek na dálnici D1, a to poblíž Křenovic mezi Kroměříží a Brnem. Na tomto místě
již odpočívky fungují, k dispozici jsou ovšem
jen parkovací místa a mobilní toalety.
Dálnice D55 po svém dokončení povede
z Olomouce přes Přerov, Hulín, Otrokovice,
Uherské Hradiště a Hodonín do Břeclavi, její
celková délka tak bude 101 kilometrů. Nyní
jsou v provozu úseky u Olomouce, mezi
Hulínem a Otrokovicemi a třetím je navazující severovýchodní obchvat Otrokovic.
Aktuálně se staví jihovýchodní část tohoto
obchvatu.
/red, foto: ŘSD/

Hospodářská komora: 93 % firem volá po změně
systému stravenek
Sedm z deseti firem napříč obory a velikostmi souhlasí se zavedením stravenkového paušálu, tedy alternativy, podle níž by zaměstnancům místo papírových stravenek byly vypláceny rovnou peníze. Slibují si od toho hlavně snížení administrativy,
která je s papírovými stravenkami dnes spojená. Zároveň ale i to, že nebudou muset
stravenkovým společnostem platit provize ze stravenek nebo čekat na jejich proplacení. Vyplývá to z bleskového šetření Hospodářské komory mezi jejími členy.
Hospodářská komora se dotazovala zaměst- alespoň určitou účelovostí poukazů. Sounavatelů, kteří stravenky dnes poskytují, ale časný systém považuje za vyhovující jen 7
i těch, kteří zajišťují stravování svých zaměst- % všech účastníků ankety, a to bez ohledu
nanců jiným způsobem,
na velikost firmy.
třeba závodními jídelnaObavu mají firmy přitom ale
Firmy, které
také z toho, aby možnost
mi nebo dovážkami. Firstravenky
my, které stravenky svým
vyplácet hotovost nebyla
zaměstnancům
zaměstnancům neposkyvykoupena větší administratují, by raději papírové
tivní zátěží pro zaměstnavaneposkytují,
stravenky zrušily úplně.
tele, třeba že by firmy museby papírové
Záměr ministerstva fily prokazovat jejich účelové
stravenky
nancí zavést stravenčerpání na stravování. Někový paušál ale nemá
které firmy se také obávají,
zrušily úplně
u zaměstnavatelů zcela
aby peníze nebyly přístupné
bezvýhradní podporu.
exekucím, čímž by zaměstnanci fakticky přišli o peníze.
Čtvrtina respondentů
považuje za reálné riziko, že zaměstnanci „Výsledky tohoto šetření mezi firmami nanový peněžní benefit nepoužijí na nákup svědčují tomu, že návrh ministryně financí
teplého oběda nebo potravin. Takové obavy je legitimním pokusem o reformu stravenzaznívají především od velkých firem. Stáva- kového benefitu,“ uvedl prezident Hospojící systém je také zneužíván, ale je limitován dářské komory Vladimír Dlouhý. Nezbytné

ale podle něj bude, nejen aby ministerstvo
financí rozptýlilo tyto obavy firem, ale také
aby nový paušál byl pro podnikatele co nejméně administrativně a finančně náročný.
Hospodářská komora zastřešuje zaměstnavatele, ale i příjemce stravenek, tedy restaurace, hotely a obchodní řetězce prostřednictvím Asociace hotelů a restaurací, Asociace
tradičního obchodu nebo Svazu obchodu
a cestovního ruchu. Zároveň sdružuje i samotné stravenkové společnosti. Do ankety se
mezi 9. a 13. srpnem zapojilo 809 mikrofirem,
malých a středních podniků i pro ekonomiku
strategicky důležitých velkých společností,
a to napříč obory i regiony. 
/tz/
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firmy
8. Pálava, Vinařství U Kostela, Polešovice
9. Rulandské šedé, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
10. Floriánka, Vinařství Jaroslav Vaďura,
Polešovice
Nejlepší kolekce vín TOP Víno Slovácka
2019
1. Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
2. Víno Hruška, s.r.o., Blatnička
3. Václav Cícha, Blatnice p. Sv. A.
Vinařství ve Zlínském kraji

TOP Víno Slovácka 2019. Kdo uspěl?
Vítězem letošního ročníku soutěže TOP Víno Slovácka se stal Hibernal Organic
Collection z pozdního sběru ročníku 2018, vyrobený ve společnosti Víno Hruška
z Blatničky. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v polovině srpna na Vinařských slavnostech v Polešovicích.
V kategorii Nejlepší kolekce vín soutěž už
podesáté opanoval polešovický Jaroslav
Vaďura. Tentokrát s Muškátem moravským,
Hibernalem, Rulandským šedým, Floriánkou
a Aureliem, kterým degustátoři přisoudili
86,46 bodů. Jen o šest desetin bodu méně
měla na druhém místě kolekce vín od rodinné
společnosti Víno Hruška. Soutěž TOP Víno
Slovácka, pořádaná Okresní agrární komorou
Uherské Hradiště, již více než deset let významně pomáhá prezentovat výsledky práce
a umění vinařů ze Slovácka a upozorňovat na
vysokou kvalitu jimi vyráběných vín.  /tz/

Certifikát TOP Víno Slovácka 2019
1. Hibernal Organic Collection, Víno Hruška,  
Blatnička
2. Chardonnay, Vinařství Václav Cícha, Blatnice
pod Sv. Antonínkem
3. Muškát Ottonel, Agro Zlechov
4. Rulandské bílé, Vinařství Cícha Tomáš, Blatnice p. Sv. A.
5. Muškát moravský, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
6. Hibernal, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
7. André, Vinařství Těthal Jiří, Blatnice p. Sv. A.

Zlínský kraj má na mapě českého vinohradnictví své nezastupitelné místo. Zdejší vinice spadají do vinařské
podoblasti Slovácko. Jde především
o řadu obcí na Uherskohradišťsku,
na oficiální seznam vinařských obcí
definovaný vyhláškou ministerstva
zemědělství ale patří například i Koryčany na Kroměřížsku či Napajedla
a sousední Pohořelice na Zlínsku.
Podle údajů Českého statistického
úřadu je v České republice přibližně
necelých 16 000 hektarů vinic, z toho
drtivá většina se nachází na území
Jihomoravského kraje. Na druhém
místě, s více než 480 hektary, je Zlínský kraj, na dalších příčkách pak následují kraje Středočeský a Ústecký.
V ostatních regionech jsou výměry
zanedbatelné či žádné.  
/jjn/

Climax loni dosáhl rekordního obratu 1,1 miliardy
Vsetínská společnost CLIMAX, největší český výrobce stínicí techniky, zaznamenala ve finančním roce 2018 nárůst obratu o 9,3 % na 1,15 miliardy Kč. Zisk společnosti po zdanění meziročně klesl na 52,7 milionu Kč, investice naopak vzrostly na
108 milionů Kč. CLIMAX z Česka vyvezl stínění za 660 milionů korun. V loňském
roce skupina zaměstnávala 432 lidí. Česká firma vznikla v roce 1992, dnes do skupiny CLIMAX patří i dceřiné společnosti ve Francii a Švýcarsku.
„Naše letošní výsledky navazují na loňský
úspěch a upevňují naši pozici lídra na tuzemském trhu v oblasti výroby stínicích systémů,“
říká David Žabčík, ředitel společnosti CLIMAX.
Vsetínský výrobce loni investoval 84,6 milionu
korun do staveb a rekonstrukcí budov a 14,3
milionu do strojního vybavení.
V Česku prodává stínění značky CLIMAX přes
40 autorizovaných prodejců. „Našimi hlavními
exportními trhy, kterých je aktuálně více než
30, jsou Rakousko, Slovensko, Francie, Německo a Švýcarsko. Podíl vývozu stále dlouhodobě roste a v roce 2018 dosáhl 59,19
%,“ dodává Žabčík. Pro následující období
chce firma ještě zvýšit svoji aktivitu v Itálii,

Španělsku, Skandinávii a na Středním východě. CLIMAX v loňském roce vyrobil přes 682
000 výrobků. K nejoblíbenějším patří – a nejvýznamněji se na tržbách podílí – venkovní

žaluzie, venkovní rolety, markýzy a pergoly.
„Venkovní žaluzie se staly synonymem názvu
naší společnosti. Uplynulých 27 let klademe
důraz na jejich kvalitu a vlastní vývoj. I proto
dnes vyvážíme patentovanou žaluzii Protal
do celého světa,“ informuje Žabčík. Loni se
společnost zaměřila na sortiment venkovního
látkového stínění. Meziročním skokanem jsou
tak svislé fasádní clony, které zaznamenaly
nárůst obratu o 46 %.
„Našemu podnikání pomáhají i výjimečně
dlouhá a horká léta. Lidé v celé Evropě hledají
řešení, jak ochránit své domovy před vysokými teplotami. Naše venkovní clony dokážou
snížit teplotu v interiéru až o 10 °C. Stínění
absorbuje až 52 % sluneční energie, 42 %
odrazí a pouze 6 % propustí,“ uvádí Žabčík.
Také letošní rok je pro CLIMAX úspěšný. „Obrat za první pololetí narostl oproti stejnému
období roku 2018 o 16 % na 580 milionů Kč,“
komentuje dosavadní vývoj David Žabčík,
ředitel společnosti CLIMAX. 	
/tz/
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Smart akcelerátor II podpoří firmy ve strojírenství
i virtuální realitě
V regionu se už podruhé rozjíždí Smart akcelerátor Zlínského kraje. Navazuje
na první takový úspěšný projekt a ještě ho rozšiřuje. Hejtmanství chce jeho prostřednictvím pomáhat rozmachu oborů, které mají ve Zlínském kraji tradici, ale
i kreativním odvětvím, která mohou přispět k dalšímu rozvoji zdejšího podnikání
i života.

Firmy ke svému růstu potřebují především odborníky. Smart akcelerátor Zlínského kraje II
je tady má pomoct udržet, případně přilákat
nové, klidně i ze zahraničí.
„Pro získání kvalifikovaných lidí do regionu
a jejich udržení zde je nezbytné představovat
příležitosti, které kraj nabízí ve
vzdělávání i podnikání, a zdůrazňovat silné stránky života ve
Zlínském kraji. Lidé chtějí mít
zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném
prostředí. Všechny tyto aspekty kvality života Zlínský kraj
splňuje,“ ubezpečil náměstek
hejtmana Zlínského kraje pro
oblast strategického rozvoje
a územního plánování Josef Zicha. Projekt
Smart akcelerátor II zastřešuje přímo Zlínský
kraj a spolurealizuje ho Technologické inovační centrum. To mělo na starosti už původní
Smart akcelerátor. „V rámci něj se od ledna
2016 do letošního června uskutečnila celá
řada analýz, konferencí či workshopů a bylo
připraveno několik projektových záměrů. Ve-

řejností nejvíce vnímanou událostí, která se
uskutečnila díky Smart akcelerátoru, byla loňská unikátní konference ZLINTECH zaměřená
na nejnovější technologické trendy, robotiku,
umělou inteligenci, digitalizaci či Průmysl 4.0,“
přiblížil jednatel Technologického inovačního
centra Pavel Slováček.
Právě nové postupy a inovace jsou další klíčovou
složkou pro rozvoj podnikání a Technologické
inovační centrum i Zlínský
kraj se je snaží masivně
podpořit. Hejtmanství si
od nového projektu slibuje i to, že bude mít aktuální
informace o vývoji inovačního prostředí v kraji a že
odhalí problémy, které firmám stojí v cestě
k modernějšímu a efektivnějšímu podnikání.
Také chce rozdmýchat větší spolupráci podniků s výzkumníky i se školami.
Právě škol, konkrétně těch středních, se
týká novinka současného projektu, takzvaná Podnikatelská akademie. Ta se testuje
v rámci Pilotního ověření. „Nastavujeme

metodiku výuky žáků na středních školách.
Chceme je vést k podnikavosti, a to prostřednictvím praktických hodin se zajímavými, inspirativními podnikateli a mentory
působícími v oblasti byznysu,“ upřesnila
manažerka Pilotního ověření Olesja Lancevská.
Na současný Smart akcelerátor II zkouší Zlínský kraj získat dotaci z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nyní prochází
hodnotícím procesem, ale první aktivity se
v rámci projektu rozjely už začátkem července.
První uskutečněnou akcí bylo setkání firem,
které podnikají v oblasti virtuální a rozšířené
reality. V prostorách Technologického inovačního centra předvedly ukázky své práce
firmy PRIA, WEBOO, Virtual Systems či Hukot
a vzájemně se seznámily, aby mohly spolupracovat a rozvíjet další zajímavé projekty.
Už z prvního setkání jde vidět, že Smart
akcelerátor II se zaměřuje na podporu nejen tradičních odvětví, jako je například
strojírenství, ale i kreativních oborů, jako
jsou design, audiovize, marketingové komunikace a architektura. V těch Zlínský kraj
vidí do budoucna značný potenciál.  „Nový
projekt nám dává nové příležitosti. Jsme jim
otevřeni stejně tak jako novým spolupracím
a partnerům,“ podotkla na závěr manažerka
projektu Martina Běťáková.  /tic/

12

podpora podnikání

Jaké obory mají ve Zlínském kraji budoucnost?
Poradí analýza
Svět se neustále mění a s ním i situace v podnikatelském sektoru. Firmy ve Zlínském kraji
mají ale možnost trochu nahlédnout do budoucnosti a zjistit, co bude trh v příštích dekádách vyžadovat. A mohou se na to připravit. Pomáhá jim s tím analýza technologických
trendů, která se uskutečnila loni v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje.

Analýzu na objednávku Technologického inovačního centra ve Zlíně zpracovalo
Technologické centrum Akademie věd
České republiky. Soustředí se především
na technologické obory, které mají ve
Zlínském kraji tradici, konkrétně na tři

domény specializace: Inovativní aplikace polymerů, Inovace v konstrukčních
činnostech, Inteligentní a úsporné elektronické systémy. Čtvrtou částí analýzy
bylo mapování technologických trendů
na přesahu těchto tří odvětví. Například

v oblasti zpracování polymerů zmiňuje
analýza fakt, že nejvíc plastů se nyní ve
světě používá na obaly. V příštích letech
budou žádané především biologicky rozložitelné obaly anebo takzvané aktivní
obaly, které například budou umět měřit
teplotu výrobku uvnitř nebo u něj měnit
mikrobiální prostředí. To jsou směry, kterými by se firmy ve Zlínském kraji měly
ubírat, chtějí-li držet krok či předběhnout
konkurenci.
Technologické centrum Akademie věd ČR
k vypracování analýzy použilo například
statistická data, dříve analyzované trendy,
ale i odpovědi konkrétních firem v daných
oborech. Na to vše plynuly prostředky ze
Smart akcelerátoru Zlínského kraje. Ten
letos v červnu skončil, navázal na něj ale
další projekt Smart akcelerátor II.
Také ten bude data z analýzy technologických trendů využívat a zároveň svou pozornost zaměří i na nové obory, které kromě výše zmíněných mají ve Zlínském kraji
velký potenciál rozvoje a vytváří přidanou
hodnotu. Těmito rychle se rozvíjejícími
oblastmi jsou tzv. kreativní průmysly, do
kterých spadá například digitální tvorba,
audiovize, tvorba ve virtuální a rozšířené
realitě, marketing či produktový design.

Inteligentní budovy, auta bez výfuku a elektronika
s větší výdrží a konektivitou
Požadavky na vyšší bezpečnost, funkčnost a uživatelský komfort nových budov,
rozvoj elektromobility, nové zdravotnické technologie či inovace spotřební elektroniky. To jsou příklady segmentů, které přispívají k tomu, že význam elektrotechnického průmyslu v blízké budoucnosti poroste. Podmínkou ovšem je, aby se
zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků – jejich podíl v tomto segmentu
v ekonomicky vyspělých zemích dosahuje až 50 procent. Vyplývá to z analýzy
zpracované Technologickým centrem Akademie věd ČR, která se zabývá trendy
v inteligentních elektronických systémech.
Jak je to teď a co bude
Světový, evropský i český elektrotechnický
sektor představuje atraktivní a rychle se
rozvíjející trh. Na evropské úrovni měl
v roce 2017 světový tržní podíl přibližně 15 %. Díky legislativě upravující jiné
ekonomické sektory (například v oblasti
snižování spotřeby) bude jeho podíl pravděpodobně růst.
To vše bude doprovázeno vyšší poptávkou po vysoce kvalifikované pracovní síle.
V ČR dosud tvoří vysokoškolští absolventi
10 až 20 % veškerých pracovních sil v seg-

mentu, v případě vyspělých ekonomik, kde
je elektrotechnický průmysl postaven na
službách s vysokou přidanou hodnotou
a na vývoji a výzkumu, tvoří 30 až 50 %.
Nejčastější inovace aut? Elektronika
V roce 2016 elektronika představovala
asi 50 % hodnoty automobilu včetně
softwaru. Tento podíl se bude v příštích
letech pravděpodobně zvyšovat, jelikož
přibližně 85 % inovací v automobilovém
průmyslu se implementuje v segmentu
mikroelektroniky a řídicího softwaru. Do

tohoto segmentu spadají zejména systémy řízení motoru a senzory pro asistenční
systémy řízení, které napomáhají zvyšovat
palivovou účinnost, bezpečnost a snižovat
dopady na znečištění životního prostředí.
Dalším faktorem propojení elektrotechnické produkce a automobilového průmyslu je systém zavádění pobídek v oblasti
elektromobility.
Inteligentní a energeticky efektivní
budovy
Trend integrace elektrotechnických produktů do energetické účinnosti a bezpečnosti budov stále roste a jeho dopadem je
vyšší bezpečnost, funkčnost a uživatelský
komfort nových budov. Kromě stavby nových budov kontinuálně probíhá revitalizace a obnova stávající elektrotechnické
soustavy současných budov (soukromých
i veřejných) s požadavkem na její technologické vylepšení.

podpora podnikání
Technologický posun je patrný také v oblasti osvětlení, kde se začala plně prosazovat technologie LED. Očekává se, že LED
technologie bude představovat v roce
2020 zhruba 70 % trhu s osvětlením.

Zdravotnické technologie umožňují lépe
diagnostikovat nemoci a léčit je individuálně v závislosti na potřebách pacienta. To
pomáhá zvyšovat efektivitu lékařské péče
a snižovat její náklady.

Zdravotnické technologie
Z důvodu stárnoucí populace se zvyšuje
míra chronických onemocnění. To vyžaduje efektivní řízení zdravotnického systému ve všech oblastech života, a to jak
v nemocničních zařízeních, tak v rámci
domácí péče.
Cílem implementace nových zdravotnických technologií je přizpůsobit se potřebám pacientů, stabilizovat jejich podmínky a zajistit co nejvíce jejich nezávislost.

Inovace spotřební elektroniky
Spotřební elektronika, včetně bílého zboží
a oblečení, se stává stále inteligentnější
díky inovacím výrobků a implementaci
ICT řešení.
Poptávka po nových produktech roste a je
motivována zejména snižováním energetické účinnosti spotřební elektroniky na
straně jedné a individualizací produktů
a požadavkem na jejich vysokou flexibilitu
a konektivitu na straně druhé. 
/jjn/
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Nabíjení mobilu za 10 vteřin? I tak může vypadat
nová energetika
Decentralizace výroby energie, environmentální technologie v podobě hliníko-grafitových baterií či fotosyntetické palivo. Nový náhled na energetiku je jedním
z faktorů, jejichž správné uchopení může ovlivnit vývoj konkurenceschopnosti
Zlínského kraje. Projektová řešení v těchto oblastech by tak mohla představovat možnosti pro posilování inovační výkonnosti regionálních firem. Vyplývá to
z analýzy zaměřené na technologické trendy v přesahu domén specializace. Jejím
autorem je Technologické centrum Akademie věd ČR.
Nová energetika a environmentální technologie. Pod tímto názvem si lze představit nespočet opatření, autoři analýzy ale
vidí hlavní možnosti v těchto oblastech:
Decentralizované zdroje energie
Na místo ve velkých konvenčních elektrárnách by mohla být elektrická energie
generována v menších jednotkách umístěných blíže ke spotřebitelům. Možnosti
výroby energie jsou různé – od fotovoltaických panelů po zpracování biomasy
či větrné energie.
Decentralizace energie zvyšuje její účinnost v důsledku snížení ztráty energie
během jejího přenosu. Tento princip by
zároveň umožnil samovýrobu energie.
Systém by také podpořil snižování emisí
skleníkových plynů.
Hliníkovo-grafitová baterie
Akumulátorový systém vyrobený z iontového roztoku uloženého mezi ultratenkými vrstvami uhlíku. Interakce mezi těmito
složkami by umožnila pohyb elektronů od
záporně nabité hliníkové anody ke katodě
s velmi nízkým vnitřním odporem, což je
podmínka pro rychlé nabíjení a vybíjení.
Výsledkem by byl lehčí, menší, pružnější
a nehořlavý akumulátor s relativně nízký-

mi výrobními náklady. Akumulátor by byl
teoreticky schopen nabít chytrý telefon
do 10 vteřin.
Induktivní přenosové nabíjení
Systém přenosu energie, který umožní
nabíjení baterií ve vozidlech tím, že vytvoří střídavé elektromagnetické pole
s indukční cívkou ve vozidle. Systém lze
využít k nabíjení zaparkovaných vozidel
i pohyblivých vozidel pomocí elektrifikovaných silnic.

Metabolický systém biopaliv
Technologie má potenciál stát se klíčovou technologií pro transformaci mikroorganismů na efektivní buněčné továrny
pro sloučeniny, ze kterých lze získávat
biopaliva.  
Na rozdíl od fosilních paliv se chemické
látky vyrobené z mikroorganismů zdají
být neomezeně obnovitelné a zároveň
vykazují velmi malé znečistění životního
prostředí.
Fotosyntetické palivo
Technologie pro elektrochemickou konverzi CO2 na vedlejší produkty na bázi
uhlíku spojené s heterogenními enzymy
by mohla replikovat přirozený proces fotosyntézy. Pomocí malého zařízení, které by používalo sluneční světlo a solární
článek, by bylo možné přeměnit vodu na
vodík a kyslík.
Vodík by byl konvertován na kapalné,
energeticky vysoce účinné palivo, které
by bylo aplikovatelné v různých oblastech
(doprava, elektronika).
Decentralizované čištění
Provoz decentralizovaných čistíren odpadních vod, budovaných pro jednotlivé
objekty, je možné díky vybavení telemetrickým řídicím systémem sledovat v on-line režimu, což vede k nižším provozním
nákladům oproti centrálním čistírnám odpadních vod.
Výhodou této technologie je rovněž čištění vody v místě jejího znečištění a tedy
i její rychlé navrácení do krajiny namísto
jejího odvádění. 
/jjn/
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Plastové obaly? Lehčí, inteligentní a rozložitelné
Více než 50 % zboží je v Evropské unii zabaleno do plastů. Je tak logické, že obaly
představují největší segment aplikace plastů – 35 % procent zpracování plastů
se realizuje v této oblasti. Celý segment – jak s ohledem na snahy producentů
získat prostřednictvím inovací konkurenční výhody, tak i vlivem unijních regulací
– čekají změny. Vyplývá to z analýzy zaměřené na inovativní aplikace polymerů,
kterou zpracovalo Technologické inovační centrum Akademie věd ČR.
Souvislosti. Jak jsou na tom obaly?
Podle odhadu evropské obchodní asociace
PlasticsEurope dosahovala v roce 2017 celková poptávka po plastech v Evropě 49,9
milionů tun. Mezi nejvýznamnější sektory přitom patří obaly. Podle PlasticEurope dosáhl
evropský trh s obalovým materiálem v roce
2017 více než 32 miliard euro a objem výroby byl téměř 19 milionů tun. Význam plastů
pro obalový materiál je především díky jejich
fyzikálním vlastnostem. Nové technologie
a zdokonalené výrobní procesy budou přispívat k vyšší efektivitě produkovaných obalů
a dá se tedy předpokládat navyšování jejich
podílu na trhu. Podle Evropské strategie pro
plasty v cirkulární ekonomice budou muset
být do roku 2030 všechny plastové obalové
materiály na trhu EU recyklovatelné, což bude
vyžadovat zavedení nových výrobních standardů. Dalším trendem je zvyšování důrazu na

snižování váhy plastů v obalech při zachování
stejných mechanických vlastností. Trendem je
i zavádění nových technologií do plastových
obalů, které umožní integrovat do obalů nové
funkce. Jedná se zejména o inteligentní obaly,
které mají aplikované čipy, které umožní informovat o kvalitě a stavu výrobků.
Aktivní a inteligentní obaly
Aktivní obaly disponují přidanými funkcemi
zajišťujícími lepší ochranu produktu. Technologie umožňují aktivně snižovat obsah kyslíku
či měnit mikrobiální prostředí uvnitř obalu
a snímat vnitřní prostředí produktu nebo jeho
okolí. Hlavním trendem je vývoj obalů s modifikovanou atmosférou, obaly obsahující
senzory pro snímání doby expirace, teploty,
bariérovými atmosférickými filmy pro vhodnou konzervaci produktu, antibakteriálními
látkami a podobně.

Termochromní bioobaly
Chromogenní materiály mění barvu nebo
průhlednost v závislosti na teplotě, elektrickém napětí, tlaku nebo vystavení světlu.
Tuto změna barvy způsobuje předem určená změna teploty. Například v potravinářském průmyslu mohou termochromní obaly
odhalit, zda byl chladicí řetězec přerušený.
Biologicky rozložitelné plasty
Chemické firmy investují značné prostředky
do výzkumu, vývoje a nových technologií
z přírodních zdrojů. Po bioplastech 1. generace (samostatné produkty) nastoupila
2. generace, která využívá směsi bioplastů vzájemně, s aditivy, ale i s konvenčními
fosilními plasty. Cílem je využít dosavadních technologií zpracování plastů a snížit
uhlíkovou stopu výrobků. Mikrobiologové spolu s chemiky uvažují o bioplastech
3. generace, které by měly vzejít z využití
řas a odpadních produktů. V současné
době jsou bio degradovatelné a kompostovatelné polymery používány pro výrobky
s krátkou trvanlivostí a dobou skladování
(potraviny, farmacie).
/jjn/

Továrna budoucnosti, výroba blíže zákazníkům
Růst významu informačních a komunikačních technologií, výrazné posílení trhu
se systémy průmyslových automatizací, přesunování výrob blíže cílovým trhům,
úbytek jednoduchých manuálních činností, hlad po talentech a větší důraz na
energetickou efektivitu. Tak může – velmi zjednodušeně – vypadat budoucnost
průmyslu. I to vyplývá z analýzy věnující se inovacím v konstrukčních činnostech
zpracované Technologickým centrem Akademie věd ČR.
Továrna budoucnosti
Výrobní společnosti se přizpůsobují stále více
digitální technologii a transformují své výrobní procesy. Továrna budoucnosti – Factory
of Future – může být široce definována jako
budoucí pohled na vzájemně propojený výrobní hodnotový řetězec zahrnující informační
a komunikační technologie a automatizační
technologie: software bude komplexně propojovat a spravovat distribuované tovární
prostředky. Vestavěné datové kolektory ve
zpracovatelských centrech budou propojeny
s podnikovými systémy s různými funkcemi,
což umožní obousměrnou výměnu dat v reálném čase a plnou kontrolu kvality výroby.
Near-shoring
Trend Near-shoring – tedy zdroje blíže koncovému trhu – začíná dynamicky posilovat
již nyní. Týká se přesunu obchodních i produkčních aktivit firem do zemí, které jsou
geograficky a kulturně bližší a vykazují podobnou kvalitu práce a ekonomickou struk-

turu jako země, ve které domovská firma sídlí.
Důsledkem je snižování produkčních nákladů
a zlepšování služeb. A rostoucí počet výrobců
si uvědomuje, že fyzická blízkost výrobních
operací a trhu může mít významný dopad na
celkovou konkurenceschopnost firmy.
Energetická efektivita
Výrobní firmy na celém světě sledují z důvodu
své konkurenceschopnosti efektivitu svých
výrobních procesů. Firmy aktivně zkoumají,
testují a zavádějí nové zdroje energie, materiály, technologie zpracování a logistické
strategie, aby se staly energeticky a zdrojově
efektivnější a zároveň snížily svou uhlíkovou
stopu a náklady na materiály. S postupným
zlepšováním a rozsáhlými investicemi firmy
snižují dopad svých aktivit na životní prostředí.
Zavádění technologií a procesů pro snižování energetických nároků a pro optimalizaci
vztahu mezi vstupními zdroji a výstupními
produkty by mělo vést k růstu udržitelnosti
v každé fázi životního cyklu výrobku.

Poptávka po talentech
Zpracovatelský průmysl se nadále vyvíjí
a roste, zejména díky dalším světovým megatrendům, jako je zrychlující se globalizace,
technologický pokrok a demografické změny.
Tyto faktory zase vedou k poptávce po vyšších
dovednostech v průmyslových odvětvích. Ve
vyspělých ekonomikách se firmy snaží realizovat znalostně náročnou výrobu a k tomu využívají dostupné vysoce kvalifikované experty.
Na rozvíjejících se trzích je dostupnost vysoce
kvalifikované pracovní síly nízká. Nedostatek
vysoce kvalifikované a flexibilní pracovní síly
ovlivňuje konkurenceschopnost firem a brání
jim v zavádění inovací.
Aditivní výroba
Aditivní výroba – 3D tisk – může zásadně změnit celý hodnotový řetězec a pravděpodobně
povede k novým formám a metodám v rámci
dodavatelského řetězce.
Bude mít významný dopad na výrobu
s malým objemem a vize domácí 3D tiskárny může vytvořit přímou vazbu firem
na konečného zákazníka, včetně odstranění
logistického řetězce. Vyřízení objednávky
produktu může probíhat jako odeslání datového souboru na 3D tiskárnu, která bude
schopna tisknout vysoce kvalitní statické
i dynamické objekty. 
/jjn/
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strojírenství
digitální továrna a průmysl 4.0

Strojírenský veletrh?
V hlavní roli digitální továrna
Digitální továrna 2.0 a druhá vlna Průmyslu 4.0. To jsou hlavní témata letošního
Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti koná
ve dnech 7. až 11. října. Řešení zaměřená na digitální budoucnost budou prezentována na expozicích vystavovatelů v jednotlivých oborových halách, letos
poprvé však na veletrhu vznikne i speciální expozice, která tato témata uceleně
představí.
Expozice Digitální továrna 2.0 v pavilonu
A1 umožní zájemcům poznat principy
pokročilé digitalizace výroby i jednotlivé
výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím
prezentací mnoha vystavovatelů, mezi nimiž nechybějí ani firmy ze Zlínského kraje, například B2A Software Development.
Hlavním partnerem Digitální továrny 2.0
je i společnost Microsoft.
Součástí expozice Digitální továrna 2.0
v pavilonu A1 bude i Digitální stezka.
Jde o naučnou trasu, která návštěvníkům
představí digitalizaci procesů ve výrobě.
Firmy zde budou prezentovat své produkty, které se na digitalizaci procesů podílí
v příslušných souvislostech a návaznostech. Zájemci se tak dozvědí podrobné
informace o fenoménech jako blockchain,
kyberbezpečnost či umělá inteligence.

Doprovodným prvkem Digitální továrny
2.0 bude stejnojmenná konference s podtitulem Česko jako průmyslová velmoc?
Uskuteční se 9. října od 9.00 v pavilonu E.
Stěžejní obsah bude zaměřen na představení efektivních nástrojů a postupů v řešení problémových oblastí. Více na adrese
www.digifactory.cz. 

pokračování na str. 18
Partnerem přílohy je:

Co je Digitální továrna 2.0
Jedním ze základních principů digitální továrny nové generace je kyberfyzikální modelování a umělá inteligence v procesech. Tento přístup
znamená velmi výrazný posun v rámci konceptu Průmysl 4.0, neboť důraz
zde přechází z digitalizace výrobních
aktivit prostřednictvím zastaralých
softwarových konceptů na nasazení
umělé inteligence k řízení a efektivní
realizaci firemních procesů. Cílem je
autonomní továrna, která se za pomoci kooperace mezi lidmi a digitálními agenty sama řídí, vyvíjí a učí se.
Dále dojde díky blockchainu k rozšíření digitální interoperability firem
tak, aby bylo možno automatizovat
jednodušší mezifiremní transakce –
do budoucna pak budou vznikat celé
virtuální výrobní linky. Algoritmická
ekonomika budoucnosti se bude opírat o tento typ „továren“ – průmysl
zítřka bude značně odlišný od toho
dnešního. A zde vidíme příležitost pro
českou ekonomiku.



Zdeněk Havelka,
zakladatel firmy 33A+

61.
Mezinárodní
strojírenský
veletrh

7.– 11. 10. 2019
brno
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veletrh

Strojírenský veletrh?
V hlavní roli digitální továrna
dokončení ze str. 16
Co je blockchain
Jde o jeden z nástrojů, se kterým koncept Digitální továrna 2.0 výrazně počítá, přestože jej v současnosti používají
zatím jen asi 3 % světových společností,
ale to se pravděpodobně velmi rychle
začne měnit. Jedním ze signálů rozvoje blockchainu je ryze český a v Evropě
unikátní projekt Notarius, založený Elektrotechnickou asociací ČR. Práce s daty

v tomto systému znamená, že jakákoli
data, jejich soubory, dokumenty, doklady a současně i jejich charakteristiky jako
cesty, vývoj, způsob získání jsou zcela
unikátní a nezaměnitelné. Při jejich přenosu je tedy vyloučeno jejich falšování či
jejich změna, která by znamenala třeba
ve výrobě ohrožení spolehlivosti procesu. Data jsou prostě spravována a distribuována v jediné originální, nezměnitelné a tedy bezchybné podobě.

Zdroj: Elektrotechnické asociace ČR

Šest desítek let. Bez přestávky
6. září 1959 na brněnském výstavišti odstartoval první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, ještě pod názvem Mezinárodní veletrh Brno. Po 60 letech
je MSV nejvýznamnějším středoevropským veletrhem svého druhu s návštěvností
přes 80 000 lidí a více než 1 600 vystavujícími firmami.
Kvůli prvnímu ročníku mezinárodního veletrhu vznikly tři nové pavilony – B, C a Z.
Stavba trvala pouze 18 měsíců. Ze státního
rozpočtu bylo na výstavbu těchto pavilonů
a dílčí rekonstrukce starších budov z roku
1928 vyčleněno 72 milionů korun.
Před začátkem veletrhu byl dokončen i skelet výškové administrativní budovy, první
rok posloužil jako obří poutač na veletrh.
Montáž prvního mezinárodního veletrhu

začala již v květnu. V červnu začal platit
celopodnikový zákaz výběru dovolené, který trval až do začátku veletrhu. V tehdejší
době neexistovaly „stavebnicové“ systémy
expozic, všechny stánky byly dělány na míru
z běžného stavebního a nábytkářského materiálu.
Stavebnicové systémy se začaly objevovat
v 60. a 70. letech a brněnští technici patřili
k tahounům v tomto oboru.

Mezinárodní strojírenský veletrh
Nejvýznamnější průmyslový veletrh
ve střední Evropě, s každoroční účastí
více než 1 600 vystavovatelů a 80 000
návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes
50 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. Letos se souběžně s MSV konají
i veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH. Zvýrazněným tématem veletrhu
ENVITECH je cirkulární ekonomika –
nakládání s materiálními zdroji. Jde
o trend, který je jednou z prioritních
oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat
právě tímto směrem.

Jak to bylo poprvé
Na veletrh bylo vypraveno několik set autobusů a 25 zvláštních vlaků. První den – tedy
v neděli – veletrh navštívilo neuvěřitelných
180 000 lidí, za sedm dnů se pak počet
návštěvníků vyšplhal na 933 000.
Další neděle pak přinesla denní návštěvnický rekord. Přišlo 240 000 lidí, tržby jen za
občerstvení se ten den přehouply přes tři
miliony korun.
Celkem mezinárodní strojírenský veletrh
navštívilo za patnáct dnů 2,4 milionu lidí,
z toho 13 000 návštěvníků přijelo ze 44
zahraničních zemí.
Na veletrhu byly uzavřeny kontrakty za 4,23
miliardy československých korun. Tržby veletrhu se vyhouply na 32,7 milionu, zisk činil
3,5 milionu. 
/tz/

Reakce na pokles průmyslu? Až 37 miliard na vývoj
či inovace a mistrovské zkoušky
Průmyslová výroba v polovině roku klesla o 6,4 %. Ze sekcí průmyslu vykázaly
pokles všechny tři. Těžba a dobývání meziročně klesla nejvýrazněji, a to o 12,4 %,
výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 6,5 % a zpracovatelský průmysl o 6,2 %. Automobilový průmysl vykázal meziroční snížení
o 7,6 %. „Nenecháváme nic náhodě a rozjíždíme velkou podporu jak tradičních
odvětví, tak nových technologií. Aby pomoc byla efektivní, musíme rozlišovat
různorodost problémů a tím i opatření dle jednotlivých oborů,“ říká vicepremiér
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Jedním z kroků je i masivní podpora výzkumu, vývoje a inovací. Do této oblasti je
alokováno 37 miliard korun, což je o deset miliard více než bylo ještě v roce 2015.
Ministerstvo se podílí na přípravě nového
programu Trend, ve stejnou dobu připravuje
další program The Country For the Future,
přičemž v dalších letech se jen z rozpočtu

podpoří oba programy částkou 16 miliard
korun.
Ministerstvo průmyslu a obchodu také rozjelo historicky největší podporu inovativním
firmám v oblasti pokročilých technologií. To
zahrnuje i změnu struktury automobilového
průmyslu, proto připravuje ve spolupráci
s hlavními aktéry trhu prostředí pro přechod

na e-mobilitu i na vodík. Vyšší podporu
inovací pro podniky zajistí i jednodušší režim pro odpočty na výzkum a nový systém
investičních pobídek, který byl definitivně
uzákoněn podpisem prezidenta.
Problém s nedostatkem zaměstnanců bude
řešen zvýšenou kvótou až na 40 tisíc ukrajinských pracovníků ročně a současně necelými 10 tisíci pracovníky z ostatních zemí
mimo EU. Dlouhodobý problém, spojený
zejména s nedostatkem technických profesí,
řeší ministerstvo s ostatními resorty přípravou legislativy duálního systému vzdělávání,
zaváděním předmětu Technika na ZŠ, zvýšenou podporou kolaborativního výzkumu
VŠ a podniků a rovněž přípravou zákona
o mistrovských zkouškách. 
/tz/

Hledáte řešení nefunkčního nebo zcela
odstraněného filtru pevných částic?
Šetřete finance i své zdraví a pořiďte si kvalitní a spolehlivě
fungující ŠKODA Originální filtr pevných částic. Pokud
vlastníte vůz starší 4 let, můžete využít akční nabídky ŠKODA
Economy DPF filtrů, které reflektují zůstatkovou hodnotu
vašeho vozidla. Navštivte náš autorizovaný servis ŠKODA,
pomůžeme vám najít efektivní řešení.

VÝHODNÉ
CENY FILTRŮ
PEVNÝCH
ČÁSTIC

z regionu
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ŠKODA Infolinka 800 600 000
nebo www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, 760 01 Zlín
Tel.: 577 057 100
servis@eurocarzlin.cz
www.eurocarzlin.cz

ŠKODA Economy DPF
již od

12 900 Kč

Uvedená cena je doporučená maloobchodní cena ŠKODA AUTO a.s. včetně DPH platná do odvolání,
nebo do vyprodání zásob. Cena neobsahuje montáž. Uvedená cena je platná při vrácení původního
DPF filtru. Kompatibilitu DPF filtru vždy konzultujte se svým autorizovaným partnerem ŠKODA.
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HEXXA.CZ s.r.o.
Vavrečkova 5262 (23. budova)
760 01 Zlín
www.hexxa.cz

kontakt pro vaši
reklamní kampaň:
jana.novakova@hexxa.cz
mob.: 774 438 700

tel.: +420 607 213 555
e-mail: mail@kurfurst.cz

www.cistenifasadzlin.cz
Provádíme čištění fasád� čištění střech a ochranu pro�
novotvor�ě nečistot až s pě�letou zárukou.
• zv�šíme este�ckou hodnotu objektu
• vrá�me podkladu původní vzhled
• zlepšíme úroveň zdravého bydlení
• prodloužíme životnost fasád a střech

Tisk nám jde
od srdce

Proces čištění a ochrany je maximálně šetrný
k povrchu a námi používan� přípravky prak�cky
nezatěžují životní prostředí.

Tiskárna vašich představ.
www.hartpress.cz
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