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Takřka pět půllitrů pětiprocentního piva, čtyři skleničky vína a tři panáky tvrdého alkoholu.
Ne, nejde o snídani šampionů, ale o charakteristiku České republiky na interaktivní mapě, kterou sestavil server Ghost in the Data podle údajů Světové zdravotnické organizace. Přesně tolik
alkoholu vypije podle těchto statistik průměrný Čech za jeden týden.
Pro mě je to dobrá zpráva, alespoň v tomto ohledu nejsem průměrný. Dobrá zpráva je to ale
hlavně pro producenty piva. Byť jeho spotřeba v tuzemsku stále mírně klesá, Češi pořád patří
k velkým milovníkům orosených půllitrů a české pivo, soudě například podle rostoucího exportu,
má stále skvělé jméno.
Není proto divu, že se daří jak velkým výrobcům, tak i minipivovarům. Na pomyslné pivní
mapě České republiky tak neustále přibývají další tečky. Tento fenomén se nevyhnul ani Zlínskému kraji – najdete zde jak restaurační, tak i produkční minipivovary. A zřejmě se jim
daří. Sbírají ocenění, zřizují si vlastní restaurace, navyšují výstav. Samozřejmě i zde, stejně jako
v jiných oborech, se najdou výjimky, ale celková situace je evidentně dobrá.
Pro Zlínský kraj je boom minipivovarů dobrý i z jiného pohledu. Z množství průmyslových
pivovarů, které dříve byly s trochou nadsázky na každém rohu, ustál nepříznivou situaci, zejména
v devadesátých letech, jen jediný. Pivovarnictví se tak do regionu vrátilo. Celková produkce
není sice tak velká jako dříve, je ale o to pestřejší. A to je dobře.
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kdo pivo vaří, dobře se mu daří
Rostou? Rostou. Terminologie houbařů je dobře použitelná i v pivovarnictví. V posledních letech přibývají minipivovary doslova jako houby po dešti – klidně tři až čtyři každý
měsíc.

> 6–7
ROZHOVOR
JAROSLAV HOREHLEĎ: PROFESIONÁL V MINIPIVOVARU
Technolog v Jarošově, sládek v Uherském Brodu. Vysokoškolské vzdělání v oboru, dvě desítky let zkušeností. To je Ing. Jaroslav Horehleď. Dal sbohem velkým společnostem a jako
jednatel figuruje ve společnosti Pivovar Hrádek. Pivo odtud k zákazníkům proudí od roku
2013. A zřejmě je dobré. Výroba běží naplno nonstop, jeho kvalita zaujala i odborníky
v prestižních soutěžích. „Prostě vařím pivo podle sebe,“ říká profesionál z minipivovaru,
který si velmi rychle našel pevné místo na pomyslné pivní mapě Zlínského kraje.

> 10
PODPORA PODNIKÁNÍ
NEJLÉPE INOVUJE VÝROBCE SKLADOVACÍCH PALET
Sídlo v Otrokovicích, 300 kmenových a externích zaměstnanců, vlastní vývoj a výroba
speciálních skladovacích palet a systému, export do více než 90 zemí po celém světě. To
je základní charakteristika společnosti Avex Steel Products s.r.o., která získala hlavní cenu
v aktuálním ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje. Do akce se letos zapojil rekordní počet firem z regionu – hodnotitelé se zabývali více než třemi desítkami přihlášek.
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Spotřeba klesá, pije se doma
Spotřeba piva v České republice loni
klesla, celková produkce naopak díky
exportu mírně vzrostla – stále ale
nedosáhla úrovně roku 2009, kdy došlo
k prudkému propadu produkce vlivem
zvýšení spotřební daně a zhoršující
se ekonomické situace. Vyplývá to
z každoročních statistik Českého svazu
pivovarů a sladoven, které zahrnují
členské pivovary i nejvýznamnější
pivovarské subjekty mimo něj.
Přestože celkový výstav v loňském roce
vzrostl o 0,6 % oproti předchozímu
roku, domácí spotřeba klesla o 1,1 %.
Nárůst produkce byl způsoben zvýšeným
exportem o 9 %. Produkci piva si mezi
sebe rozděluje 6 velkých pivovarských
společností, 29 samostatných pivovarů
a velké množství minipivovarů
a restauračních pivovarů.
V absolutních číslech spotřeba piva
v Česku klesla o 171 000 hektolitrů,
vyvezlo se však o 291 000 hektolitrů
více, a proto celkový výstav piva v Česku
vzrostl o 113 000 hektolitrů. Významným
fenoménem nadále zůstává přesun
konzumace z restaurací do domácností,
kdy spotřeba piva v restauracích klesla
na své historické minimum 41 %. Největší
podíl na spotřebě tvoří piva výčepní
(54 %) a ležáky (45 %), které v posledních
letech kontinuálně rostou.
„V České republice se ročně vyrobí přes
19 milionů hektolitrů piva a spotřeba
na hlavu mírně klesla ze 146 na 144
litrů. Oproti roku 2012 jsme zaznamenali
významný pokles ve spotřebě pivních
mixů, kterých se vypilo o 40 % méně. Mezi
faktory, které se na tomto poklesu podílely,
patří loňské špatné počasí a také červnové
povodně,“ uvádí předseda Českého svazu
pivovarů a sladoven František Šámal.
Meziročně se u nás vypilo o 1 % méně
výčepního piva, o 40 % méně pivních mixů,
naopak rostla spotřeba ležáků. U exportu
se dařilo především ležákům, kterých se
vyvezlo o 9 % více než v roce 2012. O 12 %
naopak klesl vývoz výčepního piva.
„Dále přetrvává trend ve změně obalových
materiálů. Klesá konzumace sudového
piva a piva v lahvích, místo toho narůstá
spotřeba piva v PET lahvích, a to o 11 %
vzhledem k roku 2012 a také plechovek
o 8 %. Spotřeba piva z cisteren zůstává
stejná. Podobně je to také u exportu, kde
zaznamenává největší boom spotřeba piva
v plechovkách, a to o 24 % oproti roku
2012,“ podotýká výkonný ředitel svazu
Vladimír Balach.
Mezi nejvýznamnější teritoria pro export
českého piva nadále patří Německo,
a to i přesto, že se zde vyvezlo o 2 %
méně. Naopak výrazně stoupnul export
na Slovensko (o 11,5 % oproti roku 2012),
do Polska (o 14 %) a Ruska (o 30 %).
Zdroj:
Český svaz pivovarů a sladoven
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Kdo pivo vaří,
dobře se mu daří
Rostou? Rostou. Terminologie houbařů je
dobře použitelná i v pivovarnictví. V posledních letech přibývají minipivovary doslova jako
houby po dešti – klidně tři až čtyři každý měsíc.
Aktuálně je jejich počet odhadován na 260 až
300. A to není konečné číslo. Podle odborníků
prostor na trhu ještě je. Zlínský kraj se přitom
tuzemskému trendu nevymyká. Momentálně
tu funguje přes deset minipivovarů.

Za minipivovary jsou považovány ty, které vyrobí do 10 000 hektolitrů piva ročně.
Tento výstav je přitom zároveň hranicí, pro
kterou ještě platí nejnižší možná spotřební
daň. Její základní sazba je 32 korun za každé
celé hmotnostní procento extraktu původní
mladiny v hektolitru. Pokud roční výroba nepřekročí již zmíněných 10 000 hektolitrů, je
sazba poloviční.
Minipivovary se pak ještě z pohledu distribučních cest dělí na restaurační a produkční.
V prvním případě je většina odbytu realizována přímo v jedné konkrétní restauraci, kde
se také pivo vaří. Produkční minipivovary sice
také mohou mít vlastní restauraci, značná část
produkce ale míří do jiných hostinců či do maloobchodní a velkoobchodní sítě. Restaurační
minipivovary mají výstav kolem 500 až 1 000
hektolitrů, u produkčních se objem výroby
pohybuje většinou od 2 000 do 4 000 hektolitrů. Najdou se i větší hráči, jejichž produkce se
blíží k samotné hranici výstavu minipivovaru.
Vzhledem k živelnému růstu již mají pivovary s produkcí do 10 000 hektolitrů také
svou profesní organizaci. Jde o Českomoravský
svaz minipivovarů. Byl založen v dubnu 2011
celkem 32 restauračními pivovary, v současné době má 72 činných členů. Svaz poskytuje
poradenství, vzdělávací servis a školení a v neposlední řadě informační servis o vhodných
zdrojích a surovinách pro výrobu piva.
Když chybí odborníci
Radovan Koudelka z prezidia Českomoravského svazu minipivovarů mluví o tom, že
prostor pro další podniky tohoto typu na trhu
ještě je. Ale má to jeden háček. „Již nyní v oboru
narážíme na akutní nedostatek sládků. To je
zároveň jeden z největších limitů dalšího růstu
počtu minipivovarů. Teoreticky by si mohla
svoje vlastní pivo vařit každá hospoda, ale musí

>ZBLÍZKA
to někdo umět. Pokud není takový člověk k dispozici, musí se v oboru začít vzdělávat přímo
provozovatel,“ vysvětluje Radovan Koudelka.
Možnosti naštěstí existují. Řadu školení organizuje přímo Českomoravský svaz minipivovarů,
dálkové studium v oboru pak nabízejí i některé
školy, například Střední průmyslová škola potravinářských technologií v Praze.

Investice není bariérou
Zhruba 2,5 milionu korun. Tak nějak asi
vypadá vstupní investice do minipivovaru,
kde to myslí s vařením piva vážně. Jde pochopitelně pouze o technologii, nikoliv o prostory
samotné, potažmo o jejich stavební úpravy.
„Za tyto peníze jde pořídit profesionálně zpracovaná technologická část pivovaru
s varnou na 500 litrů vyrážené mladiny, což
je zároveň nejčastější velikost u minipivovarů.
Bavíme se samozřejmě o vybavení, které je
nové a odpovídá všem platným normám. A ty
jsou pro výrobu potravin, při níž se navíc pracuje s vysokým tlakem a nebezpečnými plyny,
velmi přísné,“ vypočítává Radovan Koudelka.
Další možností, která je o něco levnější, je
nákup již použité technologie. Ta se dá sehnat
i do milionu korun.
„V takovém případě ale nejde o něco, co
bude hned fungovat. Někdo to musí odborně
sestavit, upravit a odladit. Takže já celkovou
cenu za technologie z druhé ruky odhaduji
tak na půldruhého milionu korun,“ dodává
Radovan Koudelka.
Jaká je návratnost
Vlastní minipivovar určitě není nejrychlejší cestou k prvnímu milionu. Spíše naopak.
Ze začátku je nutná investice do technologií
a prostor, dále musíte najít a zaplatit odborníka, tedy sládka. Nějakou domu je nutná i trpělivost při budování sítě odběratelů a dobrého
jména u zákazníků.
Návratnost je tak poměrně dlouhá, většinou se pohybuje kolem pěti až sedmi let. Jde
ale o technologie, které by měly při správné
údržbě vydržet několik desítek let.
„Pak samozřejmě potřebujete hodně energie, kus štěstí a dobré lidi okolo sebe,“ uzavírá
Radovan Koudelka, který odpovídá za provoz
Zámeckého pivovaru Zábřeh.
/jjn/

Devadesátá léta?
Soumrak velkých hráčů
Vsetín, Jarošov, Uherský Ostroh či
Brumov. To jsou příklady míst, kde dříve
fungovaly průmyslové pivovary. Například
v uherskohradišťském Jarošově vařili
ještě na začátku devadesátých let hodně
přes 300 000 hektolitrů piva ročně. Pak
se ale výroba kvůli klesajícímu odbytu
omezovala a na konci roku 1997 byl
podnik uzavřen.
Jarošovský pivovar tak dnes žije jen díky
vzpomínkám pamětníků a legendární
skladbě od skupiny Argema.
V ostatních městech byla situace velmi
podobná. V Uherském Ostrohu měli
před revolucí výstav přibližně 50 000
hektolitrů. Poté začal klesat. A to čím
dál více. V roce 1998 činil asi 2 300
hektolitrů, což dnes umějí vyrobit
v leckterém minipivovaru s několika
zaměstnanci. V létě 2000 pak pivovar
v Uherském Ostrohu zcela osiřel.
Ve vsetínském průmyslovém pivovaru
přestali pivo vařit v roce 1997, v Brumově
pak vydrželi o pár let déle. I v těchto dvou
případech ale byl výstav v posledních
letech naprosto nesrovnatelný
s předrevolučním objemem produkce.

Uherský Brod drží prapor
velkých pivovarů

Jediným zástupcem průmyslových
pivovarů je pivovar v Uherském Brodě.
Jeho stavba byla zahájena v roce 1894
Františkem Bedřichem Janáčkem, o rok
později již byla zahájena produkce.
Pivovar byl na výši, navíc byl průběžně
vylepšován. V meziválečném období
patřil k nejmodernějším v celé střední
Evropě. V roce 1948 byl podnik
znárodněn, po revoluci byl vrácen
potomkům původních majitelů. Přesto, že
až 40 procent produkce bylo exportováno
na Slovensko, dokázal pivovar ztrátu
tohoto odbytiště ustát. Dnes patří pivovar
do společnosti Pivovary Lobkowicz
a od roku 2012 nese jméno Pivovar
Uherský Brod.
INZERCE

Festival či ocenění. Prostor pro minipivovary
Pivo a Pražský hrad. Jak to jde dohromady? Jednoduše. Již potřetí se totiž letos Střelecká cesta pod Královským letohrádkem
stala dějištěm akce nazvané Festival minipivovarů na Pražském hradě. Na přehlídce se
představilo 61 pivovarů se 120 druhy piva.
Ochutnat je přišlo zhruba 2 500 návštěvníků. Pořadatelem akce je Českomoravský
svaz minipivovarů.
Na festivalu byli přítomni sládci a majitelé
z každého pivovaru, kteří podávali návštěvníkům akce informace. „Tento festival je povedenou kulturní a kultivovanou degustační
akcí, kterou navštěvují poučení laici. Nejde tedy
o běžný pivní festival, kam lidi přijdou vypít co
nejvíce. Je to také skvělé místo na zprostředkování kontaktů mezi výrobci piva a majiteli
pivoték a restaurací, kteří zde mohou rovnou
ochutnat a porovnat piva, jež mohou skončit
u nich na čepu. A v neposlední řadě také skvělá
příležitost setkat se s kolegy pivovarníky,“ říká
David Máša, sládek z Pivovaru Antoš Slaný.

degustační soutěž pivovarů v tuzemsku. Před
sedmi lety přitom soutěž, pořádaná Českomoravským svazem minipivovarů, začínala skromně – za účasti 27 pivovarů a 40 vzorků piva.
„Jarní cena českých sládků je největší a nejprofesionálnější soutěž pouze pro minipivovary,
které jsou nejdynamičtější částí pivovarského
průmyslu – rostou tempem 20 % ročně,“ uvedl
Jan Šuráň z Pivovarského domu Praha, který je
zároveň prezidentem Českomoravského svazu
minipivovarů. Pivní vzorky jsou řazeny do 12
kategorií, piva hodnotilo více než 50 degustátorů v sedmi základních degustačních komisích, z nichž každá měla sedm členů. Dále piva
hodnotily speciální finálové komise, které byly
složené z odborníků z velkých pivovarů. Ti posuzovali čtyři finálové nejobsazenější kategorie,
a to světlý ležák, polotmavý ležák, polotmavé
speciální pivo a India Pale Ale.

Jarní cena českých sládků
Soutěží, v nichž odborníci posuzují kvalitu
piv, je v celé České republice bezpočet. Některé
se ale hlavnímu proudu vymykají. Jednou z nich

Vsetín, Slavičín a Kroměříž
A jak soutěž dopadla pro pivovary ze Zlínského kraje? Radovat se mohli hlavně ve Vsetíně,
Slavičíně a Kroměříži. Mezi světlými ležáky,
kde bylo více než 70 piv, hodnotitele nejvíce
zaujal produkt Rodinného pivovaru Valášek
Vsetín s názvem Vsacan. Vsetínský pivovar bral
prvenství i v kategorii světlých výčepních piv.

je i Jarní cena českých sládků. Je určena pro
minipivovary a výzkumné a školní pivovary.
Druhou zajímavostí je množství piv – letos degustátoři ochutnávali přes tři stovky piv od 93
pivovarů. To znamená, že jde o druhou největší

V kategorii světlých speciálních piv nenašel přemožitele Ocelot od Pivovaru Hrádek ze Slavičína.
Úspěch výrobců ze Zlínského kraje pak podtrhl
druhým místem mezi polotmavými ležáky kroměřížský pivovar Černý orel. 
/red/
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Jaroslav Horehleď:
profesionál
v Minipivovaru
Technolog v Jarošově, sládek v Uherském Brodu. Vysokoškolské vzdělání v oboru, dvě desítky let zkušeností. To je Ing. Jaroslav Horehleď.
Dal sbohem velkým společnostem a jako jednatel figuruje ve společnosti Pivovar Hrádek. Pivo odtud k zákazníkům proudí od roku 2013.
A zřejmě je dobré. Výroba běží naplno nonstop, jeho kvalita zaujala
i odborníky v prestižních soutěžích. „Prostě vařím pivo podle sebe,“
říká profesionál z minipivovaru, který si velmi rychle našel pevné místo
na pomyslné pivní mapě Zlínského kraje.
Jak se stane, že profesionál, zvyklý
na produkci kolem 100 000 hektolitrů,
začne dělat sládka v minipivovaru?
Za těch dvacet let, které jsem strávil v průmyslových pivovarech, jsem toho zažil dost.
V poslední době jsem už ale těžko hledal
motivaci. Produkty větších pivovarů se kvůli
hledání úspor začínají stále více podobat,
piva chutnají stejně. Je pravdou, že některé
z nich se snaží stále odlišit, ale většina jde
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s proudem. A já chtěl vařit pivo podle sebe.
Byl to můj sen. A teď jsem si ho splnil.

Jak tedy vypadá pivo podle gusta Jaroslava Horehledě?
Žádné velké experimenty. Prostě hledání
vlastní cesty při využití kvalitních surovin a zachování tradičních přístupů. Různé speciály,
toho se lidé rychle nabaží. Nejvíce se u nás
pořád pije klasická desítka a jedenáctka. A ty

Ing. Jaroslav Horehleď
>

narodil se v roce 1969

>

vystudoval VŠCHT, obor kvasná chemie

>

v letech 1993 až 1996 pracoval
v Pivovaru Jarošov, mimo jiné jako
technolog

>

od roku 1996 až do loňska působil
v pivovaru v Uherském Brodu, kde
zastával funkci výrobního ředitele
a sládka, byl rovněž členem dozorčí rady

>

od roku 2013 je jednatelem a sládkem
ve společnosti Pivovar Hrádek
ve Slavičíně

musí být například filtrované. Jde ale hlavně
o to odlišit se od produkce velkých hráčů. My
i nízkostupňová piva vaříme, nevznikají tedy
rozředěním těch silnějších. Chceme vařit pivo,
které je klasické, ale říznější a plnější. A myslím,
že se nám to daří.

Kolik piva už jste vlastně vyrobili?
V roce 2013, kdy jsme začínali provoz až
v dubnu, jsme dosáhli výstavu kolem 1 000
hektolitrů. Letos počítáme s tím, že překročíme
hranici 3 000 hektolitrů, což je v podstatě maximum naší současné technologie. Tak živelný
růst objemu výroby jsme opravdu nečekali
a trochu s tím musíme bojovat. Pracujeme tu
čtyři, občas přicházejí brigádníci a stejně máme
co dělat, aby se to zvládlo.

A co bude v dalších letech?
Jak jsem říkal, jedeme prakticky na doraz.
Musíme tedy dál investovat a navýšit kapacity. Když jsme do toho šli, dali jsme si odvážný
cíl: pohybovat se s produkcí mezi 8 000 až
10 000 hektolitry ročně, což je prakticky
horní hranice u minipivovarů. Teď vidíme,

že to zase až tak smělé nebylo. Ale jak rychle
se na tuto úroveň dostaneme, to si fakt raději
odhadovat netroufnu. V každém případě se
nyní chceme zaměřit i na Slovensko a v našem regionu posílit prodej piva v PET lahvích.

Mluvíte o technologiích. V čem jste jiní
než ostatní minipivovary?
Já osobně jsem velmi pyšný na to, že naše
technologie je kompletní. Myslím, že tak propracovaný a úplný systém se jinde moc nevidí.
Máme například možnost dvojité filtrace či
zařízení pro všechny tři druhy kvašení – otevřené kádě, kvasné tanky i cylindrokónické
tanky. Na úrovni je i zázemí v podobě automatické stáčírny či teplovodního hospodářství. Na všem navíc průběžně pracujeme
a vylepšujeme.
Jak vypadá současné portfolio vašeho
pivovaru?
Základem jsou desítka Rejtín a jedenáctka
Karpat. Ty jdou na odbyt nejvíc. Dále vyrábíme dvanáctky Horehleď a Lambert. První je světlá, druhá pak polotmavá. Nabídku
doplňuje třináctka Ocelot. Ještě letos před
vánočními svátky chceme uvařit také první
várku čtrnáctky nazvané Mladotic. Toto pivo
budeme i v budoucnu vařit spíše příležitostně,
například na vybrané akce v regionu.

Jak se na fungování minipivovarů, jejichž
počet vzrůstá, dívají velcí hráči?
Určitě ne jako na ekonomickou hrozbu.
Celkové produkce se snad ani nedají srovnávat. I když postavíte na jednu stranu jediný velký průmyslový pivovar a na druhou
všechny minipivovary dohromady, pořád to
bude nepoměr. Určitě ale nejsou rádi, když
vidí, že v konkrétní hospodě nyní zákazníci
pijí pivo jiné značky. Ale podle mě mohou
průmyslové pivovary a minipivovary v klidu
fungovat vedle sebe.
Marketing? Zatím nebyl moc potřeba
Jakým způsobem máte zajištěn odbyt?
Především prostřednictvím hospod a restaurací na Slovácku a Zlínsku. Pár jich máme
i na Slovensku. Část produkce prodáváme
přímo koncovým zákazníkům, něco i přes
INZERCE

velkosklady. Zhruba pět procent produkce
stáčíme i do litrových PET lahví, které zavážíme do obchodů v okolí.

Bylo náročné přesvědčit hospodské, aby
čepovali vaše pivo?
Dost mě to překvapilo, ale vůbec ne. Bylo
to spíše naopak. Provozovatelé, kteří nás
znali, se na nás začali sami obracet. Postupně
se přidávali další a další. S trochou nadsázky
lze říct, že marketing jsme zatím moc nepotřebovali. Uvidíme, jak to bude dál.

Řada minipivovarů má i vlastní restauraci. Neuvažujete o něčem podobném?
Zatím ne, snad v budoucnu. Momentálně
ale pracujeme na zařízení, kterému pracovně
říkáme exkurzovna. Vypadá to jako restaurace, z které je vidět přímo do technologické části pivovaru. Bude to zajímavé místo
na oslavy, akce našich zákazníků a podobně.
Hotovo chceme mít ještě letos, nejpozději
do vánočních svátků.

Proč padlo rozhodnutí na umístění pivovaru v Hrádku, místní části Slavičína?
Z ryze praktických důvodů. Byly tu vhodné
prostory, navíc blízko do restaurací provozovaných druhým jednatelem Radomírem
Svobodou. Ostatně v Hrádku a Slavičíně dříve
pivovary byly, takže máme na co navazovat.
Ve Slavičíně pivovar zanikl v roce 1908, ještě
do poloviny minulého století tu ale fungovala
stáčírna a sklad uherskobrodského pivovaru.
V Hrádku se pivo přestalo vyrábět již v roce
1874. Na jeho místě vznikla škola a ta stojí
dosud – je přímo naproti našeho minipivovaru. Názvy některých našich piv na tuto
tradici odkazují. Jako takový malý bonus pak
je libozvučný název Pivovar Hrádek.
Navzdory tomu, že fungujete zhruba rok
a půl, už jste posbírali několik ocenění,
mimo jiné i Stříbrnou pivní pečeť. Co to
pro vás znamená?
Na nošení nosu nahoru to není, ale nás to
potěšilo. Spolu s velkým zájmem zákazníků
jde o potvrzení toho, že se nám daří dělat to,
co jsme chtěli. Prostě kvalitní pivo.

> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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NÁZEV

–

PIVOVAR HRÁDEK s.r.o.

–

květen 2012

>

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

>

–

ZALOŽENÍ

provoz zahájen v dubnu 2013

–

výroba a prodej piva

–

světlé výčepní pivo Rejtín 10°

–

polotmavý ležák Lambert 12°

>

–
–
–
–

>

sortiment

světlý ležák Karpat 11°

světlý ležák Horehleď 12°
světlý speciál Ocelot 13°

světlý speciál Mladotic 14°

Ocenění

–

pivo Ocelot získalo první místo v kategorii

–

pivo Horehleď má Stříbrnou pivní pečeť

>

světlý speciál v VIII. ročníku Jarní ceny českých
sládků 2014

v kategorii kvasnicových piv (jde o ocenění
v rámci největší a nejstarší pivní soutěže
v České republice)

Kontakt

–

PIVOVAR HRÁDEK s.r.o.

–

info@pivovar-hradek.cz

–
–
–
–

Družstevní 195,

763 21 Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze
www.pivovar-hradek.cz

www.facebook.com/PivovarHradek

Autoservis Bačík s.r.o.
K pasekám 5460
760 01 Zlín
tel.: +420 577 240 188
mob.: +420 608 379 929

www.autoservisbacik.cz

Přehled nabízených služeb

opravy nových i starších vozidel všech značek
pravidelné servisní prohlídky nových vozidel v záruce
kompletní diagnos�ka motoru, diagnos�ka a servis
řídicích jednotek a elektronických systémů

komplexní autoservisní a autoopravárenské služby
pneuservisní služby - přezouvání a vyvažování
pneuma�k
prodej náhradních dílů, příslušenství a pneuma�k

Průměrná
mzda
rostla,
>
ZPRAVODAJSTVÍ
více ve firmách
Z FIREM
Ve druhém čtvrtletí letošního roku
vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období
předchozího roku o 2,3 % na 25 500 korun. Medián, tedy hodnota přesně uprostřed mzdového rozpětí, činil 21 385
korun. Osmdesát procent zaměstnanců
přitom pobíralo mzdu mezi 10 295 Kč
a 41 037 Kč. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,5 %,
v nepodnikatelské pak o 1,7 %.
Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl
mzdových prostředků, včetně příplatků
za přesčas, odměn, náhrad mzdy a podobně, připadající na jednoho zaměstnance
za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě konkrétního zaměstnance.

Stavba roku opět rekordní

Celkem 55 budov. Takovou porci museli zvládnout porotci aktuálního ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje.
Akce tak má stále vzestupnou tendenci
a v rámci České republiky se mezi regiony
řadí Zlínský kraj na samou špičku. Letos
navíc bylo po delší přestávce uděleno
nejvyšší ocenění – Grand Prix architekta Pavla Nováka. Soutěž, která se konala
již podvanácté, pořádá Krajská stavební
společnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů, Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zlínský kraj.
Nejvyšší cena byla v soutěži dosud udělena jen jednou. V ročníku 2006 získala
titul Grand Prix architekta Pavla Nováka
stavba Podnikatelského a inovačního centra v baťovském areálu ve Zlíně. Členové
odborné poroty se shodli, že jako druhé
stavbě v historii soutěže udělí nejvyšší
cenu stavbě Krajské kulturní a vzdělávací
centrum 14|15 ve Zlíně. Cenu hejtmana
letos získala stavba Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž.
Cenu Syndikátu novinářů ČR Zlínského
kraje obdržel objekt firemní modulární
školky Oskárek pro společnost Lapp Kabel v Otrokovicích.
V kategorii Průmyslové a zemědělské
stavby porotce nejvíce zaujal Výrobní
komplex MITAS Otrokovice. Další kategorie jsou určeny například pro rodinné
domy, bytové domy či rozvojové projekty
měst a obcí.
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Benefity? Vedou
mobilní telefony
Mobilní telefony jako benefity poskytuje
svým zaměstnancům 89 procent firem,
příspěvky na vzdělávání pak 78 procent.
Vyplývá to z aktuálních výsledků pravidelného průzkumu ING pojišťovny a Svazu průmyslu a obchodu České republiky.
Zvýšená ochota v poskytování zaměstnaneckých výhod je podle autorů důsledkem
zlepšující se ekonomické situace firem.
Průzkum byl proveden v červenci letošního roku, zúčastnilo se ho 171 společností
z celé České republiky.
Benefity, které v posledních pěti letech u zaměstnavatelů v oblíbenosti nejvíce posílily, jsou
vzdělávání a jednorázové odměny (shodně
o 11 %) a dále příspěvek na životní pojištění
(o 10 %). Firmy také investují do zdraví svých
zaměstnanců – pravidelných lékařských prohlídek (75 % firem), vitamínů a rehabilitací
(39 %) a podpory sportovních aktivit (42 %).
Naopak meziročně mezi zaměstnavateli nejvíce
poklesl zájem o stravenky – v loňském roce je
poskytovalo 82 %, letos už jen 74 % společností.
„Z výsledků průzkumu je patrné, že zájem
o podporu vzdělávání jako o benefit posky-

>ZPRAVODAJSTVÍ
tovaný pracovníkům bude u zaměstnavatelů
dále narůstat. Jeho rozšíření v příštím roce
plánuje 11 % firem,“ uvedl Radek Špicar ze
Svazu průmyslu a dopravy České republiky.
Mezi vzdělávacími programy připadá největší podpora na jazykové a PC kurzy (shodně
je zaměstnancům nabízí 76 % firem), dále
na využívání nových technologií či materiálů
(67 %) a vedení a řízení lidí (66 %).
„V průměru jsou na vzdělávání zaměstnanců vynakládána 2 % z obratu firmy. Nějakou
formu vzdělávání dnes poskytuje 81 % firem,
nicméně vzdělávání není určeno všem zaměstnancům. V průměru jej může využívat
třetina zaměstnanců firmy,“ dodává Radek
Špicar.
Rozdílné jsou i investice do pracovníků podle jejich pozice ve společnosti. Na řadového
zaměstnance připadá asi 3 500 korun ročně,
na člena nižšího managementu 5 900 korun,
na člena vyššího managementu kolem 10 000
korun a top manažera 16 000 korun. Zajímavý
je i přístup firem k výuce jazyků. Řada firem
ji poskytuje i zaměstnancům, kteří cizí jazyky
ve své práci nevyužijí.
/tz/

Slovácko zná nejlepší vína
Do Blatnice pod Svatým Antonínkem a Polešovic. Tam putují ceny z již sedmého ročníku
soutěže TOP Víno Slovácka. Výsledky byly
oznámeny na konci srpna na vinařských slavnostech v Polešovicích. Degustátoři posuzovali vzorky vín ze Zlínského kraje a přilehlých
obcí Jihomoravského kraje.
Do letošního ročníku přihlásilo 19 vinařů
a vinařských podniků celkem 66 vzorků bílých,
11 vzorků červených a sedm vzorků růžových
vín z loňské sklizně. Deset nejlépe hodnocených
vín získalo certifikát, jímž mohou být označená
na obalu. Za nejlepší víno označila porota Rulandské šedé od Aleny Vyskočilové z Blatnice
pod Svatým Antonínkem, druhé místo získalo
Rulandské bílé od Richarda Drobila z Polešovic,
třetí pak Veltlínské zelené od podniku ZEAS
Polešovice. Nejlepší kolekci vín pak do soutěže
poslal Jaroslav Vaďura z Polešovic.

Zlínský kraj je druhým nejvýznamnějším
vinařským regionem v České republice – hned
za naprosto suverénním Jihomoravským krajem. Podle statistik je v České republice registrováno zhruba 19 600 hektarů vinic, z toho přes
17 000 je osázeno – celkem na nich hospodaří
19 000 pěstitelů vinné révy. Ve Zlínském kraji
je zhruba 500 hektarů vinic. Ve slovácké podoblasti, kam spadají všechny vinařské obce ve Zlínském kraji, se daří především Rulandskému
bílému i Rulandskému šedému, Veltlínskému
zelenému a Chardonnay, z vrchních kamenitých
partií pochází vynikající Ryzlink rýnský.
Na Kyjovsku a Uherskohradišťsku jsou rozšířenější odrůdy jako Müller Thurgau či Muškát
moravský, který vznikl ve Šlechtitelské stanici
v Polešovicích. Z modrých odrůd se pěstují Modrý Portugal, Rulandské modré, Zweigeltrebe,
Svatovavřinecké a Cabernet Moravia, vyšlechtěný v Moravské Nové Vsi.
/red/

Značka pro sedm výrobků
Sedmi producentům potravin předal
ocenění Regionální potravina Zlínského
kraje ministr zemědělství Marian Jurečka
spolu s hejtmanem kraje Stanislavem Mišákem. Předání značky proběhlo během krajských dožínek v Kroměříži. Vítězné výrobky
uspěly v konkurenci 135 produktů z celého
kraje. „Jsem rád, že se rozšíří sortiment výrobků nesoucích logo Regionální potravina.
Podpora a propagace regionálních výrobců
potravin patří mezi jasné priority ministerstva zemědělství. Snažíme se zviditelnit
jejich práci, proto mě těší, že sedm místních
producentů mohu ocenit právě při oslavě
letošní sklizně,“ řekl ministr Marian Jurečka
v rámci slavnostního zahájení dožínek.
Značka se uděluje ve 13 regionech České
republiky, každý rok ministerstvo ocení
na stovku nejlepších výrobků ze všech krajů. „Soutěž Regionální potravina má v kraji
stoupající úroveň. Zájem ze strany výrobců
je každý rok vyšší. Přihlašují navíc jen ty
výrobky, u kterých jsou si kvalitou a regionálním původem stoprocentně jisti. Ti,
kteří ocenění získají, mohou u nás ve Zlíně
nabízet své výrobky ve dvou specializovaných prodejnách na regionální produkci
a samozřejmě je zapojujeme do dalších
ochutnávek a akcí v rámci regionu,“ vysvětluje Jana Brázdilová z Agrární komory
ve Zlíně. Seznam oceněných výrobků: Tlačenka Voma (Voma s.r.o., Uherský Brod),
Sýr z farmy kořeněný (Farma – ZPZ s.r.o.,
Valašská Bystřice), Smetanový jogurt z Valašska, čokoláda (Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.), Pšeničný chléb (Tomáš Vrána,
Biofarma Jure, Lužkovice), Včelí kusanec
(Pekárna Přílepy s.r.o.), Hostětínský mošt
jablko a rakytník BIO (Moštárna Hostětín
s.r.o.), Bramborový knedlík s masovou náplní 300 g (Josef Martínek, Valašské Meziříčí
– Krhová).
Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným
na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých
krajích České republiky. Oceněný výrobek
získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina čtyři roky na obale výrobku.

Hoteliéři si polepšili
Přijelo více hostů a prodloužila se doba
jejich pobytu. To je hlavní sdělení ze zprávy
o vývoji cestovního ruchu v prvním pololetí,
kterou zveřejnil Český statistický úřad.
Od ledna do června využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji
bezmála 279 000 hostů, kteří zde strávili více
než 795 000 nocí.
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se tak zvýšil počet hostů o 3,5 %
a počet přenocování o 4,9 %. I když více než
dvě třetiny hostů kraje představují návštěvníci z tuzemska, k meziročnímu nárůstu hostů
i přenocování došlo díky zahraničním hostům. Tito hosté tvořili 21,6 % všech hostů kraje a jejich počet meziročně vzrostl o 28,2 %,
což je po Pardubickém kraji největší nárůst

Zemědělcům se zadařilo

Jedny z nejlepších v zemi. Takové žňové výsledky mají letos zemědělci ze Zlínského kraje.
U obilovin sklidili z každého hektaru průměrně 6,88 tuny, lepších výnosů pak dosáhli jen
farmáři v Olomouckém a Královéhradeckém
kraji. Republikový průměr činil 6,17 tuny.
V loňském roce to přitom bylo 5,45 tuny.
Zemědělské podniky ve Zlínském kraji navíc drtivou většinu obilí i řepky stihly sklidit
do poloviny srpna. Vyhnuly se tak problémům
s deštivým počasím, které v mnoha krajích

v zemi. Východ Moravy si oblíbili hlavně návštěvníci ze Slovenska, kteří představovali
zhruba čtvrtinu z celkového počtu zahraničních hostů. Následovali hosté z Německa
a Polska.
Podíl kraje na celkovém počtu hostů v ubytovacích zařízeních v České republice činí
4,1 % a v mezikrajském srovnání se řadí na 9.
místo. 
/red/

komplikovalo a brzdilo postup sklizňových
prací.
Pokud jde o hlavní obilovinu, ozimou pšenici, pak průměrný hektarový výnos v celé
zemi byl 6,53 tuny. Ve Zlínském kraji činil 7,34
tuny. Větší výnosy byly opět jen na Hané, srovnatelných výsledků pak dosáhly zemědělské
podniky v Královéhradeckém kraji. Zemědělci
ze Zlínského kraje sklízeli obiloviny z bezmála
48 000 hektarů, z toho dvě třetiny připadly
na ozimou pšenici. Řepka letos rostla na zhruba 15 000 hektarech.
/jjn/
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Nejlépe inovuje výrobce skladovacích palet
Sídlo v Otrokovicích, 300 kmenových a externích zaměstnanců, vlastní vývoj a výroba
speciálních skladovacích palet a systému,
export do více než 90 zemí po celém světě. To
je základní charakteristika společnosti Avex
Steel Products s.r.o., která získala hlavní cenu
v aktuálním ročníku soutěže Inovační firma
Zlínského kraje. Do akce se letos zapojil rekordní počet firem z regionu – hodnotitelé se
zabývali více než třemi desítkami přihlášek.
Slavnostní vyhlášení soutěže, jejímž cílem je
ocenit firmy z regionu, kterým se díky inovacím
podařilo výrazným způsobem rozvinout své
podnikání, se uskutečnilo v prostorách 14|15
Baťova institutu. Akci pořádá Zlínský kraj, její
organizací je pak pověřeno Technologické ino-

vační centrum s.r.o. Letošní ročník přitom přinesl i několik zajímavých novinek. Tou hlavní
je ještě větší míra publicity pro oceněné firmy,
především prostřednictvím mediálních partnerů soutěže. Další úpravou, kterou pořadatelé
zavedli na základě zkušeností z předchozích
ročníků, je otevření soutěže pro zájmová podnikatelská sdružení. Jde například o klastry,
jež realizují konkrétní inovační aktivity. Více
na www.inovacnipodnikani.cz/soutez.
Kromě hlavní ceny pro společnost Avex Steel
Products hodnotitelé vyhlásili i firmy na druhém
a třetím místě, které si odnesly čestná uznání
za inovační aktivity.
Druhé místo tak získala Fatra, a.s. Napajedelská společnost je významným středoevropským
zpracovatelem plastů, který zaměstnává přes

1 000 lidí. Více než polovina produkce, jako jsou
například podlahové krytiny, hydroizolační fólie,
paropropustné fólie, granulát a profily, směřuje
na zahraniční trhy.
Třetí místo přiřkli porotci KOMA MODULAR
s.r.o. Firma z Vizovic je specialista na modulární
výstavbu. Její modulární systém umožňuje rychlou a efektivní realizaci objektů. Tato společnost
přitom získala v soutěži Inovační firma Zlínského kraje hlavní cenu v roce 2010.
Do užšího finále dále postoupily firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. a MORAVIA CANS
a.s. z Bojkovic. Holešovská společnost vyvíjí
aktivity v oblasti elektronických komunikací. Základními produkty firmy jsou kabelová televize,
multifunkční datové sítě, systémy pro varování
obyvatelstva či telemetrie v oblasti životního
prostředí. Firma z Bojkovic pak vyvíjí a vyrábí
aerosolové nádobky. 
/jjn/

Palety na dva tisíce způsobů. Otrokovická firma patří ke světové špičce
Pneumatiky, díly pro automobilovou výrobu,
živá hospodářská zvířata či vyhořelé jaderné
palivo. Nebo cokoliv jiného. Pokud potřebujete
speciální ocelové palety a kontejnery pro výrobu, skladování či transport, řešení vám nabídne
otrokovická firma Avex Steel Products. Technologická vyspělost výroby a schopnost najít
řešení na klíč pomohly společnosti k prvenství
v soutěži Inovační firma Zlínského kraje. Porota
ocenila jak inovaci produktu, tak i samotné
výroby v podobě zprovoznění robotizovaného
pracoviště a vylepšení toku na výrobní lince.
I paleta může být strojírenský výrobek
Pokud si pod pojmem paleta vybavíte pár dřevěných desek, na kterých na vaši stavbu přivezli
zámkovou dlažbu, pak vás ve společnosti Avex
Steel Products rychle vyvedou z omylu. A to, že
jejich výrobky nejsou ze dřeva, ale z oceli, je to
poslední. Ty nejsložitější palety, jež jsou určeny
například k zásobování zcela automatizovaných
výrobních linek věhlasných automobilových
producentů, jsou totiž vyráběny na základě až
čtyř stovek výkresů. Vše je výsledkem práce konstruktérů, kteří musí nejenom zohlednit přesné
požadavky zákazníků, ale také například navrhnout co nejlehčí a nejskladnější konstrukci při
zachování potřebné pevnosti a životnosti. Každý
ušetřený kilogram či centimetr vede v konečném
důsledku k nezanedbatelným úsporám v celém
procesu – od přepravy přes manipulaci až po finální skladování.
„Nezbytné je rovněž vše koncipovat tak, aby
výroba byla velmi efektivní. Je totiž zcela běžné,
že současně vyrábíme až 15 typů palet, vše navíc
ve velkém množství. Každý týden expedujeme
zboží, které zaplní čtyři desítky kamionů,“ říká
jednatel a generální ředitel společnosti Avex Steel
Products Ing. Jiří Gistr.
A kam zboží putuje? K bezmála devíti stovkám
zákazníků. Většina z nich přitom zůstává otroko-
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vické společnosti, i přes stále sílící konkurenci,
věrná. „Některé naše stále platné smlouvy byly
uzavřeny i před 15 lety,“ podotýká Ing. Jiří Gistr.
Zhruba 35 procent výrobků míří k velkým producentům pneumatik, dalšími významnými segmenty jsou stavebnictví a automobilový průmysl.
Z těchto tří oborů jsou přitom mezi zákazníky
velké nadnárodní společnosti zvučných jmen.
Prakticky veškerá produkce totiž končí za hranicemi – Avex Steel Products dodal palety a kontejnery již do více než 90 zemí světa, převážně těch
evropských. Na zboží vyrobené v Otrokovicích
ale narazíte i v Asii, Americe, Austrálii či Africe.
Historie Avex Steel Products sahá do roku
1996. Letos tak společnost slaví 18. výročí svého
působení na trhu. Zpočátku firma fungovala jako
obchodník – palety si nechala vyrábět jinde a dál
je prodávala svým zákazníkům. „Na základě rychle
rostoucích objemů prodeje jsme začali uvažovat
o vlastní výrobě. Další jazýčkem na vahách byla
i skutečnost, že v systému nákupu a prodeje již
byl jen velmi malý prostor pro marži,“ vzpomíná
na samé počátky šéf firmy, jinak vystudovaný
mostní inženýr.
Zpočátku firma působila v Napajedlích, vše
mělo podobu spíše zámečnické výroby. To ale
trvalo jen krátce. Po přestěhování do otrokovického průmyslového areálu Toma v roce 2004 se
obraz společnosti začal rychle měnit. Přibývalo zákazníků a tedy i výrobních prostor, strojů

a zaměstnanců. Koncem roku 2005 byl otevřen
nový hutní sklad s kapacitou 1 000 tun s poloautomatickým systémem vychystávání. Velkým
zlomem byl i rok 2013, kdy byly výrobní kapacity
rozšířeny o další prostory, které jsou vybaveny
zcela novými, na míru vyrobenými stroji a dalším
zařízením. Dnes je Avex Steel Products regulérní
strojírenskou firmou, která dává práci bezmála
třem stovkám lidí. „Hned od začátku nám bylo
jasné, že s vysokým podílem čistě manuální práce
nemáme šanci. Začali jsme proto vyrábět vlastní
svařovací automaty a organizovat celou výrobu
tak, aby byla co nejvíce efektivní. Hledání vlastních
cest a inovací je pro nás ostatně typické i dnes,“
poznamenává Ing. Jiří Gistr.
Průmyslová tradice se nevytratila
Kvalitní český produkt vyrobený v duchu
zdejších průmyslových tradic. Tak generální
ředitel Ing. Jiří Gistr charakterizuje svoji společnost. Výsledkem je, že si firma Avex Steel
Products stále udržuje pozici jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu. Uspět dokáže jak
u zákazníků na vyspělých evropských trzích,
tak i v asijských zemích. „Naše postavení lídra
trhu je poznat i na tom, jak jsou naše výrobky
kopírovány. Většina inovací, které u produktů
zavádíme, se velmi brzy objeví i u konkurence.
To nás pochopitelně nutí hledat další vylepšení
jak ve výrobě, tak i u produktu,“ říká Ing. Jiří
Gistr.
I přes moderní stroje, robotizovaná pracoviště a automatizované sklady jsou největší
devizou firmy její zaměstnanci. Z celkového
počtu 300 jich zhruba 250 pracuje přímo ve výrobě. „I naše vítězství v soutěži Inovační firma
Zlínského kraje je z velké míry jejich zásluha.
Můžete mít geniální nápad, ale pokud ho nemá
kdo realizovat, dopředu se neposunete,“ vysvětluje Ing. Jiří Gistr. Úspěch, kterého dosáhli, patří
podle něho celé společnosti. 
/jjn/

Náhrada laminátových podlah a koberců? Fatra ukazuje budoucnost
Podlaha, jež se vyznačuje vysokou zvukovou či tepelnou izolací a nabízí dokonalý
vzhled a snadnou pokládku. Tak bude vypadat budoucnost, která je díky společnosti
Fatra dosažitelná již nyní. Projekt s názvem
Inovativní vinylové podlahové krytiny v dílcích zaujal porotce soutěže Inovační firma
Zlínského kraje natolik, že mu přiřkli druhé
místo.
Jeden příklad za všechny
Fatra, jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji, vyvinula tyto podlahoviny v několika druzích. Například pod
názvem Fatraclick se skrývá tepelně stabilizovaná vinylová podlahovina v dílcích, nalepená
na dřevovláknitou desku, která má na spodní
straně korkovou vrstvu. Dřevovláknitá deska je
opatřena zámkovým systémem a celý sendvič
po naformátování představuje vinylovou plovoucí podlahu, kdy jednotlivé dílce jsou spojovány zámkovým systémem bez nutnosti jejich
lepení na podlahu. Vzniklý povrch nemá spáry
a je velmi odolný proti mechanickému či chemickému namáhání. V případě, že přesto dojde
k poškození, lze povrch přebrousit a znovu pře-

lakovat. „Tento produkt výrazně zvyšuje komplexnost naší nabídky v segmentu podlahovin
a tím upevňuje naše postavení na českém i evropském trhu. Ekonomické přínosy z prodeje
vinylových podlahovin v dílcích, které postupně
vytlačují z trhu laminátové podlahy a koberce,
jsou pro nás velmi významné,“ říká generální
ředitel společnosti Ing. Pavel Čechmánek.
Inovace není sázka na jistotu
Společnost Fatra má s inovacemi bohaté
zkušenosti. Spolupracuje na nich s předními
univerzitními pracovišti, aktivně se zapojuje
i do programů Technologické agentury České
republiky. „Zaměřujeme se na neustálé zvyšová-

KOMA MODULAR nabízí řešení pro rychlou
výstavbu šetrných budov
Cesta k pořízení budovy v nízkoenergetickém standardu může být velmi rychlá.
Řešení nabízí společnost KOMA MODULAR
z Vizovic. Její moduly z řady Comfort Line se
vyznačují malou tepelnou ztrátou, na přání pak mohou mít neprůvzdušnou obálku
i rekuperaci. I díky tomu získala firma třetí
místo v soutěži Inovační firma Zlínského
kraje. Jde již o čtvrté ocenění v řadě.
Pořád na špici. I v Evropě
KOMA MODULAR patří ke klíčovým hráčům
v modulární výstavbě. A to nejenom v České
republice, ale i v celoevropském měřítku.
Do zahraničí totiž míří zhruba 80 procent
veškeré produkce, která sestává z obytných,
sanitárních, nízkoenergetických a speciálních modulů. Právě Comfort Line má ještě
více zvýšit technologický náskok firmy před
většinou ostatních výrobců. „Získáváme tím
konkurenční výhodu, výrobek s tak vysokou
mírou přidané hodnoty je v tomto oboru výjimkou. Stejně jako u ostatních produktových
řad poskytuje Comfort Line velkou variabilitu
při výstavbě, zároveň ale může nabídnout vše
pro splnění požadavků na nízkoenergetický
standard,“ říká marketingový ředitel společnosti KOMA MODULAR Martin Hart.
Produkty řady Comfort Line se na tržbách
společnosti, které se pohybují kolem 500 milionů ročně, podílejí přibližně 15 procenty.
Do pěti let by to pak měl být podíl již bezmála
třetinový. „Zákazníky tvoří především města
a obce, které tímto způsobem řeší například
výstavbu mateřských škol či firmy. Ty mohou

využít moduly například pro administrativní či sociální zázemí,“ vysvětluje Ing. Martin
Hart. Konkrétní využití přitom ukazuje přímo
sama vizovická společnost – z modulů nedávno postavila závodní jídelnu a šatny pro své
zaměstnance.
Kromě cizelování tradičních produktů a zavádění nových produktových řad investuje
společnost KOMA MODULAR rovněž do výrobních procesů a technologií. V posledních
letech vznikly zcela nové haly vybavené moderními stroji a manipulátory. „Vytvořili jsme
rovněž pozici průmyslového inženýra. Jeho
úkolem je neustále hledat možnosti, jak zefektivnit výrobní procesy,“ doplňuje Martin Hart.
KOMA MODULAR se rovněž zaměřuje na spo-

lupráci s architekty. „Pravidelně pořádáme
architektonické soutěže. Cílem je nejenom
získat kvalitní projekt pro naše zákazníky, ale

ní kvality současných výrobků, vyhodnocování
potřeb zákazníků a zavádění nových produktů
s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětluje Ing. Pavel Čechmánek. Důvodem, proč se v těchto aktivitách Fatře daří, jsou podle něho především
zaměstnanci. „Za každou inovací stojí konkrétní
člověk, který to celé táhne. Je to obtížná role,
protože inovace není sázka na jistotu, ale risk,
který nemusí vždy vyjít. Přesto to pořád zkoušíme a učíme se i z chyb a omylů,“ vysvětluje.
Fatra ovšem nespolupracuje s vysokými školami a výzkumnými organizacemi jen na inovacích svých dominantních produktů. Například
v oblasti designu navázala spolupráci s úspěšnými českými designéry, kteří pro ni navrhli
kolekci nafukovacích hraček. Za ni Fatra získala titul Výrobce roku 2013 v prestižní soutěži
Czech Grand Design.
Fatra patří mezi přední zpracovatele plastů.
Výrobky jsou určeny především pro použití
ve stavebnictví, řada produktů ale nalézá své
uplatnění i ve zdravotnictví, potravinářství
či automobilovém a spotřebním průmyslu.
Zhruba 70 procent produkce firmy, jež vykazuje roční obrat kolem tří miliard korun, míří
na export. 
/jjn/
také naučit architekty pracovat s modulárními systémy výstavby. To je pro další rozvoj
našeho oboru velmi důležité. Investoři jsou už
s výhodami této stavební technologie seznámeni. Někdo jim ale musí vypracovat projekt,“
říká Martin Hart.

EXPO a City Line
Ve Vizovicích mají letos ve výrobě i v inovacích opět napilno. Již se rozbíhají práce
na velmi prestižní zakázce – dodávce českého
pavilonu na výstavu EXPO 2015 v italském
Miláně. Bude tvořen přibližně 50 moduly.
„Aktuální výstava EXPO je zaměřena mimo
jiné na udržitelnost. Je tak příznačné, že
pavilon vybudovaný naší technologií bude
po skončení akce rozebrán a využit při další
výstavbě jiných objektů,“ vysvětluje Ing. Martin Hart. Novinkou ve výrobním programu
firmy je pak City Modul, který má tvar li-

choběžníku. Při troše fantazie se z nich dají
postavit vizuálně atraktivní stavby s mnoha
variantami využití. 
/jjn/
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Představení zlínských firem
v Koreji

Změny podpory podle pravidla de minimis

V rámci služeb poskytovaných společnostem registrovaným v Katalogu firem
Zlínského kraje byly profily firem, které
projevily zájem o propagaci v Koreji, přeloženy do korejštiny a zařazeny do katalogu „Moravian business 2014“.
Tento katalog byl distribuován na KOTFA Korea World Travel Fair, který se uskutečnil na přelomu května a června v patnáctimilionovém Soulu.
KOFTA je největší mezinárodní veletrh
v Koreji B2B a B2C, kde hlavními tématy
jsou jak outgoing, tak incoming byznys.
Akce se účastnili zástupci z více než 60
zemí, z toho reprezentanti 1000 korejských firem a návštěvnost převýšila 120
tisíc návštěvníků.
Společnosti se mohou registrovat do Katalogu firem Zlínského kraje
na www.katalogfiremzk.cz.

Od července letošního roku nastala zásadní změna při poskytování podpor (včetně dotací) v režimu de minimis. Změna se
týká aplikace pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel tohoto typu podpory malého
rozsahu. Podpora de minimis není veřejnou
podporou ve smyslu platné legislativy.

체코 모라비아：
상업의 기회가 잠재되어 있는 곳
MORAVIA TOURIST CENTER

Moravian business

Úvěry pro začínající podnikatele
Malé a střední firmy, které nepodnikají
déle než 3 roky, mohou v rámci Programu
česko-švýcarské spolupráce INNOSTART
získat úvěr na své projekty zaměřené
na tvorbu nových či zlepšování existujících výrobních technologií, výrobků a poskytování služeb. Výše úvěru může být
od 500 000 do 15 milionů korun se splatností do 5 let se zárukou ČMZRB do výše
60 % jistiny úvěru. Zpracování úvěru a vyhotovení dokumentace je zdarma, stejně jako služby kvalifikovaných poradců
společnosti Erste Grantika Aviso, kteří
posoudí inovativnost projektu. Peníze
můžete využít na pořízení dlouhodobého
hmotného i nehmotného majetku, pořízení
zásob i drobného hmotného majetku. Více
informací získáte na www.erstecorporatebanking.cz nebo infolince 956 777 888.
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Zatímco veřejnou podporou se rozumí každá
podpora poskytnutá v jakékoli formě státem
nebo ze státních prostředků, která narušuje
nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že
zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví
výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená
kritéria, je neslučitelná se společným trhem a je
tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena
na základě tzv. blokových výjimek, na základě
rozhodnutí Evropské komise nebo poskytnutím podpory v režimu de minimis (podpory
malého rozsahu). Právě omezení – limitování
výše poskytnuté podpory de minimis, byť je poskytována státem nebo ze státních prostředků,
znamená, že tato forma podpory nemá dopad
na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod
mezi členskými státy Evropské unie, a proto
není považována za veřejnou podporu.
Zásadní změna poskytování podpor malého
rozsahu, účinná od 1. 7. 2014, vychází z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který
konstatoval, že všechny subjekty kontrolované (právně či fakticky) týmž subjektem by se
pro účely použití pravidla de minimis měly
pokládat za jeden podnik – propojený podnik.
Z tohoto důvodu Evropská komise stanovila
kritéria, na základě kterých lze rozhodnout,
v jakých případech se dva či více subjektů mají
považovat za „jeden podnik“. Nařízení Komise
v oblasti poskytování podpory de minimis pro
období 2014-2020 proto nově obsahují definici
„jednoho podniku“, který je způsobilý čerpat maximální výši podpory de minimis za rozhodné
období tří účetních let dle konkrétního nařízení.
Pojem „propojený podnik“ odpovídá hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu podniků
prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání
většiny hlasovacích práv podniku jiným podnikem nebo možností uplatňovat rozhodující vliv
na jiný podnik. Propojenost podniků se sleduje
pouze u těch sídlících na území stejného státu.

Propojeným podnikem je skupina, která
zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou
mají alespoň jeden z následujících vztahů:
• jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích
práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům v jiném subjektu;
• jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat
více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
• jeden subjekt má právo uplatňovat více než

50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení
v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách
tohoto subjektu;
• jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři
nebo společníky daného subjektu, více než
50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli výše uvedený
vztah prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden
podnik. S ohledem na výše uvedené je tedy zapotřebí, aby žadatel při žádosti o podporu de
minimis předložil informace o podnicích, které
jsou s ním propojené dle výše uvedených vztahů.

Finanční strop
Podpora de minimis nesmí spolu s ostatními
podporami poskytnutými v tomto režimu jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR.
Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či
účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období, taktéž se načítají tyto formy
podpory od různých poskytovatelů. Čerpání se
sleduje v Registru podpor malého rozsahu
Tříleté období je pro potřeby sledování čerpání podpor de minimis v nastavených limitech
definováno jako tři po sobě jdoucí účetní období,
stanovená podle účetního období používaného příjemcem. V souladu se zákonem je tímto
časovým úsekem účetní období – nepřetržitě
po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období
může být shodné s kalendářním rokem, nebo je
hospodářským rokem. Hospodářským rokem je
účetní období, které může začínat pouze prvním
dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období
bezprostředně předcházející změně účetního
období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců. V případě příjemce,
který není účetní jednotkou, je rozhodné období stanoveno jako současný a dva předchozí
kalendářní roky.
Důležitým okamžikem pro sledování čerpání podpor malého rozsahu je den poskytnutí
podpory. Jde o den, kdy příjemci na podporu
malého rozsahu vznikne právní nárok na základě českého právního řádu. Obecně se za tento
okamžik považuje den nabytí účinnosti právního
aktu, kterým poskytovatel rozhodl o poskytnutí
podpory malého rozsahu. Tento právní akt může
nabývat nejrůznějších podob dle charakteru
činností poskytovatele (rozhodnutí o přiznání
dotace, smlouva o poskytnutí dotace, rozhodnutí
o prominutí penále a podobně). Dnem poskytnutí se tedy rozumí den vzniku nároku, nikoliv
den faktického přijetí dotace, což zejména v případech, kdy je dotace poskytována zpětně, může
být matoucí. 
Mgr. Daniela Sobieská

Podnikejte v Peru
a Kazachstánu

Mladí podnikatelé pracují hlavně večer

V říjnu se uskuteční Business den věnovaný Kazachstánu a podnikatelská mise
do Peru. Obě aktivity se zaměřují na země,
které představují perspektivní oblasti pro
české exportéry. Účast na těchto akcích
je příležitostí jak pro podnikatele, kteří
chtějí vstoupit na nové trhy, tak pro české
podniky, které po vyhlášení sankcí Evropskou unií proti Rusku a odvetných sankcí
ze strany Ruské federace hledají vhodná
alternativní teritoria k vývozu svých produktů.

Vznik nových firem. I tak se dají charakterizovat první měsíce provozu co-workingového centra ve Zlíně. Velkou sdílenou kancelář začali ihned po jejím otevření na sklonku
loňského roku obsazovat zájemci o rozjezd
vlastního podnikání. První z nich již svůj
sen začali realizovat prostřednictvím nově
založených firem. Kromě toho se ukázalo,
že začínající podnikatelé preferují pro práci
odpolední a večerní čas. Provozní doba co-workingového centra se tak tomuto trendu přizpůsobuje, přístupné bude nově až
do 22.00. Více na www.inkubatorzlin.cz.

prostředí, v němž mohou začínající podnikatelé
na svých projektech spolupracovat, pomáhat si
v rozvoji a podobně. Jde vlastně o něco na způsob klubu, v němž si sami jeho členové vytvářejí
motivační prostředí.
Zlínské co-workingové centrum nabízí tři
režimy. Základní balíček Business obsahuje 50
hodin měsíčně, tarif Premium pak 100 hodin.
K dispozici je i režim Resident. V takovém případě může klient pracovat neomezeně během
celé provozní doby od 8.00 do 22.00. Ceny všech
balíčků jsou přitom finančně daleko méně nákladné než pronájem kanceláře.

Výuka, workshopy, odborně-kreativní soutěže, sdílené kanceláře či vlastní prostory. To jsou
základní kameny systému podpory začínajících
podnikatelů, za kterým stojí Technologické inovační centrum Zlín. Všechny služby jsou přitom
pod jednou střechou, konkrétně ve 23. budově
v továrním areálu. „Jako jediní v regionu disponujeme ucelenou nabídkou pro začínající
podnikatele. Kromě co-workingového centra totiž provozujeme také podnikatelský inkubátor
a technologický park. Zájemce tak u nás může
najít ty prostory a služby, které jsou pro něj
z pohledu životního cyklu mladé firmy nejvýhodnější,“ vysvětluje ředitelka Technologického
inovačního centra Zlín Daniela Sobieská.

Co-working v České republice
Myšlenka sdílených kanceláří pro ty, kteří
nepotřebují vlastní prostory, ale nechtějí například pracovat z domu, je v České republice
stále ještě novinkou. První centra začala vznikat
v roce 2009 a sídlí hlavně ve velkých městech.
Co-working vyhledávají například web designéři, konzultanti v různých oborech, obchodníci,
internetoví podnikatelé, marketingoví specialisté, ale i lidé z neziskového sektoru.

Kazachstán
Kazachstán patří mezi 12 prioritních
zemí definovaných v exportní strategii
ČR na období 2012-2020. Tato země je
považována za perspektivního partnera pro české firmy, a to díky přírodnímu
bohatství, rostoucímu ekonomickému
a průmyslovému potenciálu. Uplatnění
zde můžou najít firmy z oblasti energetického, těžebního, potravinářského nebo
zpracovatelského průmyslu, výrobci zdravotnické techniky a zařízení. Mezi další
strategické sektory patří cestovní ruch
a lázeňství.
Dne 7. 10. 2014 se ve Zlíně uskuteční
podnikatelské setkání s názvem Business
den: Kazachstán. Během akce budou prezentovány obchodní příležitosti pro české firmy, zvyklosti při uzavírání obchodů
a jednání, exportní financování nebo zkušenosti z praxe firem, které v Kazachstánu
podnikají.

Peru
Příležitosti pro české podniky se nabízejí především v dopravní infrastruktuře
– dodávky prostředků hromadné městské dopravy nebo kontejnerů, dále pak
v těžebním průmyslu, systémech dodávek zemního plynu, elektrifikaci, čistých
technologiích, zdravotnické technice, systémech používaných ve věznicích nebo
cestovním ruchu.
Zastupitelský úřad ČR v Peru identifikoval strategické sektory vhodné pro obchodní spolupráci mezi ČR a Peru. Jedná
se o zdravotnická zařízení, materiál a nábytek pro vybavení nemocnic, výrobky
chemického, plastikářského a energetického průmyslu, měřicí přístroje, laboratorní a optická zařízení, stroje pro potravinářský průmysl, technologie na ochranu
životního prostředí a pro vodohospodářství, stavební materiály a stroje.
V rámci mise se uskuteční prezentace
firem, obchodní semináře, B2B jednání
s vybranými firmami nebo setkání s představiteli peruánských institucí a organizací. Orientační cena mise je 65 000 až
70 000 korun. Misi pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se zastupitelskými úřady v Limě
a v Praze. Informace na tel.: 725 596 631
nebo konecna@khkzlin.cz.

Jak vypadá co-working
Centrum nemá uspořádání klasické kanceláře. Vše je pojato velmi neformálně. Nejde totiž
pouze o zázemí, ale o vytvoření inspirujícího

Technologické inovační centrum
Společnost, vlastněná Univerzitou Tomáše
Bati a Zlínským krajem, provozuje podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park, systém
Otevřené inovace a co-workingové centrum. Podílí se na vzdělávacích aktivitách, spolu s partnery připravuje soutěž Nejlepší podnikatelský
záměr, spolupracuje i na projektu Inovační
vouchery Zlínského kraje. 
/jjn/

Start-up firmy Zlínského kraje

Start-up je zažitý pojem pro firmu do tří let
od založení s cílem rychlého růstu s inovativním produktem a důrazem na nalezení nového trhu, případně změnu fungování trhu
stávajícího. Typickými znaky start-upu jsou
také globální ambice, nízké vstupní náklady,
vysoká návratnost investic a malý tým.
Podpora takovýchto začínajících inovativních
firem je nesmírně důležitá, protože se vzhledem
k novosti produktu jedná o rizikovější podnikatelskou aktivitu než v případě firem, které
podnikají se zavedenými, byť do jisté míry ino-

vovanými produkty. Jednou z cest, jak podpořit
tyto firmy, může být mimo nabídky prostor se
zvýhodněným nájemným a poradenské činnosti také Katalog Start-up firem Zlínského
kraje, který obsahuje profily nejzajímavějších
projektů, které byly v minulém roce zasídleny
v podnikatelských inkubátorech v našem kraji.
Katalog představuje tyto úspěšně začínající
firmy potenciálním zákazníků, partnerům a případným investorům.
Katalog je k dispozici v prostorách Podnikatelského inovačního centra ve 23. budově
bývalého svitovského areálu. 
/red/
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Devět projektů za čtyři miliardy
Celkem devět investičních projektů
v celkové hodnotě přes čtyři miliardy korun eviduje za loňský rok vládní agentura
CzechInvest ve Zlínském kraji. Vyplývá to
z výroční zprávy agentury. Tyto investice
přispějí k vytvoření 820 pracovních míst.
Z pohledu tuzemských a přímých zahraničních investic měli v roce 2013 nejvíce
důvodů k radosti na severu Moravy, kde
hodnota projektů přesáhla 9,7 miliardy
korun.
Nejvíce pracovních míst, celkem 1960,
zase mohlo vzniknout v Jihomoravském
kraji. Celkově se v České republice realizovalo 108 projektů za zhruba 48 miliard,
což vedlo k vytvoření více než 10 000
pracovních míst.

Komora má nové vedení

Jednatelka společnosti Euregnia, s.r.o.
Ivona Huňková vede od července Krajskou hospodářskou komoru Zlínského
kraje. Ve funkci tak vystřídala Martinu
Dlabajovou, která byla v květnových
volbách zvolena poslankyní Evropského
parlamentu. Ivona Huňková byla zvolena
novou předsedkyní v tajné volbě, a to počtem 17 hlasů. Shromáždění delegátů také
zvolilo nového člena představenstva KHK
ZK Roberta Zatloukala, zástupce firmy
Promens a.s. Nová prezidentka krajské
komory řadí mezi hlavní priority krajské
komory vytváření prostředí pro technické
vzdělávání a proexportní podporu.

Zóna i filharmonie

Lázeňství, průmyslová zóna Holešov,
koncertní turné Filharmonie Bohuslava
Martinů po Čínské lidové republice či
sklářský a letecký průmysl. To byly hlavní
body zájmu delegace z čínské provincie
Guangdong při její návštěvě ve Zlínském
kraji. Na programu byly návštěvy holešovské zóny, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a vybraných firem v kraji.
Delegaci vedl Wei Youcai, podnikatel
a člen Hospodářské komory provincie
Guangdong.
INZERCE

Motivace ke studiu
technických oborů

>INFORMACE

Zajímají vás příklady konkrétních forem
spolupráce mezi firmami a výzkumníky?
Stačí nahlédnout na seznam úspěšných
žadatelů, kteří letos získají inovační voucher, je uveřejněn na www.objevtesmer.cz.
Jedná se o prvních 46 předložených žádostí
z celkového počtu 70, které úspěšně prošly
administrativní kontrolou a hodnocením.
Zbývajících 24 projektů, jejichž žádosti též
splňují kritéria, se stává náhradníky.
Střední průmyslová škola Otrokovice otevřela
nové Experimentárium – přírodovědný a technický vědecký park plný interaktivních pomůcek, který bude sloužit studentům středních
a základních škol. Škola tak pokračuje v realizaci projektu „Centra vzdělávání – Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro
moderní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji“ financovaného z Evropského sociálního fondu.
Hlavním smyslem projektu je motivace žáků
základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. „V Experimentáriu chceme
žákům ukázat, jak může být věda zajímavá,
interaktivní a hravá,“ zdůraznil ředitel Střední
průmyslové školy Otrokovice Libor Basel.
Experimentárium je velký projekt, který zabírá všechna čtyři patra jedné z budov pro
teoretické vyučování v areálu Střední průmyslové školy na Štěrkovišti. Pro školáky je
připraveno celkem osm expozic. „Zaměřeny

jsou na fyziku, chemii, biologii a dohromady dávají ucelený komplet. Jsme chemickou
průmyslovkou, která má jedny z nejlépe vybavených laboratoří v celém kraji, a právě ty využijeme v odborné práci s dětmi. Biologickou
expozici jsme se snažili zaměřit na člověka
a jeho smysly, porovnání se strojem, zajímavé oblasti ze světa kriminalistiky, forenzní
techniky, otisky prstů a další. S tím souvisí
fyzikální expozice věnované mechanice a jednoduchým strojům, využití energií, elektřiny
a magnetismu. V další expozici, která jediná
je více demonstrační částí, najdou žáci obráběcí stroje. Smyslem je zajímavým způsobem
ukázat základní principy obrábění a probudit
kladný vztah k technice. V poslední expozici
chceme ukázat moderní technologie v domácnosti, se kterými žáci přicházejí běžně
do styku,“ dodal Libor Basel. 
/tz/

Modernizace železniční trati. Rok 2018
Takové jsou výsledky jednání, které vedli
představitelé Zlína s Ministerstvem dopravy
ČR, Správou železniční dopravní cesty, zpracovatelem projekční firmou SUDOP, Zlínským
krajem a zástupci dalších dotčených obcí. „Tento
projekt je pro naše město velmi důležitý a je
potřeba ho dotáhnou do konce. Modernizace
železničního spojení má pro naše obyvatele
velký význam. Po jeho realizaci se dostanou
do Otrokovic za pouhých dvanáct minut,“ upozornil primátor Miroslav Adámek.

Podle náměstka primátora Jiřího Kadeřábka
modernizace trati umožní také výrazně zvýšit
frekvenci vlakových spojů. Ve špičce by mohly
v úseku Zlín – Otrokovice jezdit každých 15
minut.
Přesná částka, která bude k modernizaci
železniční trati potřeba, zatím není vyčíslena.
Podle vyjádření zástupců Ministerstva dopravy
se počítá s tím, že zásadní část nákladů bude
pokryta z evropského Operačního programu
doprava 2014-2020. 
/tz/

NOVÉ NÁPADY PŘICHÁZEJÍ NA NOVÝCH MÍSTECH,
A PROTO VEZMĚTE SVOU FIRMU K NÁM.

◆ Výjezdní porady
◆ Školení zaměstanců
◆ Teambuilding
◆ Firemní večírky
◆ Vánoční party
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Adresa: Solné 1055
763 26 Luhačovice

Recepce: +420 577 157 111
Fax: +420 588 154 101

www.hotel-ambra.cz
recepce@hotel-ambra.cz

9. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů

56. mezinárodní
strojírenský
veletrh
IMT 2014

MSV 2014

MSV 2014

Kompletní péče
pod jednou střechou

Kompletní péče o vozy ŠKODA všech věkových kategorií

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Veletrhy Brno
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

Proč s přibývajícími roky ubírat na kvalitě péče? V našem autorizovaném servisu
najdete kompletní servis pro vozy ŠKODA všech věkových kategorií. Máme
nejmodernější servisní vybavení a ovládáme aktuální technologické postupy
předepsané výrobcem. Pro starší ročníky navíc garantujeme dostatek kvalitních
dílů ze sortimentu ŠKODA a pro vozy starší 4 let výhodné ceny díky Šekové knížce
plné slev. Pro více informací nebo objednávku nás kontaktujte na telefonním čísle
573 397 424 nebo na www.skoda-auto.cz.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
DOBE CAR s.r.o.
Tovární 1250
769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424
www.dobecar.cz

29. 9.–3. 10. 2014
Brno – Výstaviště

Untitled-401 1

NABÍZÍME
ZPRACUJEME

Komplexní řešení BOZP, PO a životního prostředí.
Dokumentaci dle požadavků aktuální legislativy.

PROVEDEME

Školení zaměstnanců – základní i profesní.
Šetření pracovních úrazů.
Kontroly pracovišť, návrhy na odstranění závad.

ZAJISTÍME

Revize a kontroly elektrických, tlakových,
plynových a zdvihacích zařízení.
Kontroly a servis hasicích přístrojů a hydrantů.

ZASTOUPÍME

V jednáních inspekce práce požárního dozoru.

POHLÍDÁME

Lhůty revizí, kontrol a školení.

Naše další činnosti

8.9.2014 9:

Výroba pružin všech typů dle požadavků zákazníka.

•
•
•
•

pružiny tlačné
• pružinový drát
pružiny tažné
• výrobky z pružinového
pružiny zkrutné
drátu
pojistné kroužky, • technické poradenství
závlačky

koordinátor BOZP na staveništích
akreditace a certifikace v oblasti BOZP
svářečská škola – kovo, plasty
svářečský dozor
technolog svařování IWT, EWT, EW
přezkušování svářečů dle požadavků legislativy
obrábění na CNC stojích

www.zekaplus.cz, e-mail: zekaplus@zekaplus.cz..

tel.: +420 577 343 818..
sídlo společnosti: Jasmínová č.e.0876, 763 21 Slavičín..

Areál Svit, budova č. 8
Hlavničkovo nábřeží 5675
760 01 Zlín
tel.: +420 577 213 801
e-mail: info@vyrobapruzin.com
www.vyrobapruzin.com

+420 7 33 122 007
+420 577 9 1 1 26 3
info@kompres.cz
www.kompres.cz

Firma JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. slaví první rok
provozu v nové budově v Průmyslové zóně Lukov

JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
představuje novinky
Průmyslové chlazení
vody PARKER HIROSS
strojní kompresorové chladiče „Chiller“
ventilátorové chladiče „Freecooling“
zajistíme návrh, projekt a instalaci

Generátory
dusíku PARKER
čistota 95–99,999 %
tlak 4–300 bar
rychlá návratnost investice
Odstřihněte se od závislosti na dodávkách
technických plynů a postavte si vlastní
stanici výroby plynného dusíku!
Servis zařízení značek: ALMIG, FINI, ORLÍK, PARKER, HIROSS, ATLAS COPCO,
CECCATO, COMPAIR, KAESER, ATMOS, SCHNEIDER a další

Naše nabídka:
zázemí firmy více než 1 000 m 2 včetně
prodejny s technikou stlačeného vzduchu
velké sklady náhradních dílů pro rychlý
servisní zásah
sušičky kondenzační a adsorpční, filtrace
šroubové kompresory od 2,2 do 250 kW
pístové a mobilní kompresory
bezolejové a medicinální kompresory
vysokotlaké kompresory do 350 bar
separátory odpadního kondenzátu
rychlospojky, spirálové hadice
půjčovna kompresorů a sušiček, příslušenství
měření a analýza stlačeného vzduchu
rozvody tlakového vzduchu a vakua
garance servisu do 24 hodin, revize
kompresorů, tlakových nádob a chlazení

