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je nám velkým potěšením Vám předložit další zajímavé a inspirující příběhy manažerské komunity, které mapujeme ve
spolupráci s Českou manažerskou asociací, která i letos bude
vyhlašovat nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry
České republiky v rámci soutěže Manažer roku. V aktuálním vydání magazínu se věnujeme energetice, dopravě na železnici,
logistice, česko-polské ekonomické spolupráci, prezentujeme
ekonomický a kulturní potenciál Moravskoslezského kraje a věnujeme se naší vášni, kultuře. Jsme rádi, že můžeme být partnery několika hudebních festivalů a vyhlašování Cen Thálie.

It is our great pleasure to present to you more interesting and
inspiring stories of the management community, which we are
mapping in cooperation with the Czech Management Association,
who will again this year announce the best managerial personalities, entrepreneurs and leaders of the Czech Republic in the Manager of the Year competition. In the current issue of the magazine,
we focus on energy, rail transport, logistics and Czech-Polish economic cooperation. Not only that, we present the economic and
cultural potential of the Moravian-Silesian Region and focus on our
passion and culture. We are happy to be partners of several music
festivals and the Thalia Awards.

Zveme Vás, sdílejte v rámci magazínu Vaše manažerské priority a tak inspirujte společnost kolem Vás. Magazín a Newsletter
Priority je Vám k dispozici.

19/09/2022 / 19.00
EVANGELICKÝ
KRISTŮV KOSTEL

Dear readers of the Priority Business & Government magazine,

V dnešní době je kultura něco, co povznáší mezilidské vztahy
a kultivuje vztahy v podnikatelském prostředí. V rámci omezování globalizace si více všímáme svých podnikatelských a kulturních zdrojů a uvědomujeme si, že svět musí být postaven na
spolupráci, a ne agresivním chování.

Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava
Karel Mark Chichon

OSTRAVA-CENTRUM

Vážení čtenáři magazínu Priority Business & Government,

Today, culture is something that elevates interpersonal relationships and cultivates relationships in the business environment.
In the context of reducing globalisation, we are becoming more
aware of our business and cultural resources and realising that the
world must be built on cooperation and not aggressive behaviour.
We invite you to share your management priorities in the magazine and thus inspire the society around you. The Priority Magazine
and Newsletter are at your disposal.

Vít Ruprich
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Kontinuita výroby paliv
a zelená budoucnost
„Jsme součástí kritické infrastruktury Česka. Naším úkolem je být stabilním pilířem české ekonomiky za jakékoliv situace. To je naše priorita a touto perspektivou se díváme na naši každodenní práci i budoucnost,“ říká
Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.
Text: Vít Ruprich

Foto: archiv ORLEN Unipetro

 Svět v posledních letech přináší řadu
dříve nečekaných výzev. Nezdá se Vám?

Jsem rád, že na ně v naší skupině umíme
rychle a účinně odpovídat. Nelze být na
vše dopředu připraven, ale je důležité být
schopen nastalou situaci efektivně vyřešit.
Dokázali jsme zajistit kontinuitu výroby
a dodávek pohonných hmot na český trh
během pandemie a daří se nám to i letos,
kdy zažíváme globální geopolitickou krizi.

getické náročnosti naší výroby a cirkulární ekonomika, tedy důraz na obnovitelné
zdroje a recyklaci dříve nevyužívaného
plastového nebo organického odpadu.
Zavedeme také pokročilá biopaliva a bezemisní produkty, jako je například zelený
vodík. Celkově chceme do roku 2030 do
zelených projektů investovat 30 miliard korun a do digitalizace dalších pět.


 Česko aktuálně řeší odklon od ruské
ropy. Zvládnete přechod na jinou ropu?

V našich rafinériích zpracováváme 16
různých druhů ropy z desítky zemí světa
například z USA, Afriky, Severního moře,
Saúdské Arábie, Kazachstánu, Ázerbájdžánu apod. Desítky dalších typů jsme v posledních letech úspěšně otestovali. Ústup
od ruské ropy tedy technologicky zvládneme, což je zásadní informace pro zajištění
energetické stability Česka.
 Do roku 2050 plánujete mít nulové
emise. Jak toho dosáhnete?

I tak tradiční průmysl, jako je náš, může být
udržitelný, inovativní a časem i emisně neutrální. Cesta k emisní neutralitě samozřejmě není jednoduchá, ale volbou správných
nástrojů můžeme tohoto ambiciózního
cíle dosáhnout. Prvním krokem k tomuto
cíli bylo přijetí strategického rozvojového
plánu do roku 2030.


Na jaké oblasti jste se v něm zaměři-

li?
Klíčem k dosažení emisní neutrality bude
především dekarbonizace, snížení ener-
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Jaké máte vodíkové plány?

Letos otevřeme první vodíkové stojany na
našich čerpacích stanicích Benzina ORLEN
v Praze na Barrandově a v Litvínově. Do
roku 2030 vybavíme vodíkem 28 stanic
v Česku a 26 na Slovensku. Vodíková infra-

NA CESTĚ
K NULOVÝM EMISÍM
Základní oblasti rozvoje skupiny
ORLEN Unipetrol do roku 2030

struktura tak bude k dispozici ve velkých
městech a na významných dopravních
tepnách a bude zajištěno napojení obou
států na okolní země.
S kým spolupracujete na rozvoji vodíkové elektromobility?



Spolupráci rozvíjíme s obchodními partnery, jako je třeba Toyota nebo Pražská
plynárenská, a s místními samosprávami
či akademickou sférou. Podepsali jsme
memoranda o spolupráci s Prahou, Středočeským krajem, Ústeckým krajem a Brnem.
A s dalšími subjekty vedeme čilou diskuzi. 
Děkujeme za rozhovor.

Do roku 2030 celkově
investujeme do zelených
projektů přes

30

miliard Kč.

Petrochemický segment

Dekarbonizace
Snížení energetické náročnosti
Důraz na obnovitelné zdroje

recyklované plasty

15 % produkce bude tvořeno
z recyklovaného plastového
odpadu.

Raﬁnérský segment
cirkulární ekonomika

Objem pokročilých biopaliv
dosáhne 0,2 milionů tun ročně.

Energetika
dekarbonizace výroby

Postupně nahrazujeme uhelné
teplárny novými paroplynovými
jednotkami.

Recyklace plastů
Maloobchod

Pokročilá biopaliva

vysoký podíl alternativních
pohonů

Kromě standardních pohonných
hmot nabízíme i CNG, LPG,
elektrickou energii a nově také
vodík, pro který budujeme
infrastrukturu.

Vodík
palivo přítomnosti

Do roku 2030 plánujeme vybavit
54 čerpacích stanic v České
republice a na Slovensku plnicími
stojany na vodík a vybudovat 3
vodíková distribuční centra.
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We are part of the critical infrastructure of the Czech Republic. Our task is to be a stable pillar of the Czech
economy in any situation. This is our priority, and we look at our daily work and the future from this perspective,
says Tomasz Wiatrak, CEO of ORLEN Unipetrol Group.

 In
recent years, the world has
presented a number of previously
unexpected challenges. What is your
take on this?



The Czech Republic is currently
dealing with a shift away from Russian
oil. Can you manage the transition to
another oil?

I am glad that we can respond to them
quickly and efficiently in our group. It is
not possible to be prepared for everything
in advance. Still, it is important to be able
to deal with the situation effectively. We
ensured continuity of production and
supply of fuels to the Czech market during
the pandemic. We are doing it again
this year when experiencing a global
geopolitical crisis.

In our refineries, we process 16 different
types of crude oil from dozens of countries
worldwide, for example, from the USA, Africa,
the North Sea, Saudi Arabia, Kazakhstan,
Azerbaijan, etc. We have successfully tested
dozens of other types in recent years. We
can, therefore, technologically manage
the withdrawal from Russian oil, which is
crucial information for ensuring the Czech
Republic’s energy stability.

You plan to have zero emissions by
2050. How will you achieve this?



Even a traditional industry like ours can
be sustainable, innovative and, in time,
emission-neutral. Of course, the path to
carbon neutrality is not easy, but we can
achieve this ambitious goal by choosing
the right tools. The first step towards this
goal was the adoption of the 2030 Strategic
Development Plan.


What areas did you focus on in it?

The key to achieving emission neutrality
will be primarily decarbonisation, reducing
the energy intensity of our production
and the circular economy, i.e. an emphasis
on renewable resources and recycling
previously unused plastic or organic waste.
We will also introduce advanced biofuels
and emission-free products such as green
hydrogen. Overall, we want to invest CZK
30 billion in green projects by 2030 and five
billion in digitalisation.

“Even a traditional industry
like ours can be sustainable,
innovative and, in time,
emission-neutral.“

„



What are your hydrogen plans?

This year, we will open the first hydrogen
dispensers at our Benzina ORLEN stations in
Prague Barrandov and Litvínov. By 2030, we
will equip 28 stations in the Czech Republic
and 26 in Slovakia with hydrogen. Hydrogen
infrastructure will thus be available in major
cities and on major transport arteries,
ensuring that both countries are connected
to neighbouring countries.
Who are you cooperating with to
develop hydrogen electromobility?



We develop cooperation with business
partners such as Toyota or Pražská
plynárenská as well as with local
governments and academia. We have
signed memoranda of cooperation with
Prague, the Central Bohemia Region, the
Ústí nad Labem Region and Brno. And
we are in intensive discussions with other
entities. 
Thank you for the interview.
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Continuity of Fuel Production
and a Green Future

Za zásadní považuji
modernizaci
vozidlového parku
a zavádění moderních
technologií

Text: Vít Ruprich

Foto: archiv ČD, a.s.

 Pane předsedo představenstva, celý svůj profesní život se
pohybujete na železnici a v rámci skupiny Českých drah. Jaká
je Vaše vize pro národního dopravce evropského střihu?

 Zákazník vyžaduje dochvilnost, kvalitu a nové služby, což
znamená i investice do vozového parku. Jaké nové vozy můžeme očekávat ve Vašich barvách?

Priority mám v zásadě tři – finanční stabilizace firmy, spokojení zaměstnanci a kvalita služeb.
Hned po nástupu jsme společně s kolegy rychle řešili neodkladné
věci ohledně financování a ratingu. Teď se postupně dostává na
další úkoly. Mezi nimi je sestavení očekávky roku 2022 a příprava
nového střednědobého plánu, který zohlední současnou situaci,
kdy nedosahujeme předcovidových tržeb, ale ceny vstupů letí raketově vzhůru.
Nicméně věřím, že i v této době můžeme dráhy posunout dál. Za
zásadní považuji pokračovat v modernizaci vozidlového parku, zavádět moderní technologie, a to včetně těch šetrných k životnímu
prostředí. Cesta k vozidlům na alternativní pohon bude sice dlouhá, ale velice tomu fandím.

Do provozu jsme uvedli například InterJety, aktuálně nejmodernější vlaky v Evropě, to byla velká novinka posledních měsíců. Pro
regionální dopravu jsme objednali 50 dvouvozových a 60 třívozových elektrických jednotek RegioPanter nejnovějšího provedení.
Vlaky budeme do provozu zavádět postupně, v současnosti už
jezdí například v Jihočeském a Plzeňském kraji. Dalších 66 motorových vlaků vybavených evropským zabezpečovacím systémem
ETCS nám dodá polský výrobce PESA Bydhošť. První jednotky začnou přicházet z výroby v období jízdního řádu 2023 a dále. Rámcová smlouva pak umožňuje odběr až 160 těchto vlaků. Novinkou
v dálkové a mezinárodní dopravě bude 20 zcela nových devítivozových jednotek. Vlaky s provozní rychlostí až 230 km/h budeme
využívat hlavně na mezinárodních linkách do Německa nebo Rakouska, ale obslouží i české tratě, např. z Prahy do Ústí nad Labem
nebo z Prahy do Brna. První soupravy dostaneme v roce 2024. Na
mezistátní spoje pak v budoucnu nasadíme i 50 výkonných lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km/h. Takže se cestující
v příštích letech mohou těšit na celou řadu novinek.

Očekávání zákazníků jsou zaměřena na kvalitu. Daří se
kvalitu nabízet?


Kvalita služeb je základní předpoklad pro růst tržeb. Dál budeme rozšiřovat například nabídku wi-fi v našich vlacích, služby pro
cestující s dětmi, handicapované spoluobčany nebo pro cyklisty.
S kvalitou samozřejmě souvisí i moderní vozový park. České dráhy
plánují v následujících deseti letech investovat do nákupu vlaků až
100 miliard korun.
Manažerská komunita využívá železnici čím dál více. Jak
pečujete o tohoto náročného zákazníka?


Všichni zákazníci jsou nároční. Na počítači dnes pracují manažeři
i studenti. Takže třeba technologii wi-fi jsme instalovali do další tisícovky vlaků. Důležitý je dostatek zásuvek pro nabíjení drobné elektroniky. Naše nejmodernější soupravy InterJet nabízejí dokonce
bezdrátové nabíjení mobilních telefonů. Vůbec poprvé ve střední
Evropě byla v těchto soupravách využita technologie výroby oken,
která umožní snazší průchod signálu mobilních telefonů do soupravy se zachováním tepelně-izolačních vlastností skel. Prostup
mobilního signálu ve vlacích by pak měla vylepšit i technologie
opakovačů, kterou budeme testovat v létě. Samozřejmostí v moderních vlacích jsou sklopné stolky či polohovatelná sedadla, která
vedle možnosti pracovat během cesty nabízejí příjemný komfort.
Důležité je i občerstvení, ať už formou restauračních a bistro vozů,
kde spolupracujeme s předními českými šéfkuchaři na přípravě
menu se zajímavým kulinářským zážitkem, nebo formou minibaru,
kde cestující naleznou základní občerstvení.
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 Ekologizace dopravy na železnici je evropským a národním tématem. Chystáte se na využití i nových pohonů, například vodíku?

Ve druhé polovině května jsme se společností Alstom odprezentovali v rámci railshow po celé republice první a jediný vlak na vodíkový pohon uvedený do běžného provozu. Uplatnění vodík najde
především v regionální dopravě. Už dnes o této variantě jednáme například s Moravskoslezským nebo Ústeckým krajem. Evropa
k dekarbonizaci inklinuje a jsou tendence nahradit starou dieselovou vozbu nějakou alternativní. Bude ale záležet na objednatelích,
kterými jsou právě buď jednotlivé regiony, nebo stát, zda budou
alternativní pohony požadovat v zadávacích řízeních na zajištění
veřejné dopravy. Nezapomeňme na to, že neexistuje infrastruktura
na plnění těchto vlaků. A zásadní je tady i cena samotných vozidel
na vodíkový pohon. V současné době jsou o zhruba čtyřicet až padesát procent dražší než běžná motorová vozidla. Takže ano, alternativním pohonům určitě dáváme zelenou, ať už jde o vodíkové,
nebo bateriové vlaky. Budeme tento trend maximálně podporovat, ale finální rozhodnutí je na zákaznících – na krajích a státu. 
Děkujeme za rozhovor.

Priority Business&Government | 11

Business | Manažerské příběhy

Vystudovaný právník Michal Krapinec zahájil svou profesní
dráhu v advokacii. V rámci Skupiny ČD pracuje již deset let,
bohaté zkušenosti sbíral např. v oblasti carga nebo informačních systémů. Mezi jeho zájmy patří vedle železnice hlavně
cestování a sport. Předsedou představenstva a generálním
ředitelem Českých drah, a.s., je od dubna letošního roku.

Michal Krapinec, a law graduate, began his professional career in the legal profession. He has been working
within the ČD (Czech Railways) Group for ten years, gaining extensive experience in the areas of cargo and
information systems. Besides railways, his interests include mainly travel and sports. He has been Chairman of
the Board of Directors and the General Director of ČD since April this year.

 You have spent your entire professional life on the railway
and within the Czech Railways Group. What is your vision for
a European-style national carrier?

I basically have three priorities — financial stability of the company,
satisfied employees and quality of service.
Immediately after joining, my colleagues and I quickly dealt
with urgent matters regarding financing and rating. Now we
are gradually moving on to other tasks. Among them is setting
expectations for 2022 and preparing a new medium-term plan
that takes into account the current situation where we are not
reaching revenues from the period before COVID-19, but input
prices are rocketing.
However, I believe that even at this time, we can move the railways
further. I consider it essential to continue to modernise the fleet
and to introduce modern technologies, including environmentally
friendly ones. The road to alternatively powered vehicles will be
long, but I am very much in favour of it.
 Customer expectations are focused on quality. Have you
been successful in offering quality?

Quality of service is a prerequisite for revenue growth. We will
continue to expand, for example, the wi-fi offered on our trains as
well as assistance for passengers with children, disabled citizens
and cyclists. Of course, quality is also linked to a modern fleet. ČD
plans to invest up to CZK 100 billion in the purchase of trains over
the next ten years.
 The management community is using rail more and more.
How do you look after this demanding customer?

All customers are demanding. Both managers and students work
using computers today. So, for example, we have installed wifi technology on a thousand more trains. It is important to have
enough sockets to charge small electronics. Our state-of-the-art
InterJet trains even offer wireless charging for mobile phones.
For the first time ever in Central Europe, window production
technology has been used in these trains to allow mobile phone
signals to pass more easily into the train while maintaining the
thermal insulation properties of the glass. The penetration of
mobile signals in trains should also be improved by repeater
technology, which will be tested in the summer. Folding tables
or reclining seats are commonplace on modern trains, which, in
addition to the ability to work during the journey, offer pleasant
comfort. Refreshments are also important, whether in the form of
restaurant or bistro carriages, where we cooperate with leading
Czech chefs to prepare menus with an interesting culinary
experience, or in the form of a minibar, where passengers can find
basic refreshments.
 Customers demand punctuality, quality and new services,
which also means investments in the fleet. What new vehicles
can we expect to see in your colours?

For example, we launched InterJets, currently the most modern
trains in Europe, which was big news in recent months. We ordered
50 two-car and 60 three-car RegioPanter electric units of the latest
design for regional transport. The trains will be introduced into
service gradually and are currently running, for instance, in the

12 | Priority
Business&Government
Nové soupravy
InterJet výrazně
zvýšily cestovní komfort na linkách z Prahy do Chebu přes Plzeň a přes Ústí nad Labem.
The new InterJet trains have significantly increased travel comfort on the lines from Prague to Cheb via Plzeň and via Ústí nad Labem.
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South Bohemia and Pilsen regions. Another 66 trains equipped
with the European Train Control System (ETCS) will be delivered
by the Polish manufacturer PESA Bydhošt‘. The first units will
start coming out of production in the 2023 timetable period and
beyond. The framework contract allows for purchasing up to
160 of these trains. A novelty for long-distance and international
transport will be 20 brand new nine-car units. The trains with
an operating speed of up to 230 km/h will be used mainly on
international lines to Germany or Austria, but they will also serve
Czech lines, e.g. from Prague to Ústí nad Labem or from Prague
to Brno. The first trains will be delivered in 2024. In the future, we
will also deploy 50 powerful Siemens Vectron locomotives for
interstate connections at a speed of 230 km/h. So passengers can
look forward to many innovations in the coming years.
 The greening of rail transport is a European and national
issue. Are you planning to use new propulsion systems, such
as hydrogen?

In the second half of May, we presented the first and only
hydrogen-powered train put into regular operation with Alstom
at a rail show across the country. Hydrogen will be used primarily
in regional transport. We are already discussing this option with,
for example, the Moravian-Silesian Region and the Ústí nad Labem
Region. Europe is tending towards decarbonisation, and there are
tendencies to replace old diesel vehicles with alternative ones.
However, it will depend on the contracting authorities, either
individual regions or the state, whether they will require alternative
propulsion in tenders for public transport. Let us not forget that
there is no infrastructure for filling these trains. And the cost of
the hydrogen-powered vehicles themselves is also crucial here.
They are currently around forty to fifty per cent more expensive
than conventional motor vehicles. So yes, we are definitely giving
the green light to alternative propulsion, whether it is hydrogen
or battery trains. We will support this trend as much as possible,
but the final decision is up to the customers — the regions and
the state. 
Thank you for the interview.
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I Consider It Essential to Modernise the Vehicle
Fleet and to Introduce Modern Technologies

Již od roku 2007 fungujete jako dceřiná společnost Českých drah. Jaké je Vaše poslání?


Jak již vyplývá z názvu naší společnosti, naším primárním úkolem
je zajištění přepravy zboží po železnici. Ročně přepravíme více
než 60 milionů tun zboží. Převážíme nejen hromadné substráty, ale našimi vlaky přepravujeme také hutní výrobky, pohonné
hmoty, agrární produkty, nově vyrobené automobily apod. Významnou měrou se podílíme na likvidaci následků kůrovcové
kalamity, která zasáhla naše lesy. Známý je náš slogan „Cokoliv
– kamkoliv“ a jeho pravdivost dokládají například přepravy mimořádných zásilek – souprav metra, nádob na vyhořelé jaderné
palivo, humanitárního zboží nebo vojenské techniky.
Podařilo se Vám v roce 2021 dostat společnost opět do
zisku. Můžete nám k tomu něco říci?


Rok 2021 byl ve znamení růstu přepravních objemů a tržeb ve většině stěžejních komodit, s výjimkou automotive a kombinované
dopravy, které však brzdila řada externích vlivů. Naše společnost
realizovala za rok 2021 zisk před zdaněním dle mezinárodních
účetních standardů (IFRS) ve výši 290 mil. Kč, což je meziroční
zlepšení o 674 mil. Kč. Není však třeba velkého plácání po ramenou, již závěr loňského roku jasně naznačil, že rok 2022 bude ve
znamení prudkého růstu cen nákladových vstupů a pokračujícího nedostatku některých součástek v průmyslové výrobě. Nově
významně ovlivňuje makroekonomickou situaci válečný konflikt
na Ukrajině a s ním souvisí i změna některých zbožových proudů.
Loňské výsledky tak již necháváme spíše statistikům.
 V globalizované ekonomice hraje doprava zboží zásadní
roli. Jaká je Vaše teritoriální působnost a uvažujete o expanzi?

Správná otázka. Česká republika je nám opravdu už malá. Kromě ČR jsme držiteli oprávnění k provozování železniční nákladní
dopravy v dalších šesti evropských zemích. Nejprve jsme v roce
2015 začali s rozvojem aktivit v Polsku a dnes na polském trhu
přepravujeme okolo 4 milionů tun zboží ročně. Nákup nových
interoperabilních lokomotiv Vectron nám umožnil „podívat“ se
i na západ, nejprve v roce 2019 do Rakouska a o rok později do
Německa. Díky spolupráci obou zahraničních poboček může
ČD Cargo nabízet v tranzitu nejen přepravní trasu přes Slovensko a Českou republiku, ale i po koridorové trati přes Rakousko
a Passau dále do Německa. To je v této době obzvlášť důležité
s ohledem na významně omezenou propustnost hraničního
přechodu Děčín – Bad Schandau. Další expanze byla zaměřena
na východ a směrem na Balkán. Výsledkem bylo získání „licence“
na Slovensku (červen 2020), v Maďarsku (říjen 2020) a v Chorvat-

Ing. Tomáš Tóth vystudoval Dopravní inženýrství na Univerzitě Pardubice a prošel několik manažerských pozic ve skupině Českých drah.
V ČD Cargo a.s. je od roku 2013 a v současné době je předsedou představenstva největšího českého železničního nákladního dopravce.
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sku (duben 2022). Zde nepotřebujeme nasazovat nejmodernější
techniku, ale můžeme využívat starší, avšak stále plně provozuschopné a spolehlivé lokomotivy. Balkán obecně považujeme
za velmi perspektivní trh, proto jsme již podali žádost o získání
licence ve Slovinsku, chceme založit dceřinou společnost v Srbsku. Nezajímavé nejsou ani další západoevropské trhy, konkrétně
například země Beneluxu. V souvislosti se změnou geopolitické
situace souvisejí i změny zbožových toků. Naši zákazníci si hledají
alternativní surovinové zdroje, pro které je nutné zajistit nové trasy. Výrazně tak rostou například přepravy z a do baltských nebo
jaderských přístavů. Díky naší široké teritoriální působnosti jsme
schopni požadavky našich obchodních partnerů plně pokrýt.
 Železniční nákladní doprava jako nástroj zelené politiky
ČR. Co si pod tím můžeme představit a jaké ekologické pohony chcete uplatňovat?

Je nutné uvědomit si, že zelená politika není jen o nových pohonech vozidel, neboť využívání železnice je už ze své podstaty
nástrojem zelené politiky. Proč? Je ekologická a udržitelná, v maximální míře využívá elektrickou energii s nižšími emisemi hluku
a škodlivých výfukových plynů a je s ní spojeno pouze 0,4–0,5 %
emisí skleníkových plynů z dopravy v EU – na veškerou dopravu
v EU přitom připadá 25 % celkových emisí Unie. Je také energeticky účinnější než silniční doprava, oproti elektromobilům
spotřebuje na stejný výkon 9x méně elektrické energie, v případě dieselové trakce spotřebuje železnice na stejný výkon pouze
1/3 nafty. A v neposlední řadě je i bezpečná. Naše vlaky využívají
z 92 % elektrickou energii, park dieselových lokomotiv postupně modernizujeme a dosazujeme do nich nové motory splňující
přísné emisní limity. A samozřejmě v blízké budoucnosti počítáme s hybridními nebo bateriovými řešeními.
Jakým způsobem myslíte, že je možné dostat zboží ze silnice na železnici?


Primárně musíme zboží na železnici udržet, nesmí se zhoršovat
podmínky pro železniční dopravu. A co se týče převodu zboží,
vidím největší příležitost v kooperaci dopravních módů. Zatímco
dnes si se silnicí konkurujeme, v budoucnu vidím jako jedinou
udržitelnou možnost spolupráci a využívání výhod, které silnice
a železnice mají. Železnice nabízí rychlou a ekologickou přepravu
na delší vzdálenosti, výhodou silnice je zase flexibilita a efektivní zabezpečení první/poslední míle. To vše bez překládky zboží,
s využitím intermodálních jednotek. 

Děkujeme za rozhovor.
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Ročně přepravíme více než
60 milionů tun zboží

In a globalised economy, the
transport of goods plays a vital role.
What is your territorial scope, and are
you considering expansion?


Velkou pozornost věnuje ČD Cargo i obnově parku dieselových lokomotiv.
ČD Cargo also pays great attention to the renewal of its diesel locomotive fleet. Foto: Michal Roh ml.

We Transport More Than 60 Million
Tonnes of Goods Annually

That is a good question. The Czech
Republic is really small for us. Apart from
the Czech Republic, we are authorised
to operate rail freight transport in six
other European countries. We first started
developing our activities in Poland in
2015. Today, we transport around 4
million tonnes of goods annually in the
Polish market. The purchase of new
Vectron interoperable locomotives has
enabled us to “look west” as well, first to
Austria in 2019 and to Germany a year
later. Thanks to the cooperation between
the two foreign branches, ČD Cargo can
offer a transit route not only through
Slovakia and the Czech Republic but
also along the corridor line through
Austria and Passau on to Germany. This is
particularly important at this time, given
the significantly reduced capacity of the
Děčín-Bad Schandau border crossing.
Further expansion was directed eastwards
and towards the Balkans. As a result,
a “licence” was obtained in Slovakia (June
2020), Hungary (October 2020) and Croatia

(April 2022). Here we do not need to
deploy the latest technology but can use
older but still fully operational and reliable
locomotives. We consider the Balkans in
general to be a very promising market,
so we have already applied for a licence
in Slovenia, and we want to establish
a subsidiary in Serbia. Other Western
European markets are not uninteresting
either, specifically the Benelux countries,
for example. In connection with the
change in the geopolitical situation, there
are also changes in the flow of goods.
Our customers are looking for alternative
sources of raw materials, for which new
routes have to be secured. For example,
shipments to and from Baltic or Adriatic
ports are growing significantly. Thanks to
our wide territorial coverage, we can fully
cover the requirements of our trading
partners.
Rail freight transport is a tool of the
green policy of the Czech Republic.
What can we imagine under this, and
what kind of ecological drives do you
want to apply?



It is important to remember that green
policy is not just about new vehicle
propulsion, as rail use is by its very
nature a green policy tool. Why? It is
environmentally friendly and sustainable,
makes maximum use of electricity with
lower noise and harmful exhaust emissions,
and accounts for only 0.4 – 0.5% of the EU’s

greenhouse gas emissions from transport
– while all transport in the EU accounts
for 25% of the Union’s total emissions. It
is also more energy-efficient than road
transport, using nine times less electricity
than electric vehicles for the same power.
In contrast, rail uses only 1/3 of the diesel
for the same power. And, last but not least,
it is safe. Our trains use 92% electric power.
We are gradually modernising our fleet of
diesel locomotives and fitting them with
new engines that meet strict emission
limits. And, of course, we count on hybrid
or battery solutions in the near future.
How do you think it is possible to get
goods from road to rail?



Primarily, we must keep goods on the
railways; conditions for rail transport
must not deteriorate. And as far as the
transfer of goods is concerned, I see the
biggest opportunity in the cooperation
of transport modes. While today we
compete with the road, in the future,
I see cooperation and taking advantage
of the advantages of road and rail as the
only sustainable option. Rail offers fast and
environmentally friendly transportation
over longer distances. At the same time,
the advantage of the road is flexibility
and efficient first/last mile operation.
All this without reloading goods, using
intermodal units. 
Thank you for the interview.
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Ing. Tomáš Tóth graduated in Transport Engineering at the University of Pardubice and held several
managerial positions in the ČD Group. He has been with ČD Cargo a.s. since 2013 and is currently Chairman
of the Board of Directors of the largest Czech rail freight carrier.

 You
have been operating as
a subsidiary of České dráhy since 2007.
What is your mission?

As the name of our company implies, our
primary task is to ensure the transport of
goods by rail. We transport more than
60 million tonnes of goods annually. Not
only do we transport bulk substrates,
but our trains also carry metallurgical
products, fuel, agricultural products,
newly manufactured cars, etc. We
make a significant contribution to the
eradication of the consequences of the
bark beetle calamity that hit our forests.
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Our slogan “Anything – Anywhere”
is well-known, and its truthfulness is
demonstrated, for example, by the
transport of extraordinary shipments
– train sets for the metro system, spent
nuclear fuel containers, humanitarian
goods, and military equipment.
 You have managed to make the
company profitable again in 2021. Can
you tell us something about it?

The year 2021 was marked by growth in
transport volumes and revenues in most of
the key commodities, with the exception

of automotive and combined transport,
which were, however, hampered by
a number of external influences. Our
company made a profit before tax under
the International Accounting Standards
(IFRS) of EUR 290 million for 2021. This is
a year-on-year improvement of CZK 674
million. However, there is no need for
a big pat on the back; the end of last year
already clearly indicated that 2022 would
be marked by a sharp rise in input cost
prices and continued shortages of certain
components in industrial production.
More recently, the war conflict in
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S lokomotivami ČD Cargo se můžeme běžně setkat i v Rakousku / ČD Cargo locomotives are also commonly seen in Austria. Foto: Karim Ibrahim
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Ukraine has significantly impacted the
macroeconomic situation and, with it,
a change in some commodity flows. Last
year’s results are, therefore, left to the
statisticians.

The multimodal logistics centre is situated in close proximity to the Leoš Janáček Ostrava International Airport
in the Mošnov Industrial Zone, with a direct connection to the motorway and railway network near the Czech,
Polish and Slovak borders. The project developer is CONCENS INVESTMENTS a.s. The Chairman of the Board of
Directors, Petr Kalina, presented the project.

 For the Moravian-Silesian Region, the shift of freight
transport from roads to rail is important. Will this be
made possible by the combined transport terminal under
construction?

Ostrava Airport Multimodal Park
má multiplikační efekt pro široké okolí

The Combined Transport Terminal will be put into operation in
July this year. It will enable the transfer of freight transport from
road to rail not only within the Moravian-Silesian Region but also
in the entire region on the border of the Czech Republic, Poland
and Slovakia. At the same time, it will provide added value and
comparative advantage to the tenants of OSTRAVA AIRPORT
MULTIMODAL PARK (OAMP).
 Who are the tenants of the logistics centre, and what do
you offer them?

The following companies make up the tenants of the OAMP
premises, which are located in four separate halls: ABB s.r.o., Central
Warehouse Solution s.r.o. (Skladon), Continental Barum s.r.o., Česká

Multimodální logistické centrum je situováno v těsné blízkosti
Mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava v Průmyslové
zóně Mošnov s přímým napojením na dálniční a železniční síť
v blízkosti českých, polských a slovenských hranic. Developerem projektu je společnost CONCENS INVESTMENTS a.s. a předseda představenstva Petr Kalina nám projekt představil.
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These companies use modern warehouse and production facilities
within OAMP. The location in Mošnov allows easy transport
accessibility with connection to the motorway network and
multimodality in connection with the railway terminal.
 Hall 5 will be among the largest warehouse areas. What is
the state of its construction, and what equipment will it offer?

A building permit has been issued for the 97,000 m2 hall with
order number 5. Intensive negotiations are currently underway
with potential tenants. Apart from its size, its uniqueness lies in
the possibility of transshipment of goods or materials from the
industrial railway directly to the covered warehouse space and
vice versa. 
Thank you for the interview.

Foto: OAMP Holding s.r.o.

 Pro Moravskoslezský kraj je důležitý přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici. Umožní to budovaný terminál
kombinované dopravy?

Terminál kombinované dopravy bude uveden do provozu v červenci letošního roku a umožní přesun nákladní dopravy ze silnice
na železnici nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale rovněž
celého regionu na pomezí Česka, Polska a Slovenska. Současně
poskytne přidanou hodnotu a komparativní výhodu nájemcům
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK (OAMP).


pošta, s.p., DHL Automotive s.r.o., Geis CZ, s.r.o., Hyundai Glovis
Czech Republic s.r.o., M.K. Invest Group s.r.o., Rhenus Logistics s.r.o.,
and UFI FILTERS Czech s.r.o.

Kdo jsou nájemci logistického centra a co jim nabízíte?

Nájemci areálu OAMP, kteří jsou umístěni ve čtyřech samostatných
halách, jsou společnosti: ABB s.r.o., Central Warehouse Solution
s.r.o. (Skladon), Continental Barum s.r.o., Česká pošta, s.p., DHL Automotive s.r.o., Geis CZ, s.r.o., Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o.,
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M.K. Invest Group s.r.o., Rhenus Logistics s.r.o. a UFI FILTERS Czech
s.r.o.
Uvedené společnosti využívají v rámci OAMP moderní skladové
a výrobní prostory, lokalita v Mošnově umožňuje snadnou dopravní dostupnost s napojením na dálniční síť a multimodalitu ve
spojení s železničním terminálem.
 Mezi největší skladové plochy bude patřit hala 5. V jakém
stavu je její výstavba a jaké nabídne vybavení?

Na halu s pořadovým číslem 5 o výměře 97 000 m2 je vydáno stavební povolení. Aktuálně probíhají intenzivní jednání s potenciálními nájemci, její unikátnost kromě velikosti spočívá v možnosti
překládky zboží či materiálu ze železniční vlečky přímo do zastřešených skladových prostor a naopak. 
Děkujeme za rozhovor.
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Ostrava Airport Multimodal Park
Has a Multiplier Effect for the Wider Area

Nové obchodní
kontakty a prodejní kanály
jsou základní hodnotou
veletrhu

Text: redakce

Foto: archiv Veletrhy Brno, a.s.

 Výstaviště
konečně otevřelo své
brány a veletržní průmysl opět nabírá
dech. Zůstávají Vám vystavovatelé věrni?

Ano, zejména vystavovatelé, pro něž byla
účast na veletrhu dlouhodobě přínosná
a umějí této formy prezentace využít a vyhodnotit si ji, nám věrni zůstávají. Mnozí
z nich toužebně očekávali možnost osobní prezentace po téměř dvou letech omezení základní lidské potřeby, tj. osobního
kontaktu. Objevují se samozřejmě i noví
vystavovatelé, kteří účastí na veletrhu testují své produkty a vyhledávají nové obchodní kontakty a prodejní kanály. To je
ostatně jedna z nejdůležitějších přidaných
hodnot veletrhu.
Provedli jste několik průzkumů mezi
vystavovateli. Jaké místo zaujímají v dnešní době veletrhy v obchodní
a marketingové strategii firem?


Ano, průzkumy mezi vystavovateli jsme
prováděli už v době covidové, tj. v letech
2020 a 2021, a to z důvodu potřeby ujištění, že o veletrh bude i do budoucna zájem.
A ujistili nás o tom vystavovatelé průřezově z většiny oborů zastoupených ve veletržním kalendáři BVV. Aktuální průzkum
realizovaný na veletrzích Silva Regina
a Biomasa 2022, které letos proběhly bez
rozsahem klíčového veletrhu Techagro,
potvrdil, že i v případě výrazného zmenšení celkového rozsahu veletrhů může být
návštěvnost hodnocena pozitivněji co do
kvality, než tomu bylo při větším rozsahu
na předešlém ročníku. 53 % z reagujících
respondentů navíc zařadilo veletrh mezi
tři nejefektivnější využívané marketingové nástroje a 93 % respondentů vyjádřilo
záměr zúčastnit se příštího ročníku veletrhu. To nás samozřejmě těší a ujišťuje ve
smysluplnosti a dlouhodobé udržitelnosti
veletrhů.
Fakt, že veletrhy v dohledné době zcela
jistě nedosáhnou kvantitativních para-

20 | Priority Business&Government
Tomáš Moravec. Foto: Tino Kratochvíl

Vydání 2/2022

Vydání 2/2022

metrů počtu vystavovatelů, návštěvníků
i pronajatých metrů čtverečních, na které
jsme byli zvyklí do roku 2019, je třeba vzít
v potaz a zaměřit se na kvalitativní parametry přínosu.
Manažerská komunita je náročná.
Jak hodnotí spokojenost s přípravou
a průběhem veletrhů?



Aktuálně probíhá celosvětový restart veletrhů, a to v době, která je podmínkami
značně nestabilní. Důsledky covidového
období, změny v celosvětových logistických řetězcích i enormní nárůsty cen
energií a materiálů způsobených válkou
na Ukrajině znesnadňují opětovnou stabilizaci a ovlivňují téměř všechny obory
lidské činnosti. Nestabilní prostředí veletrhům příliš nesvědčí z důvodu potřeby
dlouhodobé přípravy a plánování. Riziko
zrušení jakéhokoliv veletrhu dnes zkrátka
existuje a pořadatelé i vystavovatelé mu
podřizují termíny i míru odhodlání veletrhu se účastnit.
Mezinárodní strojírenský veletrh byl
vždy zásadní pro český průmysl. Co
můžeme očekávat od letošního ročníku?



Pracujeme na přípravě tak, aby byl 63. ročník MSV opět výkladní skříní českého
průmyslu s reprezentativním zastoupením zahraničních vystavovatelů. Tradiční
vystavovatelé jsou již přihlášeni, o účast
projevují zájem i vystavovatelé, kteří vynechali ročník 2021 atypicky pořádaný
v listopadovém termínu. Letos se vracíme
do v současnosti již tradičního říjnového
termínu, ovšem se zkráceným čtyřdenním
průběhem. Zkrácením průběhu na čtyři
dny a se zahajovacím dnem v úterý hodláme vyjít vstříc potřebám vystavovatelů ke
zvýšení časové efektivity a výtěžnosti času
stráveného na veletrhu.
Partnerem veletrhu je francouzský region
Auvergne Rhone-Alpes, který vysokým

rozsahem účastnících se firem symbolicky
navazuje na převzetí předsednictví v EU
mezi Francií a Českou republikou ve druhé
polovině roku 2022. Svoji účast potvrdilo
také Ministerstvo průmyslu a obchodu
zastřešující kolektivní expozici státních institucí.
Mezi nosné projekty veletrhu patří projekt
Digitální továrna a Průmysl 4.0. Veletrh je
letos v rozsahu posílen o veletrhy Welding,
Fond-ex, Plastex a Profintech. Výrazně je
také zastoupen obor 3D tisku.
Veletržní areál je architektonickým
znamením své doby. Jaký plánujete ve
spolupráci s městem Brnem jeho další
rozvoj?



Veletržní areál BVV je dědictvím, které jsme
získali od našich předků, a pečujeme o něj;
současně je naším výrobním nástrojem.
Jedná se o architektonicky cenné území,
které by mělo také plnit svoji základní roli
v podmínkách nové doby s odlišnými potřebami vystavovatelů. Provozujeme veletržní areál, nikoliv skanzen :). Tedy tam,
kde dochází k poklesu intenzity využití některých hal, případně částí areálu, uvažujeme o jeho transformaci k jinému účelu.
V přípravě je vyčlenění zóny v severní části
areálu z areálu BVV. Objekty v části podél
ulice Hlinky jsou ve vlastnictví externích
subjektů a vyčlenění usnadní dostupnost
těchto objektů pro vlastníky. Historická
část areálu kolem pavilonu A se nabízí
k celoročnímu otevření veřejnosti.
Oproti tomu západní – nová veletržní část
s halami P, V, F a G1/2 včetně pavilonu Z je
dobrým základem pro dlouhodobou udržitelnost našich veletržních projektů i hostujících akcí. Rozvoj menšího výstavního
areálu vybaveného moderními technologiemi s potenciálem prostoru pro další
objekty považuji za krok správným směrem. 
Děkujeme za rozhovor.
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Tomáš Moravec, absolvent VUT Brno, je s výstavnictvím a brněnskými veletrhy spojen celý svůj profesní život. Je rovněž viceprezidentem Asociace
výstavářských firem. Generálním ředitelem Veletrhů Brno se stal v prosinci
2021, kdy veletrhy musí řešit nečekané výzvy.

The management community is demanding. How do they
rate their satisfaction with the preparation and conduct of
trade fairs?



Tomáš Moravec, a graduate of the Brno University of Technology, has been connected with the exhibition
industry and Brno trade fairs all his professional life. He is also Vice-President of the Association of Exhibition
Companies. He became General Director of the Brno Trade Fairs in December 2021, when trade fairs had to deal
with unexpected challenges.

A global restart of trade fairs is currently underway at a time
when conditions are highly unstable. The consequences of the
COVID-19 period, changes in global logistics chains, and the
enormous increases in energy and material prices caused by the
war in Ukraine are making it challenging to stabilise again. They
are affecting almost all areas of human activity. The unstable
environment is not suitable for trade fairs because of the need
for long-term preparation and planning. Nowadays, the risk of
cancellation of any trade fair exists, and organisers and exhibitors
choose their dates and the level of commitment to participate in
them.
The International Engineering Fair has always been crucial
for Czech industry. What can we expect from this year’s
edition?



We are working on preparations so that the 63rd International
Engineering Fair will once again showcase Czech industry with
a representation of foreign exhibitors. Traditional exhibitors have
already registered, and exhibitors who missed the 2021 edition,
which was atypically held in November, are also interested in
participating. We are returning to the now traditional October
date this year but with a shortened four-day run. By shortening
the course to four days and opening day on Tuesday, we intend to
meet the needs of exhibitors to increase time efficiency and yield
of time spent at the fair.

The fair partner is the French region of Auvergne-RhôneAlpes, which, with its large number of participating companies,
symbolically follows the assumption of the EU Presidency by
the Czech Republic after France in the second half of 2022. The
Ministry of Industry and Trade has also confirmed its participation,
representing the collective exhibition of state institutions.
The flagship projects of the fair include the Digital Factory and
Industry 4.0 projects. This year, the fair is strengthened in scope by
the Welding, Fond-ex, Plastex and Profintech fairs. The 3D printing
sector is also significantly represented.
 The trade fair complex is an architectural sign of its
time. What are your plans for its further development in
cooperation with the city of Brno?

The BVV exhibition grounds are a heritage that we have received
from our ancestors, and we take care of it; at the same time, it is our
production tool. It is an architecturally valuable area that should
also fulfil its essential role in the conditions of the new era with
different needs of exhibitors. We run a trade fair complex, not an
open-air museum. Thus, where there is a decrease in the intensity
of use of some halls or parts of the complex, we consider its
transformation to another purpose. We are preparing to separate
the zone in the northern part of the area from the BVV area. The
buildings in the part along Hlinky Street are owned by external
entities, and the allocation will facilitate the accessibility of these
buildings for the owners. The historic part of the site around Hall
A is offered to the public all year round.
In contrast, the western part — the new trade fair area with halls P,
V, F and G1/2, including Hall Z — is a good basis for the long-term
sustainability of our trade fair projects and guest events. I consider
developing a smaller exhibition area equipped with modern
technologies with potential space for other facilities to be a step
in the right direction. 
Thank you for the interview.

Brněnské výstaviště – Nejmodernější a největší pavilon P.
Brno Exhibition Centre – Pavilion P, the largest and most modern pavilion.

 The Exhibition Centre has finally opened its doors, and the
trade fair industry is once again gaining momentum. Do your
exhibitors remain loyal to you?

Yes, especially the exhibitors who have benefited from
participation in the fair for a long time and are able to use this
form of presentation and evaluate it — they remain loyal to us.
Many of them were eagerly awaiting the possibility of a personal
presentation after almost two years of limiting the basic human
need, i.e. personal contact. Of course, there are also new exhibitors
who are testing their products and looking for new business
contacts and sales channels by participating in the fair.
 You have conducted several surveys among exhibitors.
What is the place of trade fairs in the business and marketing
strategy of companies nowadays?
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We have already conducted surveys among exhibitors in the
COVID-19 period, i.e. in 2020 and 2021, because of the need
to ensure that there will be interest in trade fairs in the future.
And we were assured of this by exhibitors of most of the sectors
represented in the BVV fair calendar. A recent survey carried out at
the Silva Regina and Biomass 2022 trade fairs, which this year were
held without the range of the key Techagro trade fair, confirmed
that even if the overall scope of the trade fairs is significantly
reduced, the attendance can be evaluated more positively in terms
of quality than it was with a larger scale at the previous edition. In
addition, 53% of respondents ranked the fair as one of the three
most effective marketing tools used, and 93% of respondents
expressed their intention to attend the next edition of the fair. This,
of course, pleases us and reassures us of the meaningfulness and
long-term sustainability of trade fairs.

Issue 2/2022
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2/2022strojírenský veletrh – Digitální továrna
Mezinárodní
International Engineering Fair - Digital Factory
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New Business Contacts and Sales
Channels Are the Core Value of Trade Fairs

The fact that trade fairs in the foreseeable future will certainly not
reach the quantitative parameters of the number of exhibitors,
visitors and rented square metres that we were used to until
2019 should be taken into account. The focus should be on the
qualitative parameters of their contribution.

Ing. Roman Horváth je spolumajitelem a jednatelem jedné z největších makléřských společností v České
republice, SATUM CZECH s.r.o., která od roku 1997 poskytuje služby v oblasti sjednávání korporátního pojištění a risku managementu. Společnost je univerzálním pojišťovacím makléřem zaměřeným na pojištění
majetku, odpovědnosti, zemědělství, výroby a v oblasti pojištění vozidel a dopravních rizik je dlouhodobě
vedoucí pojišťovací společností na českém trhu.
Text: redakce

Foto: archiv SATUM CZECH s.r.o.

 Za 25 let fungování se Vaše společnost
stala jednou z největších makléřských
společností v České republice. Jaká to
byla cesta k úspěchu a jaké máte dnes
cíle?
Paradoxně naší obrovskou výhodou bylo, že
jsme se společníky začínali úplně od nuly,
kdy jsme si vše museli vybudovat sami. Zároveň jsme měli obrovské štěstí, že jsme
všichni tři obdobného ražení, a nepamatuju
si, že bychom kdy měli nějaký konflikt. Naším hlavním cílem byla spokojenost klientů
a to, aby firma dobře fungovala.
Považuji za důležité i do budoucna zachovat
všechny hodnoty, na kterých firma vznikla
a které nás dovedly až sem. Cílem je udržet
firmu v růstu a kvalitě.
Chceme více zapracovat na rozšíření spolupráce se zahraničními makléři podobného
typu, jako jsme my. Stále víc našich klientů
má totiž přesah do zahraničí a chtějí, abychom dokázali naše služby poskytovat také
v rámci Evropy, případně i mimo Evropu.
Proto jsme spustili spolupráci s některými
zahraničními makléři, například v Rakousku,
Německu a Polsku.
Chtěli bychom také rozšířit pobočkovou síť
v České republice.
 Jednáte s manažery z privátní a veřejné sféry. Je dnes pojištění chápáno
jakou součást dobrého manažerského
řízení?
Po letech vývoje je pojištění naprosto nezbytná součást manažerského řízení. V případě jakékoliv fatální škody se firmy dostávají do existenční problémů. Dnes se již
nesetkáváme s tím, že by klienti podcenili
pojištění, případně žádné neměli. Důležité
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je vnímat i nové typy rizik, jako jsou cyber
rizika a přerušení provozu s dostatečnou
délkou krytí. V čem spatřuji důležitou roli
manažerů je to, aby společně s makléři
dokázali správně nastavit pojistné částky
movitého a nemovitého majetku ve vztahu k inflaci a tomu, co se dnes na trhu děje.
V dnešní době manažeři rovněž nepodceňují vlastní pojištění odpovědnosti za újmu
člena orgánu způsobenou chybným rozhodnutím, tzv. D&O pojištění.
 Mnohé firmy a domácnosti dnes řeší
energetické úspory a pořizují solární panely. Svit slunce asi pojistit neumíte, ale
co solární panely?
Česká republika zažívá v současnosti solární
boom. Investice do fotovoltaické elektrárny
(FVE) není zrovna malá, proto by měli její
majitelé věnovat pozornost pojištění. Pojištění solárních panelů je možné získat v rámci pojištění nemovitosti. Je nutné správně
určit, zda se jedná o součást stavby, či vedlejší stavbu, a dle toho správně nastavit pojistné částky. U některých pojišťoven je nutné specifikovat solární panely ve smlouvě
a připojistit je navíc. Podmínky pro pojištění
solárních a fotovoltaických panelů si určuje
každá pojišťovna zvlášť.

 Společenská
odpovědnost vychází
z postoje Vaší společnosti a zaměstnanců ke svému okolí. Co je projekt „SATUM
pomáhá”?
Jelikož dlouhodobě podporujeme projekty
v oblasti sportu, vzdělávání, charity a jiných,
rozhodli jsme se tuto naši činnost zastřešit
pod název SATUM pomáhá. Cítíme se být
odpovědnými k prostředí, ve kterém žijeme

a jako firma působíme. Chceme, abychom
byli vnímáni nejen našimi klienty, ale také
našimi zaměstnanci a ostatními obchodními partnery jako subjekt, kterému není lhostejná situace jiných. Zaměstnáváme 120
kolegů, kteří mají své rodiny, děti, a i vůči
nim chceme být důvěryhodným partnerem, který je umí podpořit. Každoročně
mají kolegové možnost navrhnout organizace, spolky působící v oblasti sportu, kultury nebo jiné dobročinné organizace, ze kterých vyberou pět subjektů, kterým SATUM
podá pomocnou ruku a podpoří finanční
částkou. Naší vizí je být moderní společností a tyto aktivity a podpora musí být zcela
jistě její neoddělitelnou součástí.
 Nejen v Moravskoslezském kraji, ale
i v celé České republice podporujete významné kulturní a sportovní akce. Které
patří k těm nejvýznamnějším?
V rámci našeho regionu se snažíme pomáhat
velkému množství kulturních a společenských akcí, např. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka či Festival Ostravské dny.
Co se týká charitativních projektů, je to mimo
jiné například podpora Mental Café, kdy v rolích baristů jsou osoby s různým tělesným
postižením, nebo Polanský charitativní běh
na podporu ostravské neonatologie.
Zároveň velmi rádi podporujeme sport, například FC Baník Ostrava, HC Vítkovice Ridera, basketbalový klub NH Ostrava či florbalový klub FBC Ostrava.
Mezi celorepublikově nejvýznamnější akce,
které každoročně podporujeme, patří Dny
NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR. 

Děkujeme za rozhovor.
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Naším hlavním cílem je spokojenost
klientů a zaměstnanců

Our Main Goal Is Client
and Employee Satisfaction
Ing. Roman Horváth is the co-owner and Managing Director of one of the largest brokerage companies in
the Czech Republic, SATUM CZECH s.r.o., which has been providing corporate insurance and risk management
services since 1997. The company is a universal insurance broker focusing on property, liability, agriculture
and production. Also, in the area of vehicle and road risk insurance, the company has long been a leading
insurance provider in the Czech market.

Paradoxically, our huge advantage was
that we started from scratch with our
partners when we had to build everything
ourselves. At the same time, we were
fortunate that all three of us have a likeminded nature, and I do not remember
us ever having any conflict. Our main goal
was client satisfaction and making the
company work well.
I think it is important to preserve all
the values on which the company was
founded and which have brought us to

this point. The goal is to keep the company
growing and maintaining quality.
We want to work more on expanding
cooperation with foreign brokers who
are similar to us. More and more of our
clients have an international footprint and
want us to be able to provide our services
within Europe or even outside Europe.
That is why we have started cooperation
with some foreign brokers, for example, in
Austria, Germany and Poland.
We would also like to expand our branch
network in the Czech Republic.
You deal with executives from the
private and public spheres. Is insurance
understood today as part of good
management?



After years of development, insurance is an
absolutely essential part of management.
In the event of any fatal loss, companies
run into existential problems. Today, we
no longer see clients underestimating
insurance or not having any. It is also
important to perceive new types of
risks, such as cyber risks and business
interruptions, with a sufficient length of
coverage. What I see as an essential role for
managers is that, together with brokers,
they can set the right amounts of movable
and immovable property insurance in
relation to inflation and what is happening
in the market today. Managers today
also do not underestimate their liability
insurance for injury caused by a body
member’s wrongful decision, the socalled D&O insurance.
Many businesses and households
are now addressing energy savings by
purchasing solar panels. You probably
cannot insure sunshine, but what
about solar panels?



The Czech Republic is currently
experiencing a solar boom. The investment
in a photovoltaic power plant (PV power
plant) is not exactly small, so owners
should pay attention to insurance. Solar
panel insurance can be obtained as part of
a property insurance policy. It is necessary
to correctly determine whether it is part of
the building or an ancillary building and
set the insurance amounts accordingly.
With some insurance companies, it is
necessary to specify the solar panels in the
contract and add them as an extra. The
terms and conditions for insuring solar
| Priority Business&Government
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and photovoltaic panels are determined
separately by each insurance company.
Social responsibility is based on
the attitude of your company and
employees towards their environment.
What is the “SATUM helps” project?



Since we have long been supporting
projects in the field of sports, education,
charity and others, we have decided
to cover this activity under the name
SATUM helps. We feel responsible for the
environment in which we live and operate
as a company. We want to be perceived
not only by our clients, but also by our
employees and other business partners,
as an entity that is not indifferent to
the situation of others. We employ 120
colleagues who have families and children,
and we want to be a trustworthy partner
to them as well, one that can support
them. Every year, colleagues have the
opportunity to nominate organisations
and associations active in the field of sport,
culture or other charitable organisations,
from which they select five entities to
which SATUM will lend a helping hand
and support them financially. Our vision
is to be a modern company, and such
activities and support must surely be an
integral part of it.
You support important cultural
and sporting events not only in the
Moravian-Silesian Region, but also
throughout the Czech Republic. Which
are among the most important ones?



Within our region, we try to help a large
number of cultural and social events such
as the Leoš Janáček International Music
Festival or the Ostrava Days Festival.
As far as charity projects are concerned,
these include, for example, support for the
Mental Café, where baristas are people
with various physical disabilities, or the
Polanský charity run in support of Ostrava
neonatology.
At the same time, we are very happy to
support sports, especially with clubs like
FC Baník Ostrava, HC Vítkovice Ridera,
basketball club NH Ostrava or floorball
club FBC Ostrava.
Among the most important nationwide
events that we support annually are NATO
Days in Ostrava & Air Force Days. 
Thank you for the interview.
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 In 25 years of operation, your company has become one of the largest
brokerage companies in the Czech Republic. What was the path to success,
and what are your goals today?

How do you perceive the impact
of the energy crisis on business, and what
measures should the government take?

Mgr. Kamil Blažek

Eva Svobodová, MBA

předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI

členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR
(Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR)

Chairman of the Association for Foreign Investment – AFI

Member of the Board of Directors and General Director of AMSP ČR
(Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic)
Jde především o krátkodobější efekty krize, a to za situace, kdy
podniky nebudou moci promítnout výrazně zvýšené náklady
bezprostředně do cen svých výrobků. Mohou se tedy ocitnout
v částečné a dočasné platební neschopnosti, což může způsobit potenciálně řadu insolvencí.
Druhým problémem je snížená konkurenceschopnost na mezinárodních trzích, kde se především utkávají s konkurencí s podniky ze zemí, kde k takovému výraznému zvýšení cen energií
nedošlo – tedy primárně mimoevropských s lepším přístupem
k energiím.
Dlouhodobé řešení je nutné připravit velmi rychle a otevřeně
komunikovat změny v energetické politice a státní energetické
koncepci tak, aby se zajistily významné úspory energií a krátkodobý i dlouhodobý přechod na jiné zdroje. O tom vláda relativně obecně mluví, ale reálně podniky tuto podporu necítí.“

These are mainly shorter-term effects of the crisis — companies
will not be able to reflect significantly increased costs directly in
the prices of their products. They may, therefore, find themselves
in partial and temporary insolvency, potentially leading to a series
of insolvencies.
The second problem is reduced competitiveness in international
markets, where they face competition with companies from
countries where energy prices have not increased so significantly
— i.e. primarily non-European countries with better access to
energy.
The long-term solution is to quickly prepare changes in energy
policy and the state energy concept and communicate them
openly to ensure significant energy savings and short- and longterm transfer to other energy sources. This is something the
government talks about in a relatively general way. Still, in reality,
businesses do not feel this support.”

Jako zástupci podnikatelské veřejnosti jsme už 19. 4. 2022 vyzvali vládu, aby přijala okamžité řešení neudržitelného nárůstu
cen elektrické energie, plynu a pohonných hmot v podobě jejich zastropování. Malé a střední firmy hlásí, že tuto situaci po
covidovém finančním vyčerpání rezerv nejsou schopny ustát
další měsíce. Zvažují proto uzavření provozů a ukončení činnosti. Pro tyto případy by měla vláda použít systém energetických
poukázek financovaných z části enormních zisků společnosti
ČEZ, nad kterou má stát většinovou kontrolu. Pokud vláda tyto
kroky neučiní, důsledkem bude roztočení inflační spirály, která
je formou konfiskace, pro kterou nikdo nehlasoval.

As representatives of the business community, we have already
called on the government to adopt an immediate solution to the
unsustainable increase in electricity, gas and fuel prices in the form
of capping them. Small and medium sized businesses are reporting that they are unable to sustain this situation for months to
come after the financial depletion of reserves due to COVID-19.
They are, therefore, considering closing their plants and going out
of business. In such cases, the government should use a system
of energy vouchers financed from part of the huge profits of ČEZ,
over which the state has majority control. If the government does
not take these steps, the consequence will be an inflationary spiral,
a form of confiscation that no one voted for.

Ing. Cyril Svozil
CEO a majitel společnosti Fenix Group a.s.

Radek Veselý

CEO and owner of Fenix Group a.s.

předseda správní rady MALFINI, a.s.
Chairman of the Board of Directors of MALFINI, a.s.

V tomto malém prostoru zmíním jen pár námětů z jedné oblasti:
Podpořit vlastní výrobu elektřiny, a to zejména pro fotovoltaické
systémy s bateriemi a s inteligentním řízením výroby a spotřeby.
Nemyslím jen dotační programy, ale také vytvoření pro ně vhodného prostředí, např.:
• Implementovat agregaci flexibility na všech odběrných místech.
• Při využití fotovoltaické elektrárny zavést pro uživatele výhodnější součtové (kompenzační) měření výroby a spotřeby elektřiny na všech fázích.
• Zjednodušit povolovací proces instalací a umožnit využití tzv.
komunitní energetiky tak, aby klienti mohli u sebe i mezi ostatními „sdílet“ vyrobenou elektřinu a zavést povinnost instalací
chytrých elektroměrů distributory pro malé odběratele.
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In this small space, I will mention only a few topics from one area:
Promoting self-generation of electricity, especially for photovoltaic
systems with batteries and intelligent production and consumption control. I do not just mean subsidy programmes, but also the
creation of a suitable environment for them, e.g.:
• Implementing flexibility aggregation at all consumption points.
• When using a photovoltaic power plant, introducing a more
advantageous summation (compensation) metering of electricity production and consumption at all stages.
• Simplifying the permitting process for installations and enabling
the use of community energy so that clients can “share” the electricity they generate among themselves and with others and making it mandatory for distributors to install smart meters for small
customers.
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Dopady energetické krize mohou být pro ČR naprosto fatální!
Po skončení stávajících fixací se nově ceny energií s nárůstem
ve stovkách procent promítnou prakticky do všech oborů činnosti a výrobků!
Vláda by měla u energií okamžitě snížit či odstranit veškeré spotřební daně a další poplatky daně nahrazující – příspěvky na
OZE a emisní povolenky, a to až do výše mimořádných příjmů
státního rozpočtu plynoucích z vysokých cen energií a povolenek, skokový nárůst výběru DPH a očekávané mimořádné dividendy ČEZ!
V dalším kroku by měla přehodnotit harmonogram odchodu
od uhlí až na období dokončení min. dvou nových jaderných
reaktorů!
Ve spolupráci se zeměmi považující současný „energetický trh
EU“ za nefunkční by měla vláda vystoupit ze současných pravidel a za tzv . „tržní ceny (německé)“ prodávat pouze přebytky.

Issue 2/2022

The impact of the energy crisis could be fatal for the Czech Republic!
After the end of the current fixations, the new energy prices with
an increase of hundreds of per cent will affect practically all sectors
of activity and products!
The government should immediately reduce or eliminate all
excise taxes on energy and other fees that replace taxes, such as
contributions for RES and emission allowances (up to the amount
of extraordinary state budget revenues resulting from high prices
of energy and allowances), a sharp increase in VAT collection and
the expected extraordinary dividends of ČEZ!
In the next step, it should reconsider the timetable for coal phaseout to the period of completion of at least two new nuclear reactors!
In cooperation with countries that consider the current “EU energy
market” non-functional, the government should withdraw from the
current rules and sell only surpluses at the so-called “market prices
(German)”.
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Téma | Byznys

Jak vnímáte dopady energetické
krize na podnikání a jaká opatření
by měla vláda přijmout?

Jakub Dürr, diplomat, politolog a polonista. Působil na akademické půdě, v pozici náměstka ministra školství
a zahraničních věcí a jako stálý představitel ČR při Evropské unii. Absolvoval rovněž zahraniční stáže, a to i na
Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Od roku 2021 působí ve funkci velvyslance České republiky v Polsku.
Text: Vít Ruprich

Foto: archiv MZV

 Česko-polské vztahy prožívají renesanci.
Na jaké úrovni jsou dnes vzájemné obchodní
vztahy?

Polsko je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR. Hodnota obchodní výměny
byla v roce 2021 rekordních 27,6 mld. EUR. V roce
2019 před pandemií to bylo 23,1 mld. EUR, v roce
2020 kvůli pandemii mírně nižších 22,3 mld. EUR.
Na straně vývozu je třetí po Německu a Slovensku, na straně dovozu a celkovým objemem obchodní výměny je rovněž třetí, v obou případech
po Německu a Číně. Obchodní výměna s Polskem roste procentuálně rychleji než celková
obchodní výměna ČR. Význam Polska pro české
exportéry se tak postupně zvyšuje. Analogicky
posiluje také pozice ČR mezi polskými exportéry
jako dovozce jejich zboží a služeb. V roce 2021
dosáhl dovoz z Polska do ČR hodnoty 375,270
mld. CZK. Vývoz z ČR do Polska měl hodnotu
331,678 mld. EUR. Polsko si několik posledních
let udržuje pozitivní obchodní bilanci ve vztahu
k ČR, a je tak kromě Malty jedinou zemí EU, se
kterou má ČR zápornou bilanci. V roce 2021 dosáhlo saldo ČR hodnoty 43,6 mld. CZK.
 Jaké jsou příležitosti pro české firmy investovat v Polsku?

Polská ekonomika dlouhodobě vykazovala stabilní růst, což je pro české podnikatele velmi
atraktivní. Výhodou je geografická blízkost a absence komunikační bariéry. Polský trh se přitom
dynamicky vyvíjí.

panzi na polském trhu mj. česká podnikatelská
skupina Accolade.
Podobných příkladů, kdy změny ekonomického
prostředí vedly k nástupu nových firem, je celá
řada. Díky novým technologiím se úspěšně rozvíjí mj. e-commerce, carsharing, e-health a cloudové služby nebo videogaming. Stále populárnější jsou služby spojené s invividuální turistikou.
Mimořádně perspektivní jsou obory spojené
s obnovitelnými zdroji energie. Pracovní mobilita
otevírá velký prostor pro trh s rezidenčními nemovitostmi, jejich výstavbou a provozem. Stále
vznikají nové příležitosti v mnoha oblastech.
 Oba národy se musí více poznávat a kultura může být zprostředkovatelem. Jak je vnímána česká kultura v Polsku?

Pozitivní vnímání Čechů má přímou souvislost
s atraktivností české kultury ve všech jejích odstínech – Poláci se mnohdy obdivují architektuře starobylých českých měst, české literatuře,
částečně i kinematografii (u starší generace
spíše té československé), sportu, kuchyni, pivu
i vínu, ale např. i českému pragmatismu, o němž
se v Polsku soudí, že je Čechům vlastní (i když
v některých konotacích může získávat negativní
nádech). Hovoříme-li o české kuchyni, na popularitě čím dál tím více nabývá cykloturistika po
českých pivovarech a moravských vinicích. 
Děkujeme za rozhovor.

Příkladem je dopad covidových omezení, kdy
potřeba zkracování logistických řetězců vedla ke
zcela výjimečnému růstu v oblasti průmyslových
a komerčních nemovitostí. Navíc se výrazně rozšířilo obchodování přes internet, což vyžaduje
rozsáhlé skladovací prostory. Situaci využila k ex-
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Government | Ambasády

Polsko je jedním z nejvýznamnějších
obchodních partnerů ČR

Government | Embassies

Poland is One of the Most Important
Trading Partners of the Czech Republic
Jakub Dürr is a diplomat, political scientist and expert in Polish studies. He has
worked in academia, as Deputy Minister of Education and Foreign Affairs and
as Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union. He
has also completed internships abroad, including the Jagiellonian University in
Krakow, Poland. Since 2021, he has served as Ambassador of the Czech Republic
to Poland.

 Czech-Polish
relations are experiencing
a renaissance. What is the level of mutual
trade relations today?

Poland is one of the Czech Republic‘s most
important trading partners. The value of trade in
2021 was a record EUR 27.6 billion. In 2019, before
the pandemic, it was EUR 23.1 billion; in 2020, due
to the pandemic, it was slightly lower at EUR 22.3
billion. On the export side, it is third after Germany
and Slovakia; on the import side and in total
trade volume, it is also third, in both cases, after
Germany and China. Trade with Poland is growing
faster than the whole trade of the Czech Republic.
The importance of Poland for Czech exporters is
thus gradually increasing.
Similarly, the Czech Republic’s position among
Polish exporters as an importer of their goods and
services is also strengthening. In 2021, imports
from Poland to the Czech Republic reached CZK
375.270 billion. Exports from the Czech Republic
to Poland were worth EUR 331.678 billion. Poland
has maintained a positive trade balance with the
Czech Republic for the last few years and is thus
the only EU country, apart from Malta, with which
the Czech Republic has a negative balance. In
2021, the Czech Republic’s balance reached CZK
43.6 billion.

led to exceptional growth in industrial and
commercial real estate. In addition, internet
trading has expanded significantly, requiring
extensive warehousing space. The Czech business
group Accolade, among others, has taken
advantage of the situation to expand in the Polish
market.
There are many similar examples where changes
in the economic environment have led to the
entry of new firms. Thanks to new technologies,
things like e-commerce, carsharing, e-health,
cloud services and video gaming, among others,
are thriving. Services related to individual tourism
are becoming increasingly popular. Renewable
energy industries are particularly promising.
Labour mobility opens up a large space for the
residential real estate market, its construction and
operation. New opportunities continue to arise in
many areas.
 The two nations need to get to know each
other more, and culture can be a mediator.
How is Czech culture perceived in Poland?

The Polish economy has shown stable growth
for a long time, which is very attractive for Czech
entrepreneurs. The advantage is the geographical
proximity and the absence of communication
barriers. The Polish market is developing
dynamically.

The positive perception of the Czechs is directly
related to the attractiveness of Czech culture in
all its forms. Poles often admire the architecture
of ancient Czech cities, Czech literature, partly
also cinematography (in the older generation,
preferably the Czechoslovak era), sports, cuisine,
beer and wine, not to mention Czech pragmatism,
which in Poland is considered to be inherent to
the Czechs (although in some connotations, it
may take on a negative tinge). Speaking of Czech
cuisine, cycling around Czech breweries and
Moravian vineyards is becoming increasingly
popular. 

An example is the impact of COVID-19 constraints,
where the need to shorten logistics chains has

Thank you for the interview.

 What are the opportunities for Czech
companies to invest in Poland?
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Znáte velmi dobře české podnikatelské prostředí, neboť žijete v Praze. Jaký
je zájem českých firem o investice v Polsku?



Úvodem musím zmínit, že hlavním posláním naší pražské kanceláře Polské agentury investic a obchodu je podpora polských
firem na území České republiky. V 90 %
naší činnosti se proto soustředíme hlavně
na český trh. Co se investic v Polsku týká,
jsme pro české firmy jakýmsi styčným
bodem, kdy v případě investičního zájmu
v Polsku propojíme českého zájemce s kolegy přímo v centrále ve Varšavě. Osobně
můžu potvrdit, že je Polsko dlouhodobě
v hledáčku nejen českých investorů, a to
nejen z důvodu velmi stabilní ekonomiky
se zavedenou makroekonomickou pozicí, ale také zdravými veřejnými financemi,
strategií dlouhodobého plánování investic,
ekonomickou stabilitou a předvídatelností.
Jedinečné podmínky pro provoz a zahájení podnikání podporuje opakovaně prokázaná odolnost vůči ekonomickým krizím.
Přímým důkazem důvěry investorů je skutečnost, že 94 % z nich je ochotno v Polsku
reinvestovat. Obecně lze říct, že největší
podíl všech zahraničních investic z pohledu počtu, hodnoty a tvorby pracovních
míst registrujeme u elektromobility, BSS-SSC a BSS-IT. Pokud se zaměříme na české
firmy, tak největší aktivitu vykazují firmy
ze sektoru realitních investic, a to nejen
v rámci výstavby a pronájmu skladů, kancelářských budov či obchodních center,
ale také rezidenčních nemovitostí. Polsko
láká české realitní fondy hlavně svou rozlohou, a tím pádem větším množstvím
příležitostí, cenou a atraktivními výnosy.
Další aktivní skupinou jsou firmy zabývající
se akvizicemi ve zdravotnictví. Příkladem
může být česko-slovenská skupina, která
je již dnes vlastníkem největší sítě soukromých nemocnic v Polsku a která oznámila
další investice v Polsku v řádu 200/300 mil.
EUR. Nesmíme také opomenout české firmy z tradičních výrobních sektorů, jakými
jsou automobilový a elektrotechnický sek-

Marcin Warchol je vedoucím kanceláře
Polish Investment and Trade Agency (PAIH)
v Praze. Polák se zkušenostmi v nadnárodních a českých firmách, absolvent českých
univerzit a znalec česko-polských ekonomických vztahů.

Text: redakce
Foto: archiv PAIH
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tor, které investicemi hlavně v polském příhraničí reagují na dlouhodobý nedostatek
pracovní síly v Česku.
 Dnes se nabídka investičních příležitostí neobejde bez investičních pobídek. Jaké Polsko nabízí?

Po více než 20 letech provozu speciálních
ekonomických zón proběhla v roce 2018
novelizace zákona, který nyní umožňuje
využít pobídek na území celého Polska.
Dle nových předpisů se můžou o pobídky ucházet firmy, respektive projekty, které jsou definovány jako: založení nového
podniku; zvýšení výrobní kapacity stávajícího závodu; diverzifikace výroby zaváděním
produktů, které se dříve v závodě nevyráběly; zásadní změny ve výrobním procesu
stávající provozovny apod. Výše veřejné
podpory ve formě osvobození od daně
z příjmu se určuje na základě mapy regionální podpory na období 2022–2027
(představuje až 50 % nákladů) a vztahuje
se pouze na tzv. způsobilé náklady, kterými v souladu s předpisy o veřejné podpoře
nových investic jsou:
• Náklady na pořízení pozemku; náklady
na pořízení, rozšíření nebo modernizaci dlouhodobého majetku (např. stroje); náklady na pořízení nehmotného
majetku (počítačový software, licence,
certifikáty atd.). Nabytá aktiva musí být
nová, s výjimkou aktiv nabytých malými
a středními podniky. U velkých společností jsou náklady na nehmotný majetek
způsobilé pouze do výše 50 % celkových
způsobilých počátečních investičních
nákladů.
• 2leté mzdové náklady nově přijatých
zaměstnanců. Odhadované mzdové náklady na vytvoření pracovních míst po
počáteční investici, vypočítané za období dvou let.
Kromě zmíněných pobídek je ale pro případné investory zásadní také nabídka kvalitního lidského potenciálu, který je jedním

z největších v EU a výrazně převyšuje počet obyvatel ostatních zemí CEE. Je třeba
také zdůraznit, že polští zaměstnanci jsou
velmi dobře vzdělaní a mají zkušenosti
vyplývající mimo jiné z dlouholeté přítomnosti mnoha různých zahraničních společností v Polsku.
V České republice je několik tisíc firem s polským kapitálem. O jaké obory
ekonomiky se zajímají polští investoři
v ČR?



Dle posledních informací, které máme
k dispozici, je v České republice něco málo
přes 3500 firem s polským kapitálem. Většina těchto firem je aktivních hlavně v přímém obchodě a nabídce služeb. Polských
firem, které v Česku investují, je samozřejmě značně méně, ale je třeba podotknout,
že Polsko je násobně větším investorem
v Česku než Česko v Polsku. Je to přirozený efekt hlavně velikosti polského trhu,
a tím pádem růstových možností polských
firem. Polské firmy přirozeně láká geografická poloha a v neposlední řadě politická
a podnikatelská stabilita a přívětivost, kterou český trh nabízí. Polští investoři se zajímají o tradiční průmyslová odvětví: strojírenské, elektrotechnické a petrochemické,
ve kterých probíhají spíše aktivity spojené
s nárůstem investic nebo reinvestic. Nové
investice můžeme sledovat v sektoru luxury goods, ve kterém je Polsko tradičně
silné, a v Česku z důvodu zvyšující se životní úrovně poptávka na toto zboží roste.
Polské firmy jsou schopny kombinací příznivé ceny a vysoké kvality tuto poptávku
uspokojovat. Dále můžeme značnou aktivitu polských firem sledovat také v sektoru
finančním, potravinářském, stavebnictví
nebo nabídce vysoce specializovaných
služeb. Český trh je pro firmy z Polska dlouhodobě zajímavý, a proto lze nárůst jejich
aktivity očekávat. Pro českého klienta je
tento fakt pozitivní hlavně z pohledu bohatší nabídky zboží a služeb. 
Děkujeme za rozhovor.
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Podporujeme polské firmy
na území České republiky

Marcin Warchol is the head of the Polish Investment and Trade Agency (PAIH) office in Prague. He is a Pole
with experience in multinational and Czech companies, a graduate of Czech universities and an expert in
Czech-Polish economic relations.

You know the Czech business
environment very well, as you live in
Prague. What is the interest of Czech
companies in investing in Poland?



First, I must mention that the main
mission of our Prague office of the Polish
Investment and Trade Agency is to support
Polish companies in the Czech Republic.
Therefore, 90% of our activities are focused
mainly on the Czech market. As far as
investments in Poland are concerned,
we are a kind of liaison point for Czech
companies. In the event of investment
interest in Poland, we connect interested
Czech parties with our colleagues directly at
the headquarters in Warsaw. I can confirm
that Poland has long been on the radar of
Czech investors, not only because of its
very stable economy with an established
macroeconomic position, but also its sound
public finances, long-term investment
planning strategy, economic stability,
and predictability. The unique conditions
for operating and starting a business are
underpinned by repeatedly demonstrated
resilience to economic crises. Direct
evidence of investor confidence is that 94%
of investors are willing to reinvest in Poland.
Generally speaking, the largest share of all
foreign investments in terms of number,
value and job creation is registered in
electromobility, BSS-SSC and BSS-IT. If we
focus on Czech companies, the greatest
activity is shown by companies from the
real estate investment sector, not only in
the construction and rental of warehouses,
office buildings or business centres but also
in residential real estate. Poland attracts
Czech real estate funds mainly due to its
large size and, therefore, a greater number
of opportunities, value and attractive
yields. Another active group are companies
involved in healthcare acquisitions. An
example is the Czech-Slovak group, which
already owns the largest network of
private hospitals in Poland and announced
further investments in Poland amounting
to EUR 200-300 million. We should also
not forget about Czech companies from
traditional manufacturing sectors such as
the automotive and electrical engineering
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sectors, which, by investing mainly in
the Polish border region, respond to the
long-term shortage of labour in the Czech
Republic.

well educated and have experience
resulting, among other things, from the
long-standing presence of many different
foreign companies in Poland.

Today, the investment opportunities cannot do without investment incentives. What incentives does Poland
offer?





After more than 20 years of operating
the special economic zones, the law was
amended in 2018, allowing the use of
incentives throughout Poland. According
to the new regulations, companies or
projects that can apply for incentives are
defined as follows: the establishment of
a new enterprise; increase in the production
capacity of an existing plant; diversification
of production by introducing products that
were not previously produced in the plant;
major changes in the production process of
an existing plant, etc. The amount of public
aid in the form of income tax exemption is
determined based on the regional aid map
for the period 2022–2027 (representing
up to 50% of costs). It applies only to socalled “eligible costs”, which, in accordance
with the rules on public support for new
investments, are:
• Costs of land acquisition; costs of acquiring, extending or upgrading fixed assets (e.g. machinery); costs of acquiring
intangible assets (computer software,
licences, certificates, etc.). The assets
acquired must be new, except for assets
acquired by SMEs. For large companies,
costs of intangible assets are eligible
only up to 50% of the total eligible initial
investment costs.
• 2-year labour costs of newly recruited
staff. Estimated wage costs of job creation after the initial investment, calculated
over a two-year period.
In addition to the above-mentioned
incentives, however, the quality human
potential — one of the largest in the EU
and significantly exceeds the population
of other CEE countries — is also crucial
for potential investors. It should also be
stressed that Polish employees are very

There
are
several
thousand
companies with Polish capital in the
Czech Republic. What sectors of the
Czech economy are Polish investors
interested in?

According to the latest information, there
are just over 3,500 companies with Polish
capital in the Czech Republic. Most of
these companies are active mainly in
direct trade and services. Of course, there
are significantly fewer Polish companies
investing in the Czech Republic, but it
should be noted that Poland is a much
larger investor in the Czech Republic
than the Czech Republic is in Poland.
This is a natural effect of the size of
the Polish market and thus the growth
opportunities of Polish companies. Polish
companies are naturally attracted by the
geographical location and, last but not
least, by the political and business stability
and the friendliness that the Czech market
offers. Polish investors are interested in
the traditional industries: engineering,
electrical engineering and petrochemical,
which are more likely to be involved in
activities related to increased investment
or reinvestment. New investments can be
observed in the luxury goods sector, in
which Poland is traditionally strong, and
demand for these goods is growing in the
Czech Republic due to the rising standard
of living. Polish companies are combining
favourable prices and high quality to meet
this demand. We can also observe the
considerable activity of Polish companies in
the financial, food, construction and highly
specialised services sectors. The Czech
market has been interesting for Polish
companies for a long time. Therefore, an
increase in their activity can be expected.
This fact is mainly positive for the Czech
client in terms of a richer offer of goods and
services. 
Thank you for the interview.
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We Support Polish Companies
in the Czech Republic

Prožíváme největší
proměnu evropské
energetiky od 70. let

problémy. Ale přišla zásadní rozhodnutí a činy – masová výstavba
jaderných elektráren (od Japonska po Francii, od USA po Německo), přechod na nová paliva (zemní plyn), energetické úspory (například rychlostní limit na dálnicích). Vítězem se nakonec stal Západ, nikoli OPEC. Během deseti let se podíl ropy na světové výrobě
elektřiny snížil na jednotky procent a cena ropy spadla. Mimochodem, nízké ceny ropy byly klíčovou ranou pro sovětskou ekonomiku, která tehdy žila – podobně jako ruská dnes – z exportu surovin.
V roce 1991 se Sovětský svaz rozpadl.

Dnešní situace je v mnohém podobná: znovu jde primárně o geopolitický spor, který skrze nejistotu a vydírání žene ceny energií
nahoru. Vítězem jsou nové technologie a nové zdroje elektřiny/
tepla. Vedle úspor a energetické účinnosti to budou obnovitelné
zdroje a jaderná energetika, kam bude směřovat nejvíc investic
v rámci Unie i České republiky. Věřím, že jádro patří do našeho
energetického mixu. Zvládneme to – ale jednoduché to rozhodně nebude. 
Děkujeme za rozhovor.

We Are Experiencing the Most
Significant Transformation of European
Energy since the 1970s

Text: Vít Ruprich
Foto: archiv PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
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 Patřil jste ke studentům, kteří aktivně působili při společenských a ekonomických změnách v roce 1989. Jaký vliv
bude mít podle Vás energetická soběstačnost na společenskou a ekonomickou stabilitu?

Myslím, že společnost teď mnohem víc pálí ceny energií než soběstačnost. Může se stát, pokud se vztahy Ruska se Západem ještě
více vyhrotí, že Rusko zastaví dodávky zemního plynu do celé EU.
V tom případě budeme v řadě zemí svědky akutního nedostatku
energie – jak elektřiny, tak tepla. Zatím nás – v uvozovkách – jenom trápí ceny. Zdůrazňuji, že to „jenom“ je v uvozovkách, protože
vysoké ceny elektřiny mohou zničit společenský smír v naší zemi.
Manažeři firem se potýkají s nárůsty cen energií. Vy říkáte,
že elektřina není klasické zboží. Co mohou udělat politické
reprezentace u nás a v EU pro stabilizaci situace?



Jsem přesvědčen, že elektřina není pouhá komodita, ale veřejný
statek. Vím, že se to mnohým manažerům v energetice nemusí líbit; současné uspořádání trhu je pro ně výhodné. Ale představa, že
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se třetina populace republiky propadne do energetické chudoby,
by měla děsit každého rozumného politika.
Klíčem k řešení je vnímat energetiku – nejen výrobu elektřiny, ale
i tepla – jako oblast životního zájmu státu. Říkat lidem „musíte platit čtyřnásobně vyšší zálohy za elektřinu, protože tak to holt vyšlo
na burze, a jestli na to nemáte, odpojíme vás“, je moderní ekvivalent pověstného „ať jedí koláče!“.
 Blíží se předsednictví ČR v Radě EU a energetické téma
bude jednou z priorit. Jaké dopady to bude mít na Green Deal
a na renesanci bezpečné jaderné energetiky?

Zažíváme situaci srovnatelnou s ropným šokem v roce 1973. A proměna evropské energetiky bude podobně zásadní jako ta, která se
odehrála na Západě v 70. letech. Pro připomenutí: v roce 1973 se
25 procent elektřiny na celém světě vyrábělo pálením ropy. OPEC
si při vyhlášení embarga v říjnu 1973 byl naprosto jist, že dostal Západ na kolena (a Sovětský svaz nadšeně tleskal). Pro západní Evropu a USA nastaly složité roky: fronty u pump, recese, hospodářské
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 You were one of the students active in the social and
economic changes in 1989. What role do you think energy
self-sufficiency will play in social and economic stability?

I think society is much more concerned with energy prices
than self-sufficiency right now. Suppose Russia’s relations with
the West escalate even further. In that case, it may happen that
Russia will stop supplying natural gas to the whole of the EU. As
a consequence, we would see acute energy shortages of both
electricity and heat in many countries. For the time being, we are
“only” — in quotation marks — worried about prices. I stress that
“only” is in quotation marks because high electricity prices can
destroy social peace in this country.
 Company managers are struggling with rising energy
prices. You say electricity is not a standard commodity. What
can the political representations here and in the EU do to
stabilise the situation?

I am convinced that electricity is not a mere commodity but
a public asset. I know that many managers in the energy sector
may not like this; the current market arrangement is to their
advantage. But the idea of a third of the country’s population
falling into energy poverty should horrify any sensible politician.
The key to the solution is to see energy — not only electricity
generation but also heat generation – as an area of vital national
interest. Telling people, “you have to pay four times as much in
electricity bills because that is what the stock market says, and
if you cannot afford it, we will disconnect you” is the modern
equivalent of the proverbial “let them eat cake!”.

 The Czech Presidency of the Council of the EU is
approaching, and energy will be one of the priorities. What
impact will this have on the Green Deal and the renaissance
of safe nuclear energy?

We are experiencing a situation comparable to the 1973 oil shock.
And the transformation of European energy will be as fundamental
as that which took place in the West in the 1970s. To recap: in 1973,
25 per cent of the world’s electricity was generated by burning
oil. When OPEC announced the embargo in October 1973, it was
certain that it had brought the West to its knees (and the Soviet
Union applauded enthusiastically). These were difficult years for
Western Europe and the US: queues at the pumps, recession and
economic problems. But there were major decisions and actions
— mass construction of nuclear power plants (from Japan to
France, from the US to Germany), switching to new fuels (natural
gas), energy saving (e.g. speed limits on motorways). In the end,
the West was the winner, not OPEC. Within a decade, oil’s share of
world electricity production had fallen to units of per cent, and the
price of oil had fallen. Incidentally, low oil prices were a key blow
to the Soviet economy, which then lived on raw material exports
like Russia’s economy today. In 1991, the Soviet Union collapsed.
Today’s situation is similar in many ways. For example, once again,
it is primarily a geopolitical dispute that is driving up energy
prices through uncertainty and blackmail. The winners are new
technologies and new sources of electricity/heat. Alongside
energy saving and efficiency, it will be renewables and nuclear
energy where most of the investment will be directed within the
EU and the Czech Republic. I believe that nuclear energy belongs
in our energy mix. We can manage — but it will not be easy. 
Thank you for the interview.

Issue 2/2022

Priority Business&Government | 39

Government

Václav Bartuška, vystudovaný žurnalista,
publicista. Patřil ke studentským vůdcům sametové revoluce. Působil jako generální komisař české účasti na světové výstavě Expo
2000 v Hannoveru. Dnes je jeho tématem
energetika, a to v pozici zvláštního velvyslance pro otázky energetické bezpečnosti.

Václav Bartuška is a journalist and publicist. He was one of the student leaders of the Velvet Revolution.
He served as Commissioner General for the Participation of the Czech Republic at the World Expo 2000 in
Hannover. Today, his focus is on energy as Special Ambassador for Energy Security.

Náš kraj se
stává důležitým
technologickým
hráčem

Moravskoslezský kraj prochází zásadní
proměnou. Dříve jsme byli vnímáni jako
ryze průmyslový region. To se ovšem
i kvůli ukončování těžby černého uhlí
mění. Díky podpoře inovací, nejmodernějších technologií a odvážných vizí se
z umouněného koutu republiky stáváme
důležitým technologickým hráčem. Nejmodernější technologie nabízejí nespočet možností, a to nejen v oblasti čistého
průmyslu a mobility. Moravskoslezský
kraj se intenzivně připravuje na dobu
bezuhelnou, chystáme se na čerpání evropských peněz, které jsou pro tyto účely
určeny. Dali jsme si jasný cíl a systematicky se k němu blížíme. Naše cíle jsou
jasné, chceme místním lidem vytvořit co
nejlepší podmínky pro spokojený život.
Chceme, aby žili v hezkém a zdravém
prostředí, měli zajímavou práci a zároveň
možnosti, jak se bavit. Je to sice běh na
dlouhou trať, ale startovní výstřel už zazněl, proces transformace nás bude stát
spoustu sil, ale věřím, že cílovou pásku
úspěšně zdoláme.
Transformace, o které hovoříte, je
jistě i finančně náročná. Jak chcete
proměnu regionu financovat?


Za zásadní považuji možnost čerpat významné finanční prostředky z Fondu pro
spravedlivou transformaci. Tyto evropské
peníze jsou určeny na zmírnění následků klimatické transformace, mají například podpořit modernizaci a diverzifikaci
hospodářství, aby byla odvětví našeho
podnikání rozmanitá, využívala možnosti
nejmodernějších technologií a nabízela
lidem zajímavou práci. To je jedna z oblastí, na kterou je nutné se zaměřit – tedy
zvyšování kompetencí místních pracovníků a podpora jejich rekvalifikace.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., vystudovaný strojař, který se následně věnoval softwarovým aplikacím, modelování a simulacím ve strojírenství
s rozsáhlou publikační činností. Učil a pracoval v zahraničí a má bohaté
zkušenosti s aplikovaným výzkumem. Akademickou dráhu ukončil jako
rektor VŠB-TUO a od roku 2016 je hejtmanem Moravskoslezského kraje.
Od roku 2017 je rovněž poslancem Parlamentu ČR.
Text: redakce

Zmínit je potřeba také transformaci krajiny v lokalitách, které průmyslem nejvíce
utrpěly, u nás hovoříme o takzvané pohornické krajině. Kromě téměř 19 miliard
korun z Fondu pro Spravedlivou transformaci plánujeme čerpat evropské prostředky také z Modernizačního fondu, ze
kterého máme ambici na asi 15 miliard
korun. Další peníze tak chceme pro náš

Foto: Foto: archiv MSK
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region získat z tradičních operačních programů.
Celkově bychom si tak v tomto programovém období mohli z EU sáhnout na 100
miliard korun, které výrazně pomohou
zlepšit úroveň života, ekonomiku i životní
prostředí v našem kraji. To jsou hlavní cíle,
které jsme si stanovili už v předchozím
volebním období. To, že v něm můžeme
díky skvělým výsledkům v posledních
krajských volbách pokračovat, pro mě
znamená dvě důležité věci: jsem rád, že

zaměřený na rekvalifikaci zaměstnanců
transformujících se firem nebo POHO
Park zabývající se využitím pohornické
krajiny na Karvinsku. Větší třetinu strategických projektů předloží přímo kraj či
jeho organizace, máme tedy před sebou
velmi složitý proces, na jehož výsledek se
ovšem upřímně těším. Je skvělé, že můžeme být svědky dynamické proměny, která
z našeho regionu vytvoří atraktivní místo
plné příležitostí a možností.


Na nové příležitosti a možnosti jistě

„Firmy i živnostníci jsou pro náš kraj velmi důležití,
jejich úspěch znamená posílení rozvoje regionu,
generuje nová pracovní místa,
ale i ekonomický růst.“

„

můžeme na velmi dobře nastartovanou
transformaci regionu navázat, a nesmírně mě těší, že si totéž přejí i lidé z našeho
kraje.
 Čerpání prostředků z Fondu pro
spravedlivou transformaci bude ovšem vyžadovat perfektně připravené
projekty, se kterými se budete o dotace ucházet…

To určitě. Bylo by naivní myslet si, že nám
Evropská unie dá tak obrovský obnos jen
tak. Určitě je správné, že pro čerpání těchto peněz nastavila velmi přísná kritéria.
Když bych to měl shrnout obecně, zaměřujeme se na přechod na čistou energii,
podporu podnikání, zlepšování životního
prostředí a zajištění dobrých životních
podmínek pro místní lidi. Právě v minulém roce schválila Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje celkem
třináct strategických projektů, které se
na čerpání evropských peněz připravují
a které se právě oblastí, jež jsem vyjmenoval, dotýkají. Cílíme také na obnovu
a znovuvyužití lokalit po těžbě, digitalizaci, cirkulární ekonomiku a podporu zaměstnanosti. Mezi strategickými projekty
je například výstavba Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací, vznik Technologické a podnikatelské akademie,
Centrum veřejných energetiků, TRAUTOM

čekají i podnikatelé a firmy. Podporuje
kraj i tuto sféru?
V Moravskoslezském kraji evidujeme přes
250 tisíc podnikatelských subjektů. Firmy i živnostníci jsou pro náš kraj velmi
důležití, jejich úspěch znamená posílení
rozvoje regionu, generuje nová pracovní
místa, ale i ekonomický růst. Všem, kteří
se do podnikání pustili, ať už v minulosti,
nebo teprve nedávno, proto držím palce.
Moravskoslezský kraj podnikání významně podporuje. Několikátým rokem například nabízíme takzvané vouchery, které
firmám či živnostníkům pomáhají akcelerovat byznys, zavádět ve firmě inovace
nebo přijít s novým produktem. Vouchery
jsme nabídli i začínajícím podnikatelům.
Od roku 2018 jsme tak podpořili přes sto
třicet projektů, na které jsme přispěli přes
42 milionů korun. Tuto částku chceme
významně navýšit také díky Fondu pro
spravedlivou transformaci, který podpoří
začínající i zaběhlé podnikatele v regionu
prostřednictvím zmiňovaných voucherů
v rámci programu PODREG, který chystáme s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava. Podnikatelská sféra je pro
nás důležitým partnerem. 

Děkujeme za rozhovor.
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 Kraj je na prahu transformace, která
by měla změnit jeho budoucnost. Jak
si tuto transformaci máme představit?

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., is a mechanical engineering graduate who devoted himself to software
applications, modelling and simulations in mechanical engineering with extensive publishing activities. He
has taught and worked abroad and has extensive experience in applied research. He finished his academic
career as the Rector of VSB-TUO. Since 2016, he has been the Governor of the Moravian-Silesian Region. And
since 2017, he has also been a Member of Parliament of the Czech Republic.

localities that have suffered most from
industry — in our case, we are talking about
the so-called post-mining landscape.
In addition to the almost CZK 19 billion
from the Just Transition Fund, we are also
planning to draw European funds from
the Modernisation Fund. Our ambition is
to gain around CZK 15 billion. We want
to raise additional money for our region
from traditional operational programmes.
In total, we could reach CZK 100 billion
from the EU in this programming period,
which will significantly help improve our
region’s standard of living, economy and
environment. These are the main objectives
we set ourselves in the previous electoral
period. The fact that we can continue this
thanks to the excellent results of the last
regional elections means two important
things to me: I am glad that we can build
on the very good start we have made in
the transformation of the region, and I am
extremely pleased that the people of our
region wish the same.

strategic projects include, for example,
the construction of the Black Cube —
the Centre for Digitisation, Science and
Innovation; the creation of the Technology
and Entrepreneurship Academy; the Public
Energy Centre; TRAUTOM, which is aimed
at retraining employees of companies
in transition; and POHO Park, which will
make use of the mountain landscape
in the Karviná region. The greater third
of the strategic projects will be submitted
directly by the region or its organisations.
So we have a very complex process ahead
of us, but I am sincerely looking forward
to the outcome. It is great that we can
witness a dynamic transformation that will
make our region an attractive place full
of opportunities and possibilities.

The Moravian-Silesian Region is undergoing
a fundamental transformation. Previously,
we were perceived as a purely industrial
region. However, this is changing, not least
because of the end of coal mining. Thanks
to the support of innovation, state-ofthe-art technologies and bold visions, we
are changing from a grimy corner of the
country into an important technological
player.
Cutting-edge
technologies
offer countless opportunities, and not
only in the area of clean industry and
mobility. The Moravian-Silesian Region is
intensively preparing for the coal-free era.
We are preparing to draw on European
 Entrepreneurs
and companies are
funds intended for this purpose. We
certainly
waiting
for
new opportunities
have set ourselves a clear goal and are
and
possibilities.
Does
the region support
systematically approaching it. Our goals
this
sphere
as
well?
are clear. We want to create the best
possible conditions for a happy life for
In the Moravian-Silesian Region, we register
local people. We want
over 250,000 business
entities. Companies and sole
them to live in a pleasant
“Companies and sole traders are very
traders are very important
and healthy environment,
for our region. Their success
have interesting work,
important for our region. Their success means
means strengthening the
and have opportunities to
strengthening the region’s development,
region’s
development,
have fun. It is a long run,
generating
new
jobs and
but the starting gun has
generating new jobs and economic growth.“
economic growth. So I wish
already been fired, and the
all those who have started
transformation
process
a business, whether in the
will take a lot of strength.
past or only recently, the
Still, I believe that we will
 However,
drawing on the Just
best of luck. The Moravian-Silesian Region
successfully cross the finish line.
Transition Fund will require perfectly
supports entrepreneurship significantly.
prepared projects to apply for the
For example, for several years now, we have
 The transformation you are talking
funding...
about is undoubtedly financially Of course. It would be naive to think been offering so-called vouchers to help
demanding. How are you going to that the European Union would give us companies or sole traders accelerate their
finance the transformation of the such a huge sum of money just like that. business, introduce innovations or develop
new products. We have also provided
region?
They are certainly correct in setting very vouchers to budding entrepreneurs. Since
I consider the possibility of drawing strict criteria for the use of this money. If 2018, we have supported over a hundred
significant funds from the Just Transition I were to summarise in general terms, we and thirty projects, to which we have
Fund to be crucial. This European money are focusing on the transition to clean contributed over CZK 42 million. We also
is intended to mitigate the effects of the energy, supporting business, improving want to significantly increase this amount
climate transition and, for example, the environment and ensuring good living thanks to the Just Transition Fund, which
to support the modernisation and conditions for local people. Just last year, will support both start-ups and established
diversification of the economy so that the Regional Permanent Conference of the entrepreneurs in the region through the
our business sectors are diverse, take Moravian-Silesian Region approved a total vouchers mentioned in the PODREG
advantage of the possibilities of the latest of thirteen strategic projects that are programme we are preparing with the
technologies and offer people interesting being prepared for the use of European Moravian-Silesian Innovation Centre
work. This is one of the areas that we need funds and which touch on the very areas Ostrava. The business sector is an essential
to focus on: improving the skills of local I have listed. We are also targeting the partner for us. 
workers and supporting their retraining. restoration and reuse of sites after mining,
We should also make mention of the digitalisation, the circular economy,
Thank you for the interview.
transformation of the landscape in the and the support of employment. The

„
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Our region is Becoming
an important Technology Player

 The
region is on the threshold
of a transformation that should change
its future. How should we imagine this
transformation?

Text: redakce

Posláním platformy Elite klubu Moravskoslezského kraje je rozvoj firemní kultury,
etiky a osobnosti manažerů, budování
dlouhodobých vztahů, podpora regionu
ve strategických směrech i v jeho budoucím rozvoji. Rozvoji kreativního myšlení,
sdílení načerpané praxe a možnost pozastavit se nad těmito klíčovými manažerskými otázkami.
Hlavní přínos této platformy spočívá především ve sdílení dobré praxe, načerpání
reálných zkušeností z manažerského života, ukázat jejich implementaci a příběh
v praxi, ale také mít možnost sdílet náročné manažerské otázky či témata v prostředí kolegyň a kolegů, kteří vám, jak se říká,
doopravdy „rozumí“. Nacházet inspiraci
a rozvíjet se rozvojem ostatních.
 Klub se snaží sdílet dobré manažerské praktiky v podnikání a veřejné
správě. Je o předávání zkušeností mezi
manažery zájem?

Je pravda, že okruh zájmu naší platformy
se netýká jen strojních firem či těžkého
průmyslu, ale také veřejné správy, kterou se snažíme rozvíjet, a především na
ni nezapomenout, neboť tvoří nedílnou
součást podnikatelského prostředí. Proto
jsou některé z našich aktivit směřovány
i do této oblasti, kdy příkladem může být
konání setkání našich členů u pana tajemníka města Opavy JUDr. Tomáše Elise
s výstižným názvem „Excelence a jedinečná DNA opavské radnice“, kdy hlavní body
diskuze budou směřovány do elektronizace služeb města (trendy, nové služby, inspirace), zapojování veřejnosti a byznysu
do rozvoje města či komunikace s veřej-
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| Manažerské příběhy

Foto: archiv ELITE klub Moravskoslezského kraje

 V Moravskoslezském kraji úspěšně
funguje Elite klub České manažerské
asociace. Co je jeho posláním a jaký je
jeho přínos pro manažery?
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Podporujeme
transformaci
Moravskoslezského
kraje

Ing. et Ing. Adam Liška, MBA, je generálním ředitelem a předsedou představenstva WITKOWITZ ENVI a.s., předsedou ČMA ELITE klubu Moravskoslezského kraje a vítězem kategorie Mladý manažerský talent v soutěži Manažer
roku 2018. Klub je platformou, která staví na inspiraci, excelenci a zkušenosti
výkonných manažerů Moravskoslezského kraje. Jeho posláním je rozvoj firemní kultury, etiky a osobnosti manažerů, budování dlouhodobých vztahů,
podpora regionu ve strategických směrech i v jeho budoucím rozvoji.

ností. Manažer, který vyhrál celorepublikovou soutěž Manažer roku právě v oblasti
státní správy. Taktéž bych mohl jmenovat
zástupce Moravskoslezského kraje, ředitele krajského úřadu pana Ing. Tomáše Kotyzu, MBA, který se stal také vítězem této
prestižní soutěže.
Management a leadership má jednu obrovskou výhodu – jedná se totiž o principy, které jsou aplikovatelné v jakémkoliv
odvětví, a pokud jsou uvedené principy
implementovány, sdíleny a prezentovány
správně, je o ně zájem i ve státní správě.
Věřím, že zde máme spoustu skvělých manažerek a manažerů právě v této oblasti.
 Členové klubu patří mezi výrazné
manažery v kraji a ČR. Jak mohou přispět k transformaci kraje?

Jsem přesvědčen, že řada z našich členů
významně podporuje transformaci Moravskoslezského kraje v různých oblastech,
ať už v oblasti veřejné dopravy, energetiky, cirkulární ekonomiky, kroky vedoucí
k ekologizaci provozů, či společenskou
odpovědností. Řada z nás je i velmi aktivní v podnikatelských inkubátorech, rozvoji
inovačního potenciálu kraje, ale také v předávání zkušeností budoucím generacím
formou přednášek, mentoringu či odborné praxe.
Naši členové se také podílejí na tvorbě
odborných a inspirativních publikací, které reflektují reálné otázky managementu
stávající doby, jako je např. „Řízení v éře
turbulencí“, „Návrat k prosperitě“ či série inspirativních příběhů v knižní podobě pod
titulem „Manažeři se lvíčkem“.
Návaznost to má také na odborné konference, které pořádáme, či podcasty, které
odkrývají myšlení špičkových manažerek
a manažerů našeho kraje, což je velmi ojedinělé.

Přispět však můžeme vždy ještě více, a proto věřím, že v těchto aktivitách nepolevíme
a a stále povedeme týmy, podniky či firmy,
jak nejlépe umíme a s vědomím, že společně přispíváme k budování kraje a jeho
budoucnosti.
Sám vedete firmu WITKOWITZ
ENVI a.s. a jako viceprezident České manažerské asociace se podílíte na prosazování manažerských zájmů ve vztahu
ke státní správě. Co se Vám podařilo
prosadit?



Výzva, kterou se zabýváme nejen v naší
společnosti, ale celkově v českém průmyslu, je schopnost vlády či dílčích útvarů
státní správy reálně pomoci českým podnikům, které mají svůj vlastní produkt.
Za posledních 5 let byly sepsány různé typy
výzev, ať už ze strany Hospodářské komory,
Svazu průmyslu, či ze strany České manažerské asociace, ve věcech nutné podpory
českých firem, které mají svůj finální výrobek a nejsou jen pouhou „montovnou“.
Charakter může být různý, ať už se dotkneme bodu Národního plánu obnovy,
konečného přijetí eura, systematické podpory exportu, možnosti pro kontinuální
a cílený rozvoj zaměstnanců oproštěný od
byrokracie či nejednotnosti ve schopnosti
stanovit jasný směr. Realizovat takové kroky, díky kterým by byl český průmysl opět
konkurenceschopný.
Bohužel jsme slyšeli mnoho řečí bez vykonaných skutků. Velmi obtížně se nám pak
firmy rozvíjejí a udržují i v takto pokřivené
tržní ekonomice, kterou zažíváme dnes.
Tento bod bude jeden z klíčových bodů,
od kterého ani za Českou manažerskou
asociaci nechceme upustit. 
Děkujeme za rozhovor.
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We Support the Transformation
of the Moravian-Silesian Region
Ing. et Ing. Adam Liška, MBA is the General Director and Chairman of the Board of WITKOWITZ ENVI a.s.,
Chairman of the ČMA (Czech Management Association) ELITE Club of the Moravian-Silesian Region, and
the winner of the Young Managerial Talent category in the Manager of the Year 2018 competition. The
club is a platform that builds on the inspiration, excellence and experience of the Moravian-Silesian Region
executive managers. Its mission is to develop managers‘ corporate culture, ethics and personality, build longterm relationships and support the region in strategic directions and its future development.

 The Elite Club of the Czech Management Association
operates successfully in the Moravian-Silesian Region. What
is its mission, and what is its benefit for managers?

 The club seeks to share good management practices in
business and public administration. Is there any interest in
sharing experiences among managers?

The mission of the platform of the Elite Club of the MoravianSilesian Region is the development of corporate culture, ethics
and personality of managers, building long-term relationships
and supporting the region in strategic directions and in its future
development. In addition, we seek to develop creative thinking,
share lessons learned, and offer the opportunity to reflect on
these key managerial issues.

It is true that the scope of our platform is not only related to
engineering companies or heavy industry but also to public
administration, which we are trying to develop and, above all,
not to forget, as it is an integral part of the business environment.
That is why some of our activities are also directed to this area,
an example of which is the meeting of our members with the
Secretary of the City of Opava, JUDr. Tomáš Elis, the manager who
won the national Manager of the Year competition in the field of
public administration. The meeting is aptly named “Excellence
and unique DNA of Opava City Hall” where the main points of
discussion will be directed to the computerisation of city services
(trends, new services, inspiration), the involvement of the public
and business in the development of the city, and communication

The main benefit of this platform lies primarily in sharing good
practice and real-life experiences from managerial life, to show
their implementation and story in practice, but also to be able to
share challenging managerial issues or topics in an environment
of colleagues who really “understand” you, as the saying goes. And
to find inspiration and develop by developing others.

with the public. I could also name a representative of the
Moravian-Silesian Region, the Director of the Regional Office, Ing.
Tomáš Kotyza, MBA, who also won this prestigious competition.

that together we are contributing to building the region and its
future.

Management and leadership have one huge advantage — they
are principles that can be applied in any sector. If these principles
are implemented, shared and presented correctly, they are also of
interest to the public administration.

You yourself are the head of WITKOWITZ ENVI a.s. As the
Vice-President of the Czech Management Association, you
are involved in promoting managerial interests in relation
to the state administration. What have you managed to
accomplish?

I believe we have a lot of great managers in this area.
 Members of the club are among the prominent managers
in the region and the Czech Republic. How can they
contribute to the transformation of the region?

I am convinced that many of our members significantly support
the transformation of the Moravian-Silesian Region in various areas,
whether in the field of public transport, energy, circular economy,
steps leading to the greening of operations or social responsibility.
Many of us are also very active in business incubators, developing
the innovation potential of the region, as well as in passing on our
experience to future generations through lectures, mentoring or
professional practice.
Our members are also involved in the creation of professional and
inspirational publications that reflect real management issues of
the current era, such as “Management in an Era of Turbulence”,
“Return to Prosperity” or a series of inspirational stories in book
form under the title “Managers with a Lion”.
It is also linked to the professional conferences we organise or
podcasts that reveal the thinking of top managers in our region,
which is very rare.
However, we can always contribute even more, and that is why
I believe that we will not let up in these activities. We will continue
to lead teams, businesses and companies as best we can, knowing

Členové ČMA ELITE klubu Moravskoslezského kraje / Members of the CMA ELITE Club of the Moravian-Silesian Region
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The challenge that we are dealing with — not only in our
company but also in the Czech industry in general — is the ability
of the government or subdivisions of the state administration to
really help Czech companies that have their own product.
Over the last five years, various types of appeals have been drawn
up, whether by the Chamber of Commerce, the Confederation
of Industry or the Czech Management Association, in matters
of necessary support for Czech companies that have their final
product and are not merely just an “assembly plant”.
Their nature can vary, whether we touch on the point of the
National Recovery Plan, finalising the adoption of the euro, the
systematic promotion of exports, the possibility for continuous
and targeted staff development free from bureaucracy, or
inconsistency in the ability to set a clear direction. Implementing
such steps would make the Czech industry competitive again.
Unfortunately, we have heard a lot of talk without action. This
makes it very difficult for companies to develop and sustain
themselves in the distorted market economy we are experiencing
today.
This point will be one of the key points that we do not want to
abandon on behalf of the Czech Management Association. 
Thank you for the interview.
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We Also Use Smart Technologies for the
Production and Distribution of Drinking Water
Anatol Pšenička started his career in the banking sector. He subsequently held a number of managerial
positions in water management companies in the Czech Republic. He has been the Director of Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava since 2015.

Water is a strategic resource, and
water management also requires smart
solutions. What solutions does your
company offer to clients?


Anatol Pšenička začínal svou kariéru v bankovním
sektoru. Následně prošel řadou manažerských pozic
ve vodárenských společnostech v ČR. V pozici generálního ředitele společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava působí od roku 2015.

Text: redakce
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Foto: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.



Voda je strategická surovina a hospodaření s vodou
vyžaduje i chytrá řešení. Jaká řešení nabízí klientům Vaše
společnost?

Firmy, nejen v Moravskoslezském kraji, se učí hospodařit
s energiemi. Může být voda i zdrojem chytré energie a realizujete takové projekty?

Ani konzervativnímu oboru, jakým vodárenství je, se nevyhýbá
dynamický rozvoj v oblasti smart technologií. Na jedné straně
tyto technologie slouží ke snižování ztrát ve vodovodní síti. Ty
dosáhly u SmVaK Ostrava s 10,57 % v loňském roce historicky nejnižší hodnoty. Toho jsme dosáhli mimo jiné díky online
aplikaci Monitoring úniků. 4615 kilometrů vodovodní sítě je
rozděleno do více než 800 distriktů s 1300 senzory. Ty poskytují
130 tisíc dat denně. Díky tomu je možné zavádět nové lokality,
senzory, nastavovat limity nebo vyhodnocovat ekonomickou
stránku oprav, potenciálních úspor nebo objemu nefakturované vody.

Pohled na ceny energií nás nenechává klidnými stejně jako kohokoliv jiného. Díky sedmi malým vodním elektrárnám na třech centrálních úpravnách vod v regionu a u čtyřech významných vodojemů
nebo kogeneračním jednotkám v osmi čistírnách odpadních vod
jsme soběstační ze 40 %. Cílem je dosáhnout do roku 2030 poloviční
soběstačnosti. Kromě vlastní výroby energií toho dosáhneme dalším snížením energetické náročnosti. Začali jsme také systematicky
vyhodnocovat svou uhlíkovou stopu a realizovat opatření vedoucí
k jejímu snížení.

Další oblastí je takzvaný smart metering, kdy jsou vodoměry
(primárně u velkých odběratelů) osazovány zařízeními přenášejícími data do centrálního systému. To umožňuje efektivněji řídit
spotřebu pitné vody a upozorňuje na případné problémy v síti.
Tento systém budeme dále rozvíjet.
Chytré technologie jsou využívány pro řízení páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravského
oblastního vodovodu. Data z úpraven pitné vody, vodojemů
a uzlů na síti jsou přenášena na centrální dispečink. Ten může
v případě potřeby reagovat na atypické situace. To samé platí
pro čistírny odpadních vod.
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Even a conservative industry such as the
water industry does not avoid the dynamic
development in the field of smart technologies. On the one hand, these technologies
serve to reduce losses in the water supply
network. At 10.57% last year, SmVaK Ostrava’s losses reached the lowest value ever.
The 4,615 kilometres of the water supply
network are divided into more than 800
districts with 1,300 sensors. These provide
130,000 data points per day. This makes it
possible to introduce new locations and
sensors, set limits or evaluate the economics of repairs, potential savings or the volume of water that has not been invoiced.
Another area is so-called smart metering,
where water meters (primarily for large
consumers) are fitted with devices that
transmit data to a central system. This
allows drinking water consumption to be
managed more efficiently and creates alerts
for potential problems in the network. This
system will be further developed.

Smart technologies are used to manage the
backbone system for the production and
distribution of drinking water in the region
— the Ostrava Regional Water Supply
System. Data from drinking water treatment
plants, reservoirs and nodes on the network
are transmitted to a central control room.
The latter can react to atypical situations if
necessary. The same applies to wastewater
treatment plants.
 Companies — and not only those
in the Moravian-Silesian Region — are
learning to manage energy. Can water
also be a smart energy source, and are
you implementing such projects?

Much like anyone else, seeing current
energy prices does not exactly make us
calm. Thanks to seven small hydropower
plants at the region’s three central water
treatment plants and four major reservoirs,
or cogeneration units at eight wastewater
treatment plants, we are 40% self-sufficient.
The goal is to reach half self-sufficiency by
2030. In addition to our energy production,
we will achieve this by reducing our
energy intensity further. We have also

started systematically assessing our carbon
footprint and implementing measures to
reduce it.
Is social responsibility in the concept
of your corporate strategy an obligation,
or does it come from the activities of
your employees as well?



Our activities are spread over a number
of areas. For seven years, we have been
supporting employees active in the
non-profit sector by the Swimming in
it together! programme. In the field of
education, we cooperate with the Faculty
of Mining and Geology at VŠB-TUO and
with primary schools, for which we have
prepared educational programmes on
the importance of water for nature and
humans — The Tree of Life and Planet
Oxidan. Thousands of pupils in dozens of
schools have already taken part in these
programmes. We are active in expanding
the biodiversity elements of our operations.
Comprehensive employee care is also key
for us. Without their responsible work, we
could never achieve our goals. 
Thank you for the interview.

 Společenská odpovědnost v pojetí Vaší firemní strategie je
povinností, nebo vychází z aktivit i Vašich zaměstnanců?

Naše aktivity jsou rozkročeny do řady oblastí. Podporujeme již sedm
let zaměstnance aktivní v neziskové sféře programem Plaveme
v tom spolu! V oblasti vzdělávání spolupracujeme s HGF VŠB-TU
a se základními školami, pro něž jsme připravili vzdělávací programy
o významu vody pro přírodu a člověka Strom života a Planeta Oxidan. Těch se již zúčastnily tisíce žáků v desítkách škol. Aktivní jsme
v oblasti rozšiřování prvků biodiverzity v našich provozech. Klíčová je
pro nás také komplexní péče o zaměstnance. Bez jejich odpovědné
práce bychom nemohli nikdy dosáhnout našich cílů. 
Děkujeme za rozhovor.
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Chytré technologie
využíváme také pro výrobu
a distribuci pitné vody

Na druhé místo klademe JINAKOST. Ta
skrývá jedinečnou esenci, která odlišuje
Tatru od tradičních automobilek. Unikátní a jedinečné konstrukční řešení podvozku, z něhož vyplývají jedinečné možnosti
využití Tatry jako dopravního prostředku
v extrémním terénu i klimatu.
Třetí hodnotou je RESPEKT, který je provázán s předchozími hodnotami. Máme respekt k naší tradici, úctu k těm, kteří Tatru
budovali před námi, a závazek rozvíjet jejich odkaz. Respektujeme naše zákazníky
a jejich specifické potřeby. Respektujeme
naše zaměstnance, protože jsme si vědomi, že lidé nejsou náklad, ale bohatství.
Respektujeme životní prostředí, a proto
pracujeme na redukci emisí.
Zmínil jste náborovou kampaň Tatra hledá 500 zaměstnanců. Předpokládám, že pro její účely jste museli
firemní hodnoty přetavit v praktické
slogany a informace, aby se uchazeči
orientovali ve Vaší nabídce.


TATRA je dnes tradice,
jinakost a respekt

V náborové kampani komunikujeme několik klíčových tezí, které znějí:
• Ctíme vlastenectví a patriotismus.

Firemní vizi máte nastavenu tak, že
vždy děláte vše trochu jinak. Přiblížíte
nám ji z pohledu manažera?



Tatra jako zakázková automobilka je
orientována na zákazníky a jejich individuální potřeby. Není to náklaďák z katalogu, každá Tatra je šita na míru. Vybereme
optimální kombinaci podvozku, motoru,
převodovky a dalších komponentů. Abychom byli flexibilní, jsme schopni vyrobit
všechny klíčové části vozidla pod jednou
střechou. Nebo použijeme komponenty
našich partnerů, které se pro daný obchodní případ nejlépe hodí. Aby vše fungovalo, musíme být flexibilní a neustále
se učit. To platí v celém procesu plnění
zakázky od obchodu přes konstrukci až
po výrobu.
Historie automobilky je soustředěna v muzeu, kterým se oprávněně
chlubí celý kraj. Co pro Vás znamená
péče o historii?



Péče o historický odkaz Tatry plní několik cílů. Připomíná průmyslovou tradici
České republiky. Vytváří z Kopřivnice
atraktivní turistický cíl pro zájemce o historii techniky. A má i praktický význam,
protože zákazníka přesvědčí, že nákladní
automobily umíme vyrábět už více než
120 let a neustále se v tom zlepšujeme.
Když se s tím spojí i zážitek z jízdy Tatrou
na polygonu, zákazník pochopí, že Tatra
je vynikající stroj, do kterého se vyplatí
investovat.

• Máme vlastní výrobek.
• Hledáme lidi, ne roboty.

Pavel Lazar má vášeň pro čtyři kola již od středoškolských studií, což ho vedlo
i k vystudování strojní fakulty VŠB-TUO. Působil ve vrcholných manažerských pozicích
ve strojírenských firmách v Moravskoslezském kraji a postupně se dostal až do vedení TATRA TRUCKS a.s., kde působí od roku 2019 na pozici generálního ředitele.
Text: redakce

• Tam, kde ostatní končí, Tatra
pokračuje dál.
• Podporujeme tradici a historii.
Chceme zdůraznit, že Tatra není montovna a masová automobilka. Vyrábíme finální výrobek s vysokou přidanou hodnotou.

Foto: archiv TATRA TRUCKS a.s.
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Konstrukční koncepce Vašich vozidel se prosazuje i v záchranných
a obranných oblastech. Je to jen koncepcí, nebo i přístupem k zákazníkovi?



Tatra má nejlepší terénní podvozek pro
těžká užitková vozidla na světě. To není
reklama, ale fakt potvrzený zákazníky
z celého světa. Proto se logicky uplatňuje

i u hasičů a vojáků, kteří potřebují techniku, která je nikdy nenechá na holičkách.
Nejde jen o výkony v terénu, ale i o variabilitu. Může mít libovolný počet náprav,
část z nich řiditelných, lze použít pro nejrůznější nástavby a aplikace. Samozřejmě,
Tatra se i přes svou geniální koncepci neprodá sama. Zákazníka musíme přesvědčit, že právě naše vozidlo splní jeho specifické potřeby. Od doby, kdy Tatru v roce
2013 převzali čeští majitelé, se to daří.
Společnost TATRA TRUCKS sídlí
v historickém průmyslovém areálu.
Jak jsou pro Vás důležité vztahy s okolím a veřejností? Je TATRA dobrý soused a partner?



Tatra je klíčovým zaměstnavatelem
v Kopřivnici. S městem úzce spolupracujeme, aby soužití automobilky se samosprávou a občany bylo všestranně
výhodné. Podporujeme řadu kulturních
akcí, Kopřivnické dny techniky. Příkladem
našeho přístupu je i Větřkovická přehrada. Jedná se o nádrž, jejímž původním
účelem je zásobování Tatry vodou, díky
investicím do rekreačního zázemí se však
stala i důležitým místem pro regionální
turistiku, koupání či rybáře.
Jak se Tatra připravuje na budoucnost? Myslíte si, že dokážete prosperovat i v situaci, kdy se ustupuje od
fosilních paliv a kdy jsou kvůli geopolitické situaci či pandemii problémy ve
světovém dodavatelském řetězci?



Tatra existuje už 172 let a přežila všechny
společenské otřesy, pandemie, války či
změny režimů. Vždy se dokázala přizpůsobit a přijít s novými vynikajícími produkty. Během pandemie covidu jsme na
rozdíl od většiny automobilek ani na den
nepřerušili výrobu. Aktuálně pracujeme
na vozidle poháněném vodíkem, které
chceme představit jako prototyp ještě
v tomto roce. V Tatře vznikne i rozsáhlá
infrastruktura pro průmyslovou výrobu
čistého vodíku a jeho tankování. Jsem
přesvědčen, že Tatra díky píli i důmyslu
tatrováků bude prosperovat i v následujících desetiletích. 
Děkujeme za rozhovor.
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Právě TRADICI klademe na první místo.
Tatra je nejstarší výrobce dopravních prostředků na světě s nepřetržitou historií od
roku 1850. Vždy stála na špici technického
vývoje a vymýšlela produkty obdivované
kvůli svým technickým výkonům i estetice. Součástí tradice je i region – od svého
založení působí v Kopřivnici, zaměstnává
celé generace místních rodin a podílí se
na prosperitě regionu.

Naši zaměstnanci nestojí u pásu, nedělají
stále stejnou činnost. Mají pestrou práci
a naučí se více profesí. Naše činnost není
orientována jen na zisk: pomáháme českým hasičům při jejich nasazení doma
i v zahraničí, renovujeme tatrovácké veterány, podporujeme muzejnictví, sport.
A jsme stoprocentně českou firmou.

Region

TATRA je firma s inspirující tradicí,
která byla vnímána z pohledu zaměstnanosti jako regionální firma. Jaké
hodnoty sdílíte se svými zaměstnanci
dnes a proč může být zajímavé u Vás
pracovat?



TATRA Today Is Tradition,
Uniqueness and Respect
Since his secondary school studies, Pavel Lazar has had a passion for four wheels, which led him to graduate
from the Faculty of Mechanical Engineering at VSB-TUO. He has worked in top management positions in
engineering companies in the Moravian-Silesian Region and gradually rose to the management of TATRA
TRUCKS a.s. He has been working as Managing Director since 2019.

Tatra, as a custom car company, is oriented
towards customers and their individual
needs. It is not a truck from a catalogue.
Each Tatra is tailor-made. We select the
optimal combination of chassis, engine,
transmission and other components. In
order to be flexible, we are able to produce
all the key parts of the vehicle under one
roof. Or we use the components from
our partners that are best suited to the
business case. To make everything work,
we need to be flexible and constantly
learning. This is true throughout the entire
order fulfilment process, from sales to
design and production.
The history of the car factory is
concentrated in the museum, which the
whole region is rightly proud of. What
does caring about history mean to you?



Caring for the historical legacy of Tatra
fulfils several objectives. It recalls the
industrial tradition of the Czech Republic.
It makes Kopřivnice an attractive tourist
destination for those interested in the
history of technology. It also has practical
significance, as it convinces the customer
that we have been producing trucks for
more than 120 years and are constantly
improving. When this is combined with

Hasičská vozidla určená pro letiště v Senegalu
Firefighting vehicles for Senegal airport

 Tatra is a company with an inspiring
tradition that has been perceived
as a regional company from an
employment perspective. What values
do you share with your employees
today, and why might it be interesting
to work for you?

We put TRADITION first. Tatra is the oldest
manufacturer of transport vehicles in the
world, with an uninterrupted history since
1850. It has always been at the forefront
of technical development, inventing
products admired for their technical
performance and aesthetics. The region
is also part of the tradition. Since its
foundation, it has operated in Kopřivnice,
employing generations of local families and
contributing to the prosperity of the region.
We put UNIQUENESS second. This
embodies the unparalleled essence that
distinguishes Tatra from traditional car
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companies. Unique and unrivalled chassis
design results in amazing possibilities
of using Tatra as a means of transport in
extreme terrain and climate.
The third value is RESPECT, which is linked
to the previous values. We have respect
for our tradition, respect for those who
built Tatra before us and a commitment
to developing their legacy. We respect our
customers and their specific needs. We
respect our employees because we are
aware that people are not a cost but an
asset. We respect the environment, which
is why we work to reduce emissions.
 You mentioned the recruitment campaign “Tatra Is Looking for 500 Employees”. I assume that for its purposes, you
had to convert corporate values into
practical slogans and information to
help candidates navigate your offer.

the experience of driving a Tatra on the
test polygon, the customer understands
that the Tatra is an excellent machine
worth investing in.
 The design concept of your vehicles
is also making its way into rescue and
defence applications. Is it just due to
the concept or is it also thanks to the
approach to the customer?

Tatra has the best off-road chassis for
heavy commercial vehicles in the world.
This is not an advertisement, but a fact,
confirmed by customers worldwide. That
is why it is logically used by firefighters and
soldiers, who need equipment that will
never let them down. It is not just about
the performance in the field. It is also
about variability. It can have any number
of axles, some of which are steerable. It
can be used for a variety of attachments
and applications. Of course, despite its
ingenious concept, Tatra will not sell itself.
We have to convince the customer that it
is our vehicle that will meet their specific
needs. Since Tatra was taken over by Czech
owners in 2013, this has been successful.
 The Tatra company is located in
a historical industrial complex. How
important are relations with the
environment and the public for you? Is
Tatra a good neighbour and partner?

Tatra is a key employer in Kopřivnice. We are
working closely with the town to ensure

that the co-existence of the car company
with the municipality and citizens is
mutually beneficial. We support a number
of cultural events, including Kopřivnice
Days of Technology. The Větřkovice
dam is an example of our approach. It
is a reservoir whose original purpose is
to supply water to Tatra. Still, thanks to
investments in recreational facilities, it has
become an important place for regional
tourism, swimming and fishing.
How is Tatra preparing for the future?
Do you think you can prosper even in
a situation where fossil fuels are being
phased out and where the geopolitical
situation or the pandemic is causing
problems in the global supply chain?



Tatra has existed for 172 years and has
survived all social upheavals, pandemics,
wars and regime changes. It has always
been able to adapt and develop new
excellent products. Unlike most car
companies, we did not stop production for
even a day during the COVID-19 pandemic.
We are currently working on a hydrogenpowered vehicle that we intend to present
as a prototype later this year. Tatra will also
build an extensive infrastructure for the
industrial production of pure hydrogen
and its refuelling. I am convinced that Tatra
will continue to prosper in the coming
decades thanks to the diligence and
ingenuity of Tatra’s people. 
Thank you for the interview.

In the recruitment campaign, we communicate several key principles:
• We honour patriotism.
• We have our own product.
• We are looking for people, not robots.
• Where others end, Tatra continues on.
• We support tradition and history.
We would like to stress that Tatra is not
an assembly plant or a mass automotive
company. We produce a final product with
high added value. Our employees do not
stand at a conveyor belt, and they do not
do the same job all the time. They have
varied jobs and learn multiple professions.
Our activity is not only profit-oriented: we
help Czech firefighters in their deployment
at home and abroad, we renovate Tatra
classic cars, we support museums and
sports. And we are a 100% Czech company.
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10.000 nákladní auto vyrobené pod
českými majiteli (tzn. od března 2013)
Issue
2/2022
10,000
trucks manufactured under Czech
owners (since March 2013)
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You have a corporate vision set up
so that you always do things a little
differently. Can you explain it from
a manager’s perspective?



Ivo Chmelík, hutník srdcem a duší, který působil
v manažerských pozicích mnoha hutních firem. Sází
na zdravý úsudek a životní styl i v osobním životě.
Jako beskydský patriot provozuje turistiku. Působí
v pozici předsedy představenstva a výkonného ředitele firmy GO Steel a.s., která je součástí polské kapitálové skupiny Stalprodukt S.A.

Text: redakce
Foto: archiv GO Steel a.s.
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 Patříte mezi přední světové výrobce ocelí válcovaných za
studena s bohatou historií v Moravskoslezském kraji. V jakých odvětvích najdou uplatnění Vaše výrobky?

Ano, naše historie se začala za doby průmyslové revoluce v roce
1833, kdy v našem kraji bylo založeno několik hutí díky dostupnosti místní železné rudy a také kamenného uhlí, které začalo
nahrazovat uhlí dřevěné. Průmyslová revoluce přinesla bouřlivý
rozvoj v hutnictví a Válcovny ve Frýdku-Místku byly vždy inovátorem při zavádění nových technologií. A tak jsme se dostali od
hamru na zkujňování železa až k dnešnímu světovému výrobci
elektrotechnických ocelí s orientovanou strukturou zrna, tzv. transformátorové oceli. Tento produkt vyrábíme od šedesátých let minulého století a jedná se o základní vstupní materiál pro výrobu
jader silových a distribučních transformátorů, tlumivek a dalších
elektrotechnických přístrojů s magnetickými obvody. Mimo tento produkt válcujeme za studena uhlíkaté i hlubokotažné oceli, se
kterými se můžeme setkat například u výrobků z profilové oceli
v nábytkářství, u skříní rozvaděčů, různých konstrukcí ve stavebnictví, ale také u lamel spojek, pilových listů, pružin a řady dalších
strojírenských výrobků.
 Jste součástí polské kapitálové skupiny Stalprodukt. Jak
probíhá kooperace v rámci skupiny a jaké jsou Vaše podnikatelské cíle na českém trhu?
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Kapitálová skupina Stalprodukt má třicetiletou historii a v Polsku se
jedná o velmi významnou ocelářskou skupinu vyrábějící okolo 400
tisíc tun ocelářských výrobků ročně. Je rozdělena do segmentů
elektrotechnických plechů, ocelových profilů a trubek, zinku, olova a dalších servisních společností. Naše společnost je významným
dodavatelem pro segment profilů a trubek. V rámci elektrotechnických ocelí spolupracujeme na řešení technologie výroby a také
při dělení pásky. Na českém trhu uplatňujeme hlavně za studena
válcovanou pásku. Elektrotechnická ocel jde více než z 90 % na
export.

Working with Steel, Drawing on Tradition
and Innovating for the Future
Ivo Chmelík, a metallurgist at heart, has worked in managerial positions in many metallurgical companies.
He relies on sound judgment and lifestyle in his personal life. As a Beskydy patriot, he is a hiker. He is the
Chairman of the Board of Directors and Executive Director of GO Steel a.s., part of the Polish capital group
Stalprodukt S.A.

 You are one of the world’s leading
producers of cold-rolled steel with a rich
history in the Moravian-Silesian region.
In what sectors can your products be
used?

Indeed, our history began during the
Industrial Revolution in 1833, when several
smelters were established in our region,
thanks to local iron ore and hard coal, which
began to replace charcoal. The Industrial
Revolution brought rapid development to
the metallurgical industry, and the FrýdekMístek Rolling Mills have always been
an innovator in the introduction of new
technologies. Thus, we have gone from an
iron forging mill for forging iron to today’s
world producer of grain oriented electrical
steels with an oriented grain structure,
the so-called transformer steel. We have
been producing this product since the
1960s, and it is the primary input material
for the cores of power and distribution
transformers, reactors and other electrical
devices with magnetic circuits. Apart from
this product, we also produce low carbon

and deep-drawn cold rolled coils and strips
steels, which can be found, for example,
in profile steel products in the furniture
industry, switchboard cabinets, various
structures in the construction industry as
well as in coupling lamellas, saw blades,
springs and many other engineering
products.
You are part of the Polish capital
group Stalprodukt. How is the
cooperation within the group, and
what are your business goals in the
Czech market?



Stalprodukt Capital Group has a 30-year
history and is a very important steel group
in Poland, producing around 400,000
tonnes of steel products per year. The
company is divided into several segments:
electrical sheets, steel profiles and tubes,
zinc, lead and other service companies.
Our company is a major supplier to the
profiles and tubes segment. Within the
electrical steel segment, we collaborate on
production technology solutions as well

as steel strip cutting. In the Czech market,
we mainly sell cold rolled steel strips. More
than 90% of our electrical steel is exported.
Your company and the entire
Stalprodukt Group are strongly
innovative with a positive approach
to the environment. Hydrogen is
an integral part of the production
programme, and its applicability in
transport is up to date. Are you also
considering the implementation of
hydrogen in the Czech market?



We are one of the largest consumers of
hydrogen in the Czech Republic. We use
hydrogen in the steelmaking process as
an element of the reducing protective
atmosphere, where it plays an irreplaceable
role. We get our hydrogen supplies from
our parent company in Poland. At present,
we do not foresee any use of hydrogen
other than technological use. 

Thank you for the interview.

 Vaše firma a celá skupina Stalprodukt je silně inovativní s pozitivním přístupem k životnímu prostředí. Nedílnou
součástí výrobního programu je vodík, jehož uplatnitelnost
v dopravě je aktuální. Uvažujete i o uplatnění s vodíkem na
českém trhu?

Jsme jedním z největších spotřebitelů vodíku v Česku. Vodík používáme v procesu výroby oceli jako prvek redukční ochranné atmosféry, kde hraje nezastupitelnou úlohu. Dodávky vodíku máme od
naší mateřské společnosti z Polska. V současné době s jeho jiným
než technologickým využitím nepočítáme. 

Děkujeme za rozhovor.
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Pracujeme s ocelí, čerpáme
z tradice a inovujeme
pro budoucnost

Bohumínská Bochemie patří k inovativním firmám s dlouhou tradicí. A i když její název stále evokuje chemii, zdaleka už není jen chemičkou. Na aktuální směry vývoje
společnosti jsme se zeptali Miloslava Vodičky, předsedy představenstva.
Text: redakce

 Chemický průmysl patří mezi obory náročné na energie.
Jak reagujete na aktuální turbulentní vývoj cen energií?

Na snižování energetické náročnosti našich výrob pracujeme
dlouhodobě, investujeme do efektivnějších technologií i optimalizace spotřeby energií. Například právě teď dokončujeme
rekonstrukci systému výroby a rozvodů páry, instalujeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a modernizujeme související
systémy měření a regulace.

Foto: archiv Bochemie a.s., Shutterstock

Další náš krok směrem k energetické soběstačnosti představuje
výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu necelých 2 MWp. Realizace proběhne ve dvou etapách a elektrárna bude zprovozněna
v letech 2023 a 2024 s návratností na úrovni zhruba 10 let při
současných cenách. Asi nepřekvapí, že její součástí bude bateriové úložiště z našich vlastních průmyslových akumulátorů. Pro případ výpadku nebo krácení dodávek zemního plynu navíc insta-

Bochemie vznikla už v roce 1904. Co stojí za Vaším úspěchem napříč stoletími, trhy a obory?


Jednoznačně naši lidé. Tedy ti, kteří jsou nejen špičkově kvalifikovaní, ale také iniciativní a inovativní, otevření novým nápadům
a cestám, od operátora stroje až po manažera. Takových spolupracovníků si velice ceníme a držíme si je odpovídajícím ohodnocením i systémem zaměstnaneckých výhod a benefitů. Hledáme
přitom nejen zkušené profesionály, ale také čerstvé absolventy,
se kterými navazujeme kontakt už v průběhu studia. Jsou totiž
často schopní nacházet nová řešení a nové příležitosti. Mezi inovace z poslední doby patří MEFTEX, textilie pokovená naší unikátní patentovanou elektrochemickou metodou, se kterou právě
vstupujeme do pro nás nových odvětví, jako jsou elektrotechnika, automotive nebo osobní bezpečnost a ochrana. Bochemie
tedy dál roste různými směry, a to už bezmála 120 let. 

Děkujeme za rozhovor.

Bohumínská Bochemie není typickou chemičkou, část provozů má strojírenský charakter.

 Je to už devět let, co z portfolia Vašich značek odešla
úspěšná a viditelná značka SAVO. Co to pro Vás znamenalo
a co je nyní Vaším stěžejním businessem?

telekomunikacích. Zajišťují také spolehlivý chod UPS systémů,
nouzového osvětlení, bezpečnostních systémů nebo lodí a letadel.

Výroba SAVA se rozběhla už v roce 1973 a postupně se nám
povedlo vybudovat silnou značku dezinfekčních a čisticích prostředků pro domácnosti i náročný hygi segment, která si získala velkou část trhu v zemích střední Evropy. Završením tohoto
úspěchu se stal její prodej firmě Unilever v roce 2013. Jsme sice
hrdí na to, že jsme se SAVEM stále spojováni, Bochemie ale nikdy
nebyla jen SAVO.

Nejsme tedy v uvozovkách obyčejnou chemičkou, ale část našich
provozů má strojírenský charakter. A právě tam nyní nejvíce investujeme do automatizace výroby, zvýšení její procesní bezpečnosti a zkvalitnění pracovního prostředí. Za poslední tři roky tyto
investice přesáhly 150 milionů korun a další budou následovat.

Málokdo ví, že už sedmdesát let vyrábíme akumulátorové hmoty pro nikl-kadmiové průmyslové akumulátory s tím, že od roku
2019 je naší součástí německý výrobce průmyslových Ni-Cd akumulátorů GAZ. Naše články nacházejí uplatnění po celém světě
ve výrobě a distribuci energie, ropném průmyslu, dopravě nebo
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Intenzivně rozvíjíme také výrobu fungicidů pod značkou Bochemit, která má ještě delší tradici než SAVO, sahající do roku 1968.
Investujeme do modernizace technologií i do výzkumu a vývoje
nových receptur či do testů účinnosti a registračních procesů.
Díky tomu jsme se stali předním evropským výrobcem produktů
pro ochranu stavebního řeziva proti dřevokazným škůdcům, a to
jak na poli průmyslových řešení, tak v oblasti hobby.
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Bochemit chrání před dřevokaznými škůdci moderní stavby i historické objekty, např. i krovy Betlémské kaple v Praze. Foto: Shutterstock
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lujeme hybridní tepelné zdroje, které mohou používat elektřinu
nebo plyn. Celkem do snížení spotřeby, zvýšení soběstačnosti
a energetické bezpečnosti i omezení energetické uhlíkové stopy
v letech 2021 až 2024 proinvestujeme kolem 100 milionů korun.
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Neustále hledáme nové příležitosti,
investujeme do technologií a zaměstnanců

Už od roku 1967 také vyrábíme prostředky pro povrchovou úpravu kovů, které vyvážíme do celého světa. Naše redukční technologie odstraňování okují z nerez materiálů s přípravkem Feropur
je klíčová pro moření takzvaných dlouhých výrobků, jako jsou
svitky drátů či tyče. Dalšími produkty tohoto druhu je chlorid
zinečnatý používaný nejčastěji jako součást tavidla v procesu
žárového zinkování a nano oxid zinečnatý, který se řadí mezi nejpokročilejší nanomateriály.

Bohumín Bochemie belongs to the esteemed list of innovative companies with a long tradition. And although its name still evokes chemistry, it is far from being just a chemical plant. We asked Miloslav Vodička,
Chairman of the Board of Directors, about the current directions of the company’s development.

Since 1967, we have also manufactured metal surface treatment
products which we export worldwide. Our reduction technology
for descaling stainless materials with Feropur is key for pickling socalled long products such as coils of wire and bars. Other products
of this kind are zinc chloride, used most often as part of the flux in
the hot-dip galvanising process, and nano zinc oxide, one of the
most advanced nanomaterials.
The chemical industry is an energy-intensive industry.
How are you responding to the current turbulent energy
price environment?


We have been reducing the energy intensity of our production
for a long time, investing in more efficient technologies and
optimising energy consumption. For example, we are currently
completing the reconstruction of the steam production and
distribution system, installing combined heat and power
generation, and upgrading the related measurement and control
systems.
Our next step towards energy self-sufficiency is constructing
a photovoltaic power plant with an output of just under 2 MWp. It
will be implemented in two phases and will be commissioned in

2023 and 2024 with a payback period of approximately ten years
at current prices. Perhaps unsurprisingly, it will include battery
storage from our industrial batteries. In addition, we are installing
hybrid heat sources that can use electricity or gas in the event
of a natural gas supply failure or curtailment. In total, we will
invest around CZK 100 million between 2021 and 2024 to reduce
consumption, increase self-sufficiency and energy security, and
reduce our energy carbon footprint.
Bochemie was founded in 1904. What is behind your
success across centuries, markets and industries?


Definitely our people. That is, those who are not only highly
qualified but also have a spirit of initiative and innovation
are open to new ideas and paths, from machine operators to
managers. We highly value such employees and retain them with
appropriate remuneration and a system of employee benefits
and perks. We are not only looking for experienced professionals
but also for fresh graduates with whom we make contact during
their studies. They are often able to find new solutions and new
opportunities. Recent innovations include MEFTEX, a fabric plated
with our unique patented electrochemical method, which is now
entering new sectors such as electrical engineering, automotive
and personal safety and security. Bochemie continues to grow in
different directions and has done so for almost 120 years. 
Thank you for the interview.

Průmyslové Ni-Cd akumulátory GAZ mají výjimečnou životnost 20 a více let i v extrémním prostředí (např. na poušti).
GAZ industrial Ni-Cd batteries have an exceptional lifetime of 20 years or more even in extreme environments (e.g. in the desert).
 It has been nine years since the successful and noticeable
SAVO brand left your brand portfolio. What did that mean to
you, and what is now your core business?

in power generation and distribution, the oil industry, transport
and telecommunications. They ensure the reliable operation of
UPS systems, emergency lighting, security systems, ships and
aircraft.

The production of SAVO started in 1973, and gradually, we have
managed to build a strong brand of disinfectants and cleaning
products for households and the demanding hygiene segment,
which has gained a large part of the market in the countries of
Central Europe. This success culminated in its sale to Unilever
in 2013. While we are proud to still be associated with SAVO,
Bochemie has never been just SAVO.

We are, therefore, not an ordinary chemical company; part of
our operations are of an engineering nature. And it is there that
we are now investing most heavily in automating production,
increasing process safety and improving the quality of the working
environment. Over the last three years, these investments have
exceeded CZK 150 million, and more will follow.

Few people know that we have manufactured battery materials
for nickel-cadmium industrial batteries for seventy years. The
German industrial Ni-Cd battery manufacturer GAZ has been
part of our business since 2019. Our cells are used worldwide

We are also intensively developing the production of fungicides
under the Bochemit brand, which has an even longer tradition
than SAVO, dating back to 1968. We are investing in technology
upgrades as well as in the research and development of new
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Výroba Ni-Cd průmyslových
akumulátorů v Bochemii.
Production of Ni-Cd industrial
batteries in Bochemie.
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We Are Constantly Looking for New
Opportunities, Investing in Technology
and Employees

formulations, efficacy tests and registration processes. This has
made us a leading European manufacturer of products for the
protection of construction timber against wood pests, both in
industrial solutions and in the hobby sector.

Text: redakce

Foto: Lukáš Kaboň, Vladan Kotschi, Jiří Zerzoň,
Visualization by Bogle Architects

 Ostrava se mění před očima, a to nejen občanů, ale i návštěvníků. Co nového se v Ostravě děje?

Mohu říci, že je toho skutečně povícero,
a pokud by odpověď na tuto otázku měla
být vyčerpávající, prostor určený k rozhovoru by nám zdaleka nestačil. Ovšem nejviditelnější událostí posledních dnů bylo
určitě zpřístupnění rekonstruovaného
objektu bývalých městských jatek v Porážkové ulici. Od září zde bude sídlit galerie
PLATO, ale do 10. 6. si opravené prostory
mohla ještě prohlédnout široká veřejnost.
Další možnost podívat se do unikátně řešeného objektu se zájemcům naskytne
v době konání Colours of Ostrava.
Jinak nadále pokračujeme v uskutečňování našich projektů, které jsou v různém
stupni realizace. Jejich vlajkovou lodí je,
pochopitelně, projekt koncertního sálu
podle návrhu slavného architekta Stevena
Holla.
 Město sice nebylo evropským městem kultury, ale kultura, územní rozvoj
a architektura se staly prioritami. Jaká
je Vaše vize moderního města?

Ta se v zásadě odvíjí od představy Ostravy
jako města pro nové začátky. Tedy místa,
kde chce člověk třeba začít po studijních
letech žít a pracovat, založit rodinu, vychovávat děti. K tomu je třeba pestrost, aby
v Ostravě každý nalezl, co mu takzvaně
sedne. To je právě důvodem, proč zvelebujeme veřejný prostor, podporujeme
výstavbu nájemního bydlení, modernizaci
MHD, investujeme do vzdělání a kultury
nebo architektonicky zajímavých staveb.
Zjednodušeně řečeno, zajímá nás kvalita
života ve městě. Na ni se vedení radnice
orientuje více, než jak tomu bývalo v minulých obdobích.

Ostrava představuje město
pro nové začátky
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Zastavme se u koncertního sálu. Je
to jenom o kultuře, nebo bude mít tato
stavba multiplikační efekt?
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Příhodná otázka. Někdy se můžeme setkat
s tvrzením, že koncertní hala je sice zajímavou stavbou, ale že za klasickou hudbou
nám do Ostravy davy jezdit nebudou. To je
ale nazírání ze špatného úhlu pohledu. Pominu-li fakt, že Ostrava je kulturním městem a daří se v ní akcím, jako je třeba Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka,
tak koncertní sál prostě nebude „jen“ dějištěm hudebních vystoupení. Myslím, že sál
může do Ostravy přitáhnout úplně novou
sortu návštěvníků, kteří se prostě přijedou
podívat na architektonicky unikátní budovu. Protože zajímavé stavby jsou turistickým magnetem už samy o sobě. Navíc
hala poslouží jako jedno velké kulturní
a společenské centrum. Počítáme například i s divadelním prostorem. Takže odpověď zní: ano, význam koncertního sálu
bude značný. Překročí hranice regionu,
kraje i státu.
Ostrava se transformovala z ryze
průmyslového města na moderní, inovativní město. Jaké podmínky vytváříte
pro inovativní firmy a pro investory?



Investorům především nabízíme možnost
podílet se na skutečně lukrativních projektech, které jednou budou patřit k symbolům města. Opět se to týká hlavně staveb
oživujících veřejný prostor, přinášejících
kvalitní bydlení nebo zastavujících nevyužité proluky. Mezi konkrétními příklady
bych uvedl „ostravský mrakodrap High –
Rise“, podle návrhu studia AI DESIGN od
světoznámé české architektky Evy Jiřičné
a Petra Vágnera. Připravili jsme investiční
záměr a umístili projekt na trh. Chceme
zde vystavět moderní byty s veškerým
zázemím pro jejich obyvatele. Podobným
projektem je „Rezidence Stodolní“, kde už
s konkrétním investorem jednáme. Návrh
opět pochází od renomovaného autora,
respektovaného studia Bogle Architects.
V budoucnu zamýšlíme propojit oblíbený
industriální areál Dolních Vítkovic s měst-

ským centrem. Dosáhnout toho chceme
využitím rozvojového území mezi oblastí
Dolních Vítkovic a Karolinou. Právě tady
může vzniknout zcela nová městská čtvrť
se vším, co k ní patří. Včetně občanské vybavenosti nebo administrativních center.
Rád bych ještě podotkl, že kromě těchto
„velkých“ investic nezapomínáme ani na
podporu start-upů a inovačních projektů.
V této oblasti je potenciálním investorům
k dispozici rovněž Moravskoslezské inovační centrum (MSIC).
Ostrava má tedy pro investory široký potenciál. Ten pravidelně prezentujeme na
prestižním investičním veletrhu MIPIM ve
francouzském Cannes.
Vše, o čem jsme mluvili, vyžaduje
finanční zdroje. Jste manažer se zkušenostmi z podnikání. Jaké je hospodaření města? Kde získáváte nové zdroje?



Kvůli nepříznivým dopadům odcházející koronavirové krize a současného dění
okolo ruské agrese na Ukrajině jsme loni
opět hospodařili s úsporným rozpočtem.
Dbali jsme však na to, abychom nezpůsobili konec žádného ze zásadních investičních projektů. Šli jsme cestou snížení
běžných výdajů a sjednání nového úvěru.
Díky vytváření rezerv a dlouhodobému
zmenšování městského dluhu jsme si to
mohli dovolit. V dobách konjunktury jsme
zkrátka nezaspali a tučná léta jsme neprojedli. Naše celkové loňské příjmy činily 12,9
miliardy korun, výdaje pak 12,7 miliardy
korun. Z toho 3 miliardy zamířily právě do
investiční oblasti.
Ratingové hodnocení agentury Moody´s
nám opět přisoudilo úroveň Aa3/stabilní. Zdůrazňuji, že jde o známku na úrovni
ratingu České republiky, tedy o nejvyšší
možné hodnocení, kterého jakékoliv české
město aktuálně může dosáhnout. 

Děkujeme za rozhovor.
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Tomáš Macura stojí v čele Ostravy od roku 2014. Na radnici přišel se zkušenostmi ze světa financí, které nasbíral coby manažer v bankovní společnosti nebo generální ředitel farmaceutické firmy. Velkou pozornost věnuje, mimo jiné, proměnám ostravského veřejného prostoru a architektuře. Zmiňme například dokončenou
rekonstrukci městských jatek nebo připravovanou výstavu koncertního sálu.

Ostrava Is a City
for New Beginnings
Tomáš Macura has been the head of Ostrava since 2014. He arrived at the City Hall with experience from
the world of finance, which he gained as a manager in a banking company or as the General Director of
a pharmaceutical company. Among other things, he pays great attention to the transformation of Ostrava’s public
space and architecture. This includes, to name a few examples, the completed reconstruction of the former city
slaughterhouse and the upcoming exhibition of the concert hall.

 Ostrava
has transformed from
a purely industrial centre into a modern,
innovative city. What conditions are
you creating for innovative companies
and investors?

Above all, we offer investors the
opportunity to participate in truly lucrative
projects that will one day be symbols
of the city. Again, this applies mainly to
buildings that revitalise public space, bring
quality housing or develop unused vacant
lots. Among specific examples, I could
mention the “Ostrava high-rise skyscraper”,
designed by the AI DESIGN studio of
the world-famous Czech architects Eva
Jiřičná and Petr Vágner. We prepared the
investment plan and placed the project
on the market. We want to build modern

Rezidence Stodolní. Visualisation by Bogle Architects.
 Ostrava is changing before our eyes,
not only for its citizens but also for
visitors. What is new in Ostrava?

I can say that there are indeed a lot of
things. But seeing as the answer to this
question would be exhaustive, the space
allotted for the interview would not be
nearly enough. However, the most visible
event of the last few days was certainly
the opening of the reconstructed building
of the former city slaughterhouse in
Porážková Street. From September, the
PLATO Gallery will be housed here, but
until 10 June, the renovated premises
could still be viewed by the general public.
Another opportunity to see the uniquely
designed building will be offered to those
interested during Colours of Ostrava.
Otherwise, we continue to pursue our
projects, which are in various stages of
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flats with all the facilities for their residents.
A similar project is “Rezidence Stodolní”,
where we are already negotiating with
a specific investor. The plan again comes
from a renowned designer, the respected
studio Bogle Architects.
In the future, we intend to connect the
popular industrial area of Dolní Vítkovice
with the city centre. We want to achieve
this by using the development area
between the Lower Vítkovice area and
Karolina. It is here that a completely new
urban district with everything that goes
with it can be created, including civic
amenities and administrative centres.
I would also like to point out that in
addition to these “big” investments, we
do not forget to support start-ups and
innovative projects. The Moravian-Silesian
Innovation Centre (MSIC) is also available
to potential investors in this area.
Ostrava, therefore, has a wide potential
for investors. We regularly present this at
the prestigious MIPIM investment fair in
Cannes, France.
Everything we have talked about
requires financial resources. You are
a manager with business experience.

What is the city‘s economy, and where
do you get new resources?
Due to the adverse effects of the outgoing
COVID-19 crisis and the current events
surrounding the Russian aggression in
Ukraine, last year, we again operated
with a lean budget. However, we were
careful not to cause the end of any major
investment projects. We took the route
of reducing current expenditure and
negotiating a new loan. By building up
reserves and reducing the city’s longterm debt, we could afford to do so. We
simply did not fall asleep during the boom
times and we did not spend during the
fat years. Our total revenue last year was
CZK 12.9 billion and our expenditure CZK
12.7 billion. Of this, EUR 3 billion went into
investment.
Moody’s rating agency has again assigned
us the Aa3/stable level. I would like to
emphasise that this is a grade at the level
of the Czech Republic’s rating, i.e. the
highest possible rating that any Czech city
can currently achieve. 



Thank you for the interview.

Construction of the Nové Lauby residence. Foto: Vladan Kotschi

implementation. Their flagship project is,
of course, the concert hall designed by the
famous architect Steven Holl.

point of view. Simply put, we are interested
in the quality of life in the city. The City Hall
management focuses on this more than in
previous periods.

 Although the city was not a European
City of Culture, culture, territorial
development and architecture became
priorities. What is your vision for the
modern city?

 We can turn our attention to the
concert hall. Is it just about culture,
or will this building have a multiplier
effect?

It is based on the idea of Ostrava as a city
for new beginnings. A place where you
want to start living and working after your
studies, start a family, and raise children.
This requires diversity so that everyone
can find what suits them in Ostrava. This
is the reason why we improve public
space, support the construction of rental
housing, modernise public transport, and
invest in education, culture and buildings
that are interesting from an architectural

A pertinent question. Sometimes we can
encounter the claim that the concert hall
is an interesting building but that the
crowds will not come to Ostrava to listen
to classical music. But that is looking at
it from the wrong point of view. Leaving
aside the fact that Ostrava is a cultural
city and thrives on events such as the
Leoš Janáček International Music Festival,
the concert hall will simply not be “just”
a venue for musical performances. I think
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Renovated
slaughterhouse building
Issue former
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after opening to the public. Foto: Jiří Zerzoň
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the hall can attract a whole new kind of
visitor to Ostrava, who will come simply
to see the architecturally unique building.
Because interesting buildings are tourist
magnets themselves. Moreover, the hall
will serve as one big cultural and social
centre. We are even planning a theatre
space. So the answer is yes, the importance
of the concert hall will be considerable. It
will cross regional and national borders.

Michal Bystroň, předseda představenstva stavební skupiny Bystroň Group a.s., vybudoval firmu
od nuly a dnes drží v Ostravě a v kraji mnoho ocenění za úspěšné stavby. Je zapřísáhlým sportovcem a vnímá nutnost společenské odpovědnosti
své firmy, ve které prosazuje vizi: „Stavíme především na dobré partě.”

 Vidím, že toho za sebou máte opravdu hodně. Co aktuálně rozpracované
stavby?

Máme rozpracováno mnoho staveb, ale
zmíním jen ty největší. V současné době
dokončujeme rekonstrukci historické památky porubského Oblouku. V sousedství
Masarykova náměstí stavíme celý městský
bytový blok Nové Lauby a teď na jaře jsme
zahájili práce na opravě Módního domu
Ostravica. Před podpisem snad máme další velkou významnou zakázku v Ostravě,
ale nechci prozrazovat.

Text: redakce
Foto: archiv Bystroň Group a. s.

 Stavební skupina Bystroň Group se
za dobu své existence stala v kraji fenoménem kvalitního stavitelství. Co je
základem tohoto úspěchu a co byste
poradil jiným podnikatelům?

Jsem rád, že je tady Bystroň Group více než
čtvrt století. Že stále fungujeme a děláme
stále lepší a větší stavby. Z toho mám vážně radost. Nechci ostatní poučovat a něco
jim radit. Myslím, že univerzální recept na
úspěch neexistuje. Každý máme svou cestu. V Bystroň Group jsme za 28 let stihli
přibližně 700 projektů. Samozřejmě že ne
úplně všechny naše projekty dopadly vždy
přesně podle očekávání. Ale to je život.
V něm také nedokážete vše přesně naplánovat, i když se o to snažíte sebevíc.
Manažersky řídit rostoucí stavební
firmu není určitě jednoduché. Jaké jsou
Vaše manažerské priority?


Snažím se jít krůček po krůčku. Nedávám
si dalekosáhlé cíle. V minulosti jsem měl
potřebu všechno kontrolovat a do všeho
lidem na firmě mluvit. Dnes už to nedělám.
Obklopil jsem se lidmi, kterým naprosto
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důvěřuji. S nimi probírám naši agendu,
poslouchám jejich názory a určitě už nemusím mít vždycky pravdu (smích). A přesvědčuji se dnes a denně, že toto je správná cesta. Jinak dělám obyčejné rutinní věci.
Kladu důraz na dodržování termínů a požaduji od našich lidí fair-play jednání s investory i s našimi dodavateli. Za ta léta jsme
si na trhu vybudovali velmi dobrou pozici
a dnes si můžeme vybírat, s kým budeme
pracovat a s kým pracovat nechceme. A totéž platí i o našich zakázkách. Nejdeme do
všeho, vybíráme si.
Zajímalo by mě, která z realizovaných staveb je Vašemu srdci stavitele
nejbližší?


To je těžké říct. Jsme stavební firma, která
si ke každé stavbě vytvoří speciální vztah.
Každá stavba je jako naše dítě. Vybrat
jednu nebo dvě z těch přibližně sedmi
set moc nejde. Zkusím odpovědět jinak.
V naší historii máme v každé době nějakou
stavbu, která nás posunula vždy o level
výše. Žlutomodrý bytový dům na ulici M.
Majerové v Ostravě – přezdívali jsem mu

Samozřejmě to není jednoduché. Lidé
jsou ve stavebnictví základ, ale stále se jich
nedostává. U nás už 25 let nefunguje učňovské školství. Z učilišť každoročně v našem regionu vyjdou desítky učňů a potřebujeme jich tisíce. My máme dobrou
zkušenost s našimi vlastními zaměstnanci
z Ukrajiny, které v rámci podpůrného programu „Ukrajina“ už několik let zaměstnáváme, ale to je stále velmi málo.
Jak se Vám daří udržet si klíčové zaměstnance?



Základem je solidní mzda. Snažíme se lidi
dobře motivovat k úspěšnému splnění
přidělených úkolů. Důležitou roli hraje
i portfolio zakázek, které naše firma realizuje. U nás pracují mladí lidé, kteří zakládají rodiny. Pokud byste chtěl tatínka právě
narozeného miminka poslat na stavbu
200 kilometrů daleko, tak u vás asi dlouho nevydrží. Proto děláme stavby okolo
komína. Samozřejmě že umíme dělat stavařinu i jinde. Třeba na jižní Moravě máme
za sebou rekonstrukci Národního bezpeč-

nostního úřadu v Brně, loni jsme dodělali
novostavbu vinařství v Pavlově, v Praze
jsme v zoo postavili novostavbu papoušků, v Orlických horách jsme se podíleli na
modernizaci vojenského zařízení biologické ochrany, ale to vše jsou spíše výjimky.
Stavíme hlavně v Moravskoslezském kraji.


Co firemní benefity?

Standardem jsou stravenky, sick day a potom takové, které nenaruší provoz firmy.
Dlouho jsme přemýšleli, zdali lidem dát
pátý týden dovolené, protože si prostě nemůžeme dovolit v krátké stavební sezoně
lidi na více než měsíc pouštět na dovolenou. Nakonec jsme vsadili na uvědomělý
přístup našich lidí a na to, že budou část
dovolené vždy čerpat v zimě. To se nám
vyplatilo. Kromě benefitů hodně dbáme
i na atmosféru ve firmě. Mottem Bystroň
Group je, že stavíme na skvělé partě. Tento slogan přesně vystihuje naši personální
politiku. Podle aktuálního hodnocení Atmoskopu, což je web, který staví hodnocení firem na základě anonymních výpovědí
zaměstnanců, máme vysoké skóre 82 %,
což mě opravdu velmi těší, a doufám, že
to tak i zůstane. 
Děkujeme za rozhovor.

švédská vlajka – nás posunul od rodinných
domků ke komplexním revitalizacím paneláků. O 5 let později jsme zrekonstruovali IN
PARK ve Vítkovicích a posunuli se do sektoru občanské vybavenosti. Za tuto stavbu
jsme dostali naše první ocenění Stavba
roku. Pak přišel rok 2012 a pavilon Evoluce
v Zoo Ostrava. Ve výběrovém řízení jsme
tehdy porazili násobně větší stavební firmy.


Konkurence Vás podcenila?

Vůbec nevěřili, že by zateplovací firma se
100mil. ročním obratem mohla zvládnout
100mil. velký a celkem složitý pavilon opic.
O 2 roky později jsem z rukou hejtmana
převzal cenu za stavbu roku MS kraje a my
se definitivně posunuli do sektoru veřejných zakázek. A potom už přicházely další
velké stavby. V Dolní oblasti Vítkovic jsme
postavili nové infocentrum. To je ta sněhobílá budova v sousedství Bolt Tower. Moc
pyšný jsem na Rezidenci Františkov ve Slezské Ostravě. Podle mě se jedná o nejhezčí
bytový projekt v Ostravě, za který jsme také
získali ocenění Stavba roku. Byl to náš první
vlastní developerský projekt, který nás po-
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Evoluce ostravské zoo
s největší samonosnou sítí v Evropě.
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Jak jste na tom se zaměstnanci?
V Česku je téměř nulová nezaměstnanost. Jak se vám daří při Vašem růstu
získávat nové lidi? Je to problém?
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Obklopil jsem se lidmi,
kterým důvěřuji
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sunul do oblasti developmentu. Hezké je
také kulturní centrum v Píšti. V posledních
3 letech jsme postavili 5 staveb pro sport
a volný čas, 2 novostavby sportovních hal
v Ostravě, Komunitní centrum na Pustkovci, vnitřní bazén v areálu FBC Ostrava
a před pár týdny odpočinkový areál Brána
Beskyd ve Frýdlantu nad Ostravicí. V loňském roce jsme dokončili v centru Ostravy
bytový dům Rezidence Janáčkova. A zapomenout určitě nemohu ani na barokní
palác Knurrův dům, národní kulturní památku ve Fulneku, kterou jsme s citem zrestaurovali a získali za to spoustu ocenění.

Michal Bystroň, Chairman of the Board of Directors of the Bystroň Group a.s. construction group, built the
company from scratch and today holds many awards for successful construction in Ostrava and the region.
He is a die-hard sportsman and sees the need for social responsibility in his company, where he promotes the
company vision: “We build primarily on a good team”.

During its existence, the Bystroň
Group has become a phenomenon
of quality construction in the region.
What is the basis of this success, and
what advice would you give to other
entrepreneurs?


I am glad the Bystroň Group has been here
for more than a quarter of a century. That
we are still working and making better and
bigger buildings. I am pleased about that.
I do not want to lecture others and give
them advice. I think there is no universal
recipe for success. We all have our own
way. At Bystroň Group, we have completed
approximately 700 projects in 28 years. Of
course, not all of our projects have always
turned out exactly as expected. But that is
life. You cannot plan everything exactly, no
matter how hard you try.

Managing a growing construction
company is certainly not easy. What are
your managerial priorities?


I am trying to take it one step at a time.
I do not set ambitious goals. In the past,
I felt the need to control everything and
talk to people in the company. I do not do
that anymore. I have surrounded myself
with people I trust completely. I discuss
our administration with them, listen to
their opinions, and do not always have to
be right anymore (laughs). And I convince
myself today and every day that this is
the right way. Otherwise, I am just doing
ordinary routine things. I emphasise
meeting deadlines, and I demand fairplay negotiations from our people with
investors and suppliers. Over the years,
we have built an excellent position in the
market, and today we can choose who

we work with and who we do not want
to work with. And the same applies to our
contracts. We do not go for everything. We
choose.
Which of the completed buildings is
closest to your heart as a builder?


That is hard to say. We are a construction
company that develops a special
relationship with each building. Every
building is like our baby. It is hard to pick
one or two out of about seven hundred.
I will try to answer it differently. In our
history, we have always had a construction
that has taken us to the next level. The
yellow and blue block of flats in M. Majerová
Street in Ostrava — we used to call it the
Swedish flag — moved us from singlefamily houses to complex revitalisations
of panel blocks. We renovated IN PARK

Bytový dům Janáčkova.
Janáčkova apartment building.

in Vítkovice and moved into the civic
amenities sector five years later. For this
construction, we received our first Building
of the Year award. Then came 2012 and
the Pavilion of Evolution in the Ostrava
Zoo. We beat much bigger construction
companies in the tender.
Did the competition underestimate
you?


Nová Ostravica v centru Ostravy otevře své brány v roce 2023 / New Ostravica in the centre of Ostrava will open its doors in 2023.

They did not believe at all that an
insulation company with a 100 million
annual turnover could handle a large
and quite complex monkey pavilion that
would cost 100 million. Two years later,
I received the Moravian-Silesian Region
Building of the Year award from the
Governor, and we moved into the public
works sector. And then came the next
big construction projects. We built a new
information centre in the Lower Vítkovice
area. That is the snow-white building next
to the Bolt Tower. I am very proud of the
Františkov Residence in Silesian Ostrava.
In my opinion, it is the most beautiful
residential project in Ostrava, for which we
also won the Building of the Year award. It
was the first development project of our
own, which pushed us into the field of real
estate development. The cultural centre
in Píšť is also nice. In the last three years,
we have built five buildings for sports and
leisure, two new sports halls in Ostrava,
the Community Centre in Pustkovec, an
indoor swimming pool in the FBC Ostrava
complex, and a few weeks ago, a leisure
complex called Brána Beskyd (Gate of
the Beskydy Mountains) in Frýdlant nad
Ostravicí. Last year, we completed the
Rezidence Janáčkova apartment building
in the centre of Ostrava. And I certainly
cannot forget the Baroque palace Knurr
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Rezidenční komplex Nové Lauby bude hotov v roce 2024.
The Nové Lauby urban housing block will be completed in 2024.

House, a national cultural monument in
Fulnek, which we have sensitively restored.
We have won many awards for it.
I can see you have been through a lot.
What about construction currently in
progress?



We have many buildings in progress, but
I will only mention the biggest ones. We are
currently completing the reconstruction of
the historical monument Porubský Oblouk
(Poruba Arch). In the neighbourhood of
Masaryk Square, we are building the entire
Nové Lauby urban housing block. In spring,
we started work on the renovation of the
Ostravica Fashion House. We hope to sign
another important contract in Ostrava, but
I do not want to reveal the details.
How are you doing with the staff?
There is almost zero unemployment
in the Czech Republic. How do you
manage to attract new people as you
grow? Is that a problem?


Of course, it is not easy. People are essential
in the construction industry, but they are
still in short supply. The Czech Republic
has not had a functioning apprenticeship
system for 25 years. Dozens of apprentices
come out of apprenticeships every year
in our region, and we need thousands of
them. We have had a good experience
with our employees from Ukraine, whom
we have employed for several years under
the “Ukraine” support programme, but this
is still not enough.
How do you manage to retain key
employees?



A good wage is key. We try to motivate
people well to complete the assigned tasks
successfully. The portfolio of orders also

plays an important role that our company
carries out. We employ young people
who are starting families. If you want
to send the father of a new-born baby
to a construction site 200 km away, he
probably will not last long. That is why we
do construction locally. Of course, we can
do construction elsewhere. For example,
in South Moravia, we have reconstructed
the National Security Authority in Brno.
Last year we completed a new winery
building in Pavlov, in Prague. We built
a new parrot building at Prague Zoo. In the
Orlické Mountains (or Eagle Mountains),
we participated in modernising a military
biological protection facility, but all these
are exceptions. We build mainly in the
Moravian-Silesian region.


What about company benefits?

The standard is meal vouchers, sick
days and those that do not disrupt the
company’s operations. We thought for
a long time about whether to give people
a fifth week of holiday because we simply
cannot afford to let people have a holiday
for more than a month during the short
construction season. We gambled on
our people being thoughtful and always
taking their holidays in the winter. This has
paid off for us. In addition to the benefits,
we also care a lot about the atmosphere
in the company. The motto of the Bystroň
Group is that we build on a great team. This
slogan accurately describes our personnel
policy. According to the current rating
of Atmoskop, which is a website that
rates companies based on anonymous
employee testimonials, we have a high
score of 82%, which makes me very happy.
I hope it will stay that way. 
Thank you for the interview.
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I Have Surrounded Myself
with People I Trust

Sandip Biswas působí jako investiční ředitel GFG Alliance, je zodpovědný za realizaci obchodní a investiční strategie. Stojí také v čele
projektů GFG Alliance cílených na
dosažení uhlíkové neutrality do
roku 2030. Zde uplatňuje své bohaté zkušenosti z aktivit v oblasti
dekarbonizace.
Je absolventem univerzity v Kalkatě v oboru obchodu. Je členem
Institutu autorizovaných účetních
Indie a Institutu tajemníků společností v Indii. Před nástupem do
GFG působil v korporaci Tata Steel,
kde sedmnáct let zastával vedoucí
manažerské pozice.

Text: Barbora Černá Dvořáková
Foto: archiv Liberty Ostrava a.s.
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Je pravda, že rok 2021 byl jedním z nejúspěšnějších v historii LIBERTY Ostrava.
Společnost generuje denně vysoké tržby a běží na plný výkon. Porovnejte to
s rokem 2019, kdy jsme LIBERTY Ostrava
převzali. To byla doba největšího poklesu
světového ocelářského průmyslu od roku
2008. V prvních dvou letech jsme museli
firmu podpořit částkou přes 3,6 miliardy
korun, abychom udrželi výrobu a pracov-

robce za tepla válcované pásové oceli
v České republice, abychom zlepšili její
spolehlivost, udržitelnost, kvalitu výrobků
a kapacitu.
 Dopad cen energií na výrobu je jistě
obrovský. Jste schopni najít úspory založené na chytrých řešeních?

Od loňského roku, kdy ceny energií začaly
výrazně růst, jsme se zaměřili na úspory.
Zavedli jsme řadu úsporných projektů
včetně výměny tří tisíc žárovek v podniku
za nové, úspornější LED osvětlení, dosáhli jsme úspory 6 800 MWh
ročně a snížení nákladů na
elektřinu o více než 200 milionů korun ročně. V hledání
„V LIBERTY Ostrava budeme instalovat
energetických úspor budeme pokračovat.
první hybridní elektrické pece v Evropě.

To je důvod, proč se LIBERTY zavázala, že bude do roku
2030 uhlíkově neutrální prostřednictvím své strategie
  Jak si budujete vztah
Díky tomu bude výroba oceli méně
GREENSTEEL, která se opírá
k okolí huti? Sníží transforo velké projekty obnovitelzávislá na uhlí, které způsobuje velkou
mace LIBERTY Ostrava doných zdrojů energie. V LIBERpad na životní prostředí?
TY Ostrava proto budeme
část našich emisí uhlíku.“
LIBERTY Ostrava je strainstalovat první hybridní
tegická česká společnost
elektrické pece v Evropě. Díky
a zaměstnavatel 6000 lidí,
tomu bude výroba oceli méně
přičemž v globálním dodazávislá na uhlí, které způsobuvatelském řetězci je na nás
je velkou část našich emisí uhlíku. Součásní místa, a to jak v důsledku klesajícího
závislých dalších 30 000. Vždy se snažíme
tí investičního programu je také vybudotrhu s ocelí, tak kvůli následné pandemii
být dobrým sousedem. Jsme partnerem
vání solárních a větrných elektráren.
covidu.
mnoha kulturních akcí, včetně Colours of
Ostrava, Mezinárodního hudebního festiV
tomto
složitém
období
jsme
se
zaměřili
 Předpokladem
pro řízení transvalu Leoše Janáčka a Letních shakespeana
zlepšování
základní
obchodní
a
proformace je dobře složený manažerrovských slavností, ale i kulturních instituvozní
výkonnosti
podniku.
Díky
tomu
ský tým. Jste globální společnost. Je
cí, jako je Janáčkova filharmonie Ostrava.
jsme
v
roce
2021,
kdy
poptávka
zákaznínadnárodní struktura manažerského
Podporujeme také Ostravské centrum
ků
začala
převyšovat
nabídku,
konečně
týmu výhodou?
individuálních sportů a para hokej. Ten
mohli začít sklízet ovoce našeho úsilí.
LIBERTY Steel má ve své DNA multikultuse významně rozvíjí, Ostrava hostila již
ralismus a mezinárodnost. Koneckonců,
dvě mistrovství světa. Nyní pomáháme
 Do čeho tedy LIBERTY Ostrava v ponáš majitel Sandžív Gupta se narodil v Inbudovat rozvojové centrum para hokeje
slední době investuje?
dii, studoval ve Velké Británii a vybudoval
v Moravskoslezském kraji.
LIBERTY plánuje v průběhu příštích osmi
globální společnost s více než 30 tisíci
Pokud jde o dopad na životní prostředí, za
let investovat do ostravského transforzaměstnanci ve více než 30 zemích. Náš
posledních deset let investovala huť více
mačního
programu
GREENSTEEL
miliardy
globální vrcholový manažerský tým ponež 8 miliard korun do snížení emisí prakorun.
Klíčovým
prvkem
programu
bude
chází z celé řady zemí – Austrálie, Indie,
chových částic, které poklesly o více než
nahrazení
stávajících
čtyř
tandemových
Lucemburska, Švýcarska, Velké Británie
85 procent. Domnívám se, že vstupujeme
pecí
ocelárny
dvěma
hybridními
elektrica USA. Řízení našich závodů je primárně
do období, kdy těžký průmysl nebude
kými
pecemi.
lokální, ale výhodou toho, že jsme globálvnímán jako zátěž pro životní prostředí,
Existuje však také řada dalších investic,
ní skupinou, je, že můžeme místní zkuale jako strategické odvětví přispívající
které již probíhají. V loňském roce jsme
šenosti synergicky podpořit odbornými
k hospodářské a sociální prosperitě regionapříklad zahájili investici ve výši téměř
znalostmi z celého světa.
nu, v němž působí. 
jedné miliardy korun do modernizace
 V roce 2021 se vám podařilo dosáhnaší Steckelovy válcovny, jediného výDěkujeme za rozhovor.

„
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Jsme přesvědčeni, že způsob, jakým dnes
svět vyrábí a používá ocel, se musí změnit. Chceme z výroby oceli, která je v současné době jedním z největších průmyslových producentů emisí uhlíku, udělat
jedno z nejčistších a nízkouhlíkových
odvětví. Stát se do roku 2030 uhlíkově
neutrální je ambiciózní vize, ale musíme
začít hned a provést transformaci pro dobro budoucích
generací.

nout výborných výrobních výsledků.
Co bylo hlavním předpokladem tak
úspěšného roku?

Region

Z výroby oceli
chceme udělat
nízkouhlíkové
odvětví

Inovace a modernizace jsou základem nadcházející transformace
LIBERTY. Co je předpokladem pro to,
aby se firma stala výrobcem zelené
oceli a dosáhla uhlíkové neutrality?


Sandip Biswas is the Chief Investment Officer of GFG Alliance, and is responsible for the implementation
of business and investment strategies. He is also leading GFG Alliance projects aimed at achieving carbon
neutrality by 2030. He applies his extensive experience in decarbonisation activities here.
A graduate in commerce from the University of Calcutta. He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India. Prior to joining GFG, he worked for Tata Steel
where he had held senior management positions for seventeen years.

 Innovation
and modernisation
are the foundation of Liberty‘s
upcoming transformation. What is the
prerequisite for a company to become
a producer of green steel and achieve
carbon neutrality?

We are convinced that the way the world
makes and uses steel today must change.
We want to turn steelmaking — which
is currently one of the biggest industrial
carbon emitters — into a low-carbon
industry as well as one of the cleanest.
To become carbon neutral by 2030 is an
ambitious vision, but we need to start now
and drive the transformation for future
generations.
That is why LIBERTY has pledged it will be
carbon neutral by 2030 (CN30) through
its GREENSTEEL strategy, underpinned by
major renewable energy projects. Therefore,
at LIBERTY Ostrava, we will be installing
Europe’s first hybrid electric furnaces. This
will make steel production less dependent
on coal which causes much of our carbon
emissions. The investment programme also
includes the construction of solar and wind
power plants.
 A prerequisite for managing transformation is a well-composed management team. So, as a global company, is
the multinational structure of the management team an advantage?

LIBERTY Steel has multiculturalism and
multinationalism in its DNA. After all, our
owner Sanjeev Gupta was born in India,
studied in the United Kingdom and has built
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a global company with more than 30,000
employees in more than 30 countries. Our
global senior management team comes
from a wide array of countries — Australia,
India, Luxembourg, Switzerland, the UK
and the US. The management of our plants
is primarily local, but the benefit of being
a global group is that we can overlay that
local experience with expertise from all
over the world.

korunas over the course of the next eight
years in Ostrava’s GREENSTEEL transformation
programme. The key element of the
programme will be the replacement of the
steelwork’s existing four tandem furnaces
with two hybrid electric arc furnaces.

 The impact of energy prices on
production is certainly huge. Are you
able to find savings based on smart
solutions?

Since energy prices started to rise sharply
last year, we have been very focused on
making savings. We have introduced
a number of cost and energy saving
projects including the replacement of
3,000 light bulbs in the steelworks with
new, more economical LED lighting, saving
6,800 MWh per year and reducing electricity
costs by more than CZK 200 million a year.
We will continue to look for more energysaving options.



How do you build a relationship with
the neighbouring communities? Will the
transformation reduce the impact on
the environment, and how do you help?

this region and has already hosted two
World Championships. In addition, we are
now helping to build a para ice hockey
development centre.

LIBERTY Ostrava is a strategic Czech
company and an employer of 6,000
people, with another 30,000 depending on

As far as the plant’s impact on the
environment is concerned, we have
invested over CZK 8 billion over the last

„

“Therefore, at LIBERTY Ostrava, we will be installing
Europe’s first hybrid electric furnaces. This will make steel
production less dependent on coal which causes much
of our carbon emissions.“
us across the global supply chain. We are
a partner of many cultural events, including
Colours of Ostrava, the Leoš Janáček
International Music Festival and the
Summer Shakespeare Festival, as well as
entities such as the Janáček Philharmonic
Orchestra Ostrava. We also support the
Ostrava Centre for Individual Sports and
para ice hockey, which is developing
significantly in the country as well as in
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We Want to Make Steel Production
a Low-Carbon Industry

However, there are also a range of other
investments already underway. Last year,
for example, we launched an investment
of almost CZK 1 billion to modernise
and upgrade our Steckel mill — the
only producer of hot-rolled strip steel
in the Czech Republic — to improve its
reliability, sustainability, product quality
and capacity.

decade to reduce our particle emissions
by more than 85%. I believe that we are
entering a period where heavy industry
will be seen not as a burden on the
environment, but as a strategic sector
contributing to the economic, social and
environmental prosperity of the region
where it is based. 
Thank you for the interview.

 In 2021, you managed to achieve
great production results. What was the
main reason for such a successful year?

It is true that 2021 has been one of the
best years in LIBERTY Ostrava’s history.
The company is now generating excellent
revenues and is running at full capacity.
Compare this to 2019, the year in which
we bought LIBERTY Ostrava, which saw the
biggest decline of the global steel industry
since 2008. It meant that in the first two
years we had to support the company with
over CZK 3.6 billion just to keep production
running and preserve jobs, both through
the downturn due to the declining steel
market and the slowdown caused by the
COVID-19 pandemic.
However, over that period we focused
on improving the business’s underlying
commercial and operational performance.
This has meant that in 2021, with customer
demand exceeding supply, we were finally
able to reap the benefits.
 So what has LIBERTY Ostrava been
investing in recently?

LIBERTY plans to invest billions of Czech
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Huť LIBERTY Ostrava ročne
vyrobí téměr 25 milionů tun oceli.
Priority Business&Government | 71
The LIBERTY Ostrava mill produces
almost 25 million tonnes of steel annually.

Text: redakce
Foto: Jiří Janošec, Jan Drahoš

 Vaše společnost zajišťuje komplexní
energetické služby. Co si lze představit
pod komplexností a dovedete snižovat
i energetickou náročnost?

Společnost ČEZ Energetické služby má
několik předností, na kterých si zakládáme. Jednak máme dlouholetou tradici
v energetice a disponujeme zkušeným týmem lidí. Takže odpověď na vaši otázku je
jednoduchá – k energetickým provozům
našich zákazníků přistupujeme opravdu
komplexně – posoudíme stávající stav
provozu zákazníka, zpracujeme návrh
řešení úspor, připravíme technicko-ekonomické studie a studie proveditelnosti.
Následně projekt postavíme na klíč včetně
design&build projektu a vyřízení potřebných povolení. Postavené zařízení můžeme následně provozovat a zajišťovat mu
záruční a pozáruční servis. Není pro nás
podstatné, abychom zákazníkovi prodali
jeden konkrétní produkt, naším cílem je
nabídnout mu co nejlepší a nejefektivnější řešení, které hledáme v rámci celé naší
skupiny.
V rámci provozování energetických hospodářství pak zajišťujeme dodávky tepelné energie, pitné vody, provozní vody,
stlačeného vzduchu, odvádění a čištění
odpadních vod, distribuci elektřiny a zemního plynu v provozovaných lokálních distribučních soustavách.
 Manažeři průmyslu se dnes musí
rychle rozhodovat o nastavení energetického hospodaření do budoucna.
Jaké služby jim umíte nabídnout?

Právě ve spolupráci se zmíněnými sesterskými firmami nabízíme komplexní řešení.
Manažer firmy, která vyrábí nápoje nebo
tiskne knihy, by se neměl zabývat energetikou svého provozu. Tyto věci by měl
přenechat odborníkům, protože jinak nikdy nedopadnou dobře. Kromě výstavby,
rekonstrukce a provozování energetických
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Rostislav Díža. Foto: Jiří Janošec
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zařízení disponujeme vlastní oprávněnou
vodohospodářskou laboratoří. Naše služby poskytujeme nejednomu komerčnímu
sektoru a velkým strojírenským firmám,
podobně spolupracujeme s některými
obcemi nebo třeba s velkými domovy pro
seniory a dalšími energeticky náročnými
provozy.
Působíte nejen v Moravskoslezském
kraji, který prochází energetickou
transformací. Jste součástí tohoto procesu?



Celosvětový tlak na snižování emisí už řeší
nejen velké průmyslové podniky, které tak
kvůli naplnění emisních kvót musí zvažovat, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu. Myslím, že náš region, dříve zaměřený
téměř výhradně na průmyslovou výrobu,
teď může v souvislosti s transformací energetiky pomoci celé republice. Vidím to na
příkladu naší firmy, která vznikla jako regionální energetika, ale díky našim zkušenostem a šikovným lidem se působnost společnosti velmi rozšířila – například veřejné
osvětlení, trafostanice a další energetická
zařízení modernizujeme a provozujeme
doslova po celé republice.
Bez inovací a chytrých řešení se neobejde ani energetický sektor. Kde se
s vašimi chytrými projekty můžeme setkat?



Chytrý je vlastně každý náš projekt z poslední doby. Dnes už nemůžete dělat nic
takzvaně postaru – vyměnit kus za kus, díl
za díl. Je logické, že zákazníci po nás chtějí řešení, která budou ekonomická, tedy
úsporná, ale zároveň přinesou kvalitativní
posun.
Můžu samozřejmě vyjmenovat některé
příklady. Například modernizace kompresorovny, kterou jsme prováděli v železárenské společnosti, teď firmě přináší
výrazné úspory, navíc v rámci celého

regionu jde díky snížení energetické náročnosti o přínos pro životní prostředí
pod Beskydami. Jiná rekonstrukce starého předimenzovaného uhelného zdroje
na decentrální řešení přinesla strojírenské
společnosti kromě snížení emisí SOx, NOx
a tuhých znečišťujících látek rovněž 50%
úsporu energií.
Vaše projekty se uplatňují v obcích,
městech a krajích. Tady jsou občany asi
nejvíce vidět, když občan v noci vidí.
Co je projekt „Veřejné osvětlení za korunu”?



Zjednodušeně řečeno jde o kompletní
modernizaci veřejného osvětlení s tím, že
obec nemusí vydat ze svého investičního
rozpočtu ani korunu. Tedy vlastně přesně
korunu, ale to už pak podle účetních pravidel není investice…
V praxi to znamená, že obce si svítidla nekupují, ale pronajímají – a tento pronájem
se hradí z úspor, které přinese výměna starého drahého systému za nový, moderní
a úsporný. My zajišťujeme po dobu deseti
let provoz a servis lamp, které poté přejdou do vlastnictví obce.
Například ve Starých Křečanech na Šluknovsku jsme vyměnili původní sodíkové
zdroje za moderní LED svítidla, přičemž
obec díky tomu ušetřila 80 % nákladů na
energie.
V oblasti provozování této služby připravujeme spuštění novinky Načti.cz, která slouží k jednoduchému hlášení závad pomocí
QR kódů umístěných například přímo na
lampách. Služba nabídne rovněž možnost
zobrazení informací o památkách, významných objektech nebo QR kód může
odkazovat na informace umístěné na
obecních či soukromých webových stránkách. 
Děkujeme za rozhovor.
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Ing. Rostislav Díža, MBA, je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Působí v energetice již více
než 25 let převážně v oblasti prodeje, restrukturalizace a business developmentu. Ve Skupině ČEZ zastával
různé manažerské pozice včetně desetiletého angažmá v managementu zahraničních akvizic skupiny. Od
roku 2021 je generálním ředitelem společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., spadající do skupiny ČEZ ESCO.

Region

K energetickým projektům
našich zákazníků
přistupujeme
opravdu komplexně
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We Take a Truly Comprehensive Approach
to Our Customers’ Energy Projects
Ing. Rostislav Díža, MBA is a graduate of the Faculty of Economics at VŠB-TU Ostrava. He has been working
in the energy industry for more than 25 years, mainly in sales, restructuring and business development. He
held various managerial positions in the ČEZ Group, including a ten-year contract in the management of the
Group’s foreign acquisitions. Since 2021, he has been the Director of ČEZ Energetické služby, s.r.o., part of the
ČEZ ESCO Group.

Your company provides comprehensive energy services.
What do you mean by comprehensive, and can you also
reduce energy consumption?


ČEZ Energetické služby has several strengths that we pride
ourselves on. Firstly, we have a long tradition in the energy
industry, and we have an experienced team of people. So, the
answer to your question is simple. We take a truly comprehensive
approach to our customers’ energy operations, assess the current
state of the customer’s operation, develop a proposal for savings
solutions, and prepare technical and economic studies as well as

feasibility studies. We then build the turnkey project, including the
design–build project and processing the necessary permits. We
do not have to sell one particular product to the customer. Our
goal is to offer them the best and most efficient solution we are
looking for within our entire group.
Within the scope of energy management, we provide supplies
of thermal energy, drinking water, service water, compressed air,
wastewater disposal and treatment, and electricity and natural
gas distribution in the operated local distribution systems.

Osvětlení / Lighting. Foto: Jan Drahoš

Industry managers today have to make quick decisions
about setting up energy management for the future. What
services can you offer them?



It is in cooperation with the aforementioned sister companies that
we offer a comprehensive solution. The manager of a company
that produces beverages or prints books should not be concerned
with the energy management of his or her operation. He or she
should leave these things to the experts, because otherwise they
will never turn out well. In addition to building, renovating and
operating energy facilities, we have our own licensed water laboratory. We provide our services to a number of commercial sector
entities and large engineering companies. Similarly, we also work
with some municipalities or, for example, large retirement homes
and other energy-intensive operations.

Your projects are applied in municipalities, cities and
regions. This is where the citizens probably notice them most
when they can see at night. What is the “Public Lighting for
a Crown” project?

You do not operate only in the Moravian-Silesian region,
which is undergoing an energy transformation. Are you part
of this process?

Simply put, it is a complete modernisation of public lighting,
with the municipality not having to spend a single crown from its
investment budget. Actually, one crown precisely, but according
to the accounting rules, this is no longer an investment...



The global pressure to reduce emissions is already being addressed,
and not only by large industrial companies, which have to find
ways to make their operations more environmentally friendly in
order to meet their emission quotas. I think that our region, which
used to focus almost exclusively on industrial production, can now
help the whole country in relation to the energy transition. I can
see this in the example of our company, which started as a regional
energy company. Still, thanks to our experience and skilled people,
the company’s scope has significantly expanded; for example, we
modernise and operate public lighting, substations and other
energy equipment all over the country.
The energy sector cannot do without innovation and smart
solutions. Where can we see your smart projects?



Horkovodní kotelna / Hot water boiler room.
Foto: Jiří Janošec
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I can, of course, list some examples. One such would be the
modernisation of the compressor plant that we carried out in an
ironworks and is now bringing significant savings to the company.
It is also a benefit for the environment around the Beskydy
Mountains, thanks to the reduction in energy consumption in the
whole region. Another refurbishment of an old coal-fired power
plant with excess capacity to a decentralised solution brought the
engineering company a 50% energy saving in addition to reducing
SOx, NOx and particulate emissions.

In fact, every one of our recent projects is smart. Nowadays, you
cannot do anything the old-fashioned way, i.e. replace things piece
by piece, part for part. Logically, customers want us to provide
economical, cost-effective solutions, but, at the same time, bring
a qualitative shift.
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In practice, this means that municipalities do not buy the luminaires
but rent them, and this rental is paid for from the savings that
will be made by replacing the old, expensive system with a new,
modern and efficient one. We provide the operation and servicing
of the lamps for ten years, after which they pass into the ownership
of the municipality.
For example, in Staré Křečany in the Šluknov region, we replaced
the original sodium sources with modern LED luminaires, and the
municipality saved 80% of its energy costs.
In this service, we are preparing to launch a new service called
Načti.cz, which is used to easily report faults using QR codes
placed directly on, for example, lamp posts. The service will also
offer the possibility of displaying information about monuments
and significant structures. The QR code can also link to information
on municipal or private websites. 

Thank you for the interview.
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Český běžecký fenomén, kterému se přezdívalo „Česká
lokomotiva”. Je spojen s Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnicí, odkud pochází. Svým houževnatým přístupem docílil zisku tří zlatých medailí na Letních olympijských hrách v roce 1952 v Helsinkách a svým postojem
po roce 1968 si získal srdce mnoha lidí v Československu
i v zahraničí. Proto zahájení předsednictví ČR v Radě EU
v roce 2022 bylo odstartováno pětikilometrovým během
ve dvojicích k poctě manželů Zátopkových, který byl zároveň symbolickým předáním štafety mezi francouzským
a českým předsednictvím. Odehrál se na stadionu Tří lip
v Bruselu, kde Zátopek v roce 1954 vytvořil světový rekord na 10 km. Běh organizovalo České centrum Brusel
spolu se Stálým zastoupením ČR při EU a belgickým běžeckým magazínem Zátopek. Běh, kterého se zúčastnila
široká veřejnost i diplomaté, odstartovala velvyslankyně
ČR při EU a francouzský velvyslanec při EU.

Text: redakce a České centrum Brusel

Emil Zátopek — Czech locomotive
on the way to Brussels
A Czech running phenomenon, nicknamed the “Czech
locomotive” — Emil Zátopek is connected with the
Moravian-Silesian Region and the town of Kopřivnice,
where he was born. His tenacious attitude won him three
gold medals at the 1952 Summer Olympics in Helsinki.
His attitude after 1968 won the hearts of many people
in Czechoslovakia and abroad. That is why the opening
of the Czech Presidency of the EU Council in 2022 was
kicked off with a five-kilometre run in pairs in honour of
Mr and Mrs Zátopek, which was also a symbolic passing of
the baton between the French and Czech Presidencies. It
took place at the Stade des Trois Tilleuls in Brussels, where
Zátopek set the 10 km world record in 1954. The run was
organised by the Czech Centre Brussels together with the
Permanent Representation of the Czech Republic to the
EU and the Belgian running magazine Zátopek. The run,
which was attended by the general public and diplomats,
was started by the Czech Ambassador to the EU and the
French Ambassador to the EU.

Foto: René Stejskal a Nadační fond Dany a Emila Zátopkových

Nástup na slavnostní zahájení štafety v roce 1947 v Košicích.
The start of the opening ceremony of the relay in 1947 in Košice.
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Emil Zátopek – Česká lokomotiva
na cestě do Bruselu

What is the importance of visual culture
for today’s society, and in what particular
way can your gallery enrich art lovers?

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

Alicja Knast

ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

generální ředitelka Národní galerie Praha

Director of the Gallery of Fine Arts in Ostrava, p. o. (state-funded institution)

General Director of the National Gallery Prague

Vizualita je všeobjímající, každodenní a má univerzální jazyk. Dotýká se každého z nás a má neobyčejný
vliv na naše životy, ačkoliv si to nemusíme uvědomovat. Je tedy nesmírně důležité a zodpovědné ji
udržovat a rozvíjet na nejvyšší možné úrovni, přestože může být i zlým pánem. Galerie a muzea umění
jsou jedněmi z hlavních nositelů vizuální kultury ve
společnosti, její historie i současnosti a měly by určovat její budoucnost. Je tedy velmi nebezpečné a pro
společnost negativní, pokud by jejich činnost měla
být oslabována vlivem vnějších faktorů. Vizuální kultura, kterou spravujeme a rozvíjíme, je pro moderní
společnost a její budoucnost neobyčejným zásobníkem kreativity, inspirace a vzdělání.

Visuality is all-encompassing, everyday and has a universal
language. It touches each of us and has an extraordinary
impact on our lives, even though we may not realise it. It
is, therefore, imperative and responsible to maintain and
develop it at the highest possible level, even though it
can also be a bad master. Art galleries and museums are
one of the prominent carriers of visual culture in society,
its history and its present, and should determine its
future. So it is very dangerous and damaging for society
if external factors should undermine their activities. The
visual culture that we manage and develop is an excellent
reservoir of creativity, inspiration and education for
modern society and its future.

Jan Smetana

Vizuální kultura dnes více než kdy dříve dominuje současným
komunikačním kanálům. Tato skutečnost je obecně oceňována a zkoumána, ale občas i zneužívána. Technologický pokrok
se zaměřuje na ostrost obrazu, pestrost barev a rozšiřování
formátu jak do velikosti, tak do prostoru. Nástroje pro malování a fotografování (zejména digitální) jsou finančně stále dostupnější a snadno použitelné. Nově vynalezené prostředky
technicky umožňují vynechat klasickou výuku (míchání barev,
poznávání perspektivy, stínu atd.), což je ale ošidné. I tyto instrumenty vyžadují studium. Trénování očí a mysli považuji
za zcela klíčové pro to, abychom dokázali pochopit a vnímat
umělecké dílo.

More than ever before, visual culture now dominates
contemporary channels of communication. This fact is generally
appreciated and explored, but at times, it is abused. Advances
in technology focus on the sharpness of the picture, diversity of
colour, and format expansion both in size and in space. Painting
and picture-taking tools (especially digital ones) are getting
more and more financially accessible and easy to use. Recently
invented tools technically allow you to skip classical training
(mixing colours, learning about perspective, shadow, etc.), but
that is deceptive. Even those tools require training. I cannot
stress enough how important it is to train the eye and mind in
order for us to understand and experience works of art.

„Veřejné galerie jsou vedeny s cílem
shromažďovat umělecká díla
pro současné i budoucí generace.“

“Driven by their goal of collecting
artworks for current and future
generations.“

Veřejné galerie jsou vedeny s cílem shromažďovat umělecká
díla pro současné i budoucí generace, a tak se vždy jako první
pokoušejí rozpoznat díla, která by neměla upadnout v zapomenutí. V paměťových institucích málo mluvíme o tom, jak
silně dějiny umění inspirují současná kreativní odvětví, jako
jsou hry, reklama, zábava nebo komunikace. „Géniové kradou
od jiných géniů“ je rčení, které velmi přesně vystihuje vizuální
komunikaci a vizuální svět obecně. V Metropolitním muzeu
umění v New Yorku se tomuto tématu věnovala jedna z nejvýraznějších výstav poslední doby. Nesla název Inspirace Walta Disneyho: Animace francouzského dekorativního umění
a jasně ukázala, jak hluboce je zábavní průmysl zakořeněn
v tradici. Přála bych si, aby se objevila výstava odhalující, jak
tvůrci hry Zaklínač čerpali z evropské malby 19. století... Úkolem galerií je poskytovat ucelený obraz toho, jak vizuální kultura funguje a vyvíjí se. Jen tak mohou galerie lépe posloužit
pochopení lidské tvořivosti.

Driven by their goal of collecting artworks for current and future
generations, public art galleries always make the first attempts
to spot art that should not be forgotten. We do not talk enough
in heritage institutions about how much our work inspires
contemporary phenomena such as gaming, advertisement,
entertainment or communication. The creative industries
get endless inspiration from art history. “Geniuses steal from
other geniuses” is a saying that very much applies to visual
communication and the visual world in general. One of the most
striking exhibitions recently was at the Metropolitan Museum
of Art in New York. It was titled Inspiring Walt Disney: The
Animation of French Decorative Arts, and it clearly showed how
the entertainment industry is deeply embedded in the tradition.
I wish there were exhibitions showing how The Witcher game
was inspired by 19th-century European paintings… The role of
galleries is to provide a comprehensive picture as to how visual
culture functions and develops. Only by doing so can galleries
serve better in the process of understanding human creativity.

ředitel Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Director of Kampa Museum – Jan and Meda Mládek Foundation

„S tím, jak roste význam vizuality v našich životech
a vizuální obsahy vytlačují psaný text, roste i význam
muzeí umění. Byli a jsou to právě vizuální umělci,
kdo posouvají hranice toho, jak s vizualitou zacházíme a jak ji vnímáme. Postupy a strategie zacházení
s obrazem, barvou či kompozicí, které dnes vnímáme
jako zcela samozřejmé, často navazují na umělecké
revoluce minulosti. Z našich sbírek bych zvlášť vypíchl dva autory – Františka Kupku jako průkopníka
abstrakce a Jiřího Koláře a jeho zcela originální experimenty na poli koláže. Lekce obou v naší kultuře žijí
dál a vracet se k původním zdrojům je podle mě vždy
zajímavé a inspirativní.“
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“As the importance of the visual in our lives growing,
and visual content is displacing written text, so is the
importance of art museums growing. It has been
visual artists who are pushing the boundaries of how
we approach and perceive visuality. The practices and
strategies for dealing with image, colour and composition
that we take for granted today often hark back to the artistic
revolutions of the past. From our collections, I would like
to single out two artists in particular – František Kupka, as
a pioneer of abstraction, and Jiří Kolář and his completely
original experiments in the field of collage. In my opinion,
the lessons of both live on in our culture, and returning
tosources is always interesting and inspiring.”
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Jaký význam má vizuální kultura pro dnešní
společnost a čím konkrétně může Vaše
galerie obohatit milovníky umění?

Ondřej Kepka je hercem mnoha rolí, od dětských až po vyzrálé. Absolvent
Divadelní a Filmové fakulty AMU v Praze, moderátor, scenárista a režisér.
Jeho vášní je statické zachycení života, fotografie. Od 2017 je prezidentem
Herecké asociace, která uděluje divadelní Ceny Thálie.
Text: Vít Ruprich

Foto: Jana Vrabcová a Lenka Hatašová

Dnešní svět mi připomíná Theatrum
mundi, kde lidé jsou špatní a dobří herci. Jaká je dle Vás role herce v dnešní
společnosti?


Myslím si, že v dnešní době je herec bohužel považován především za někoho, kdo
má bavit. Nic proti komedii, nic proti zábavě. Patří to bezesporu k jednomu z úkolů dobrého divadla, filmu a samozřejmě
i k úkolům herců. Herci bývají zábavní, ale
dost se pomíjí to hlavní skutečné poslání
herecké profese, kterým je transpozice
myšlenky autora k divákovi. Mám tím na
mysli to, že herec je jako tvůrčí pracovník
vyškolen a celý život vzděláván v tom, aby
uměl vysvětlit a interpretovat někdy velmi
složité autorovy myšlenky, aby se je naučil
divákovi sdělovat a aby uměl s divákem
komunikovat. Mám tím na mysli hercovo
poslání být mostem mezi autorem a divákem. Tady už nejde jen o pouhou zábavu,
ale o opravdu tvůrčí pozici, která je zcela
nenahraditelná. Bohužel tato pozice herce
je někdy dnes zcela opomíjená, a to i přesto, že herci byli často zejména v českých
i československých dějinách hybateli společenských hnutí, ovlivňovali politické dění
právě proto, že uměli dobře komunikovat
s lidmi, že dokázali hovořit k národu.
 Herecká asociace má jistě své poslání
a přispívá k tvůrčí činnosti v době, kterou lze nerudovsky popsat „Čas oponou
trhnul - a změněn svět!“ Vidíme to stejně?

Základním poselstvím Herecké asociace
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Ondřej Kepka. Foto: Lenka Hatašová
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jako profesní a odborové komory je přispívat k profesionalizaci a ke zkvalitňování herecké práce v širokém slova smyslu. Členy
herecké asociace jsou nejen herci činohry,
ale i operní zpěváci, baletní umělci, tanečníci, mnozí profesionální interpreti. Jde
nám o to upozorňovat na kvalitu, na tradici, na profesionalitu.
Ceny Thálie. Je to jen ocenění profesních výkonů herců, nebo vyjadřují
i vztah společnosti k národní kultuře?

mozřejmě kvalitní výkony zvyšují kulturní
úroveň národa. Je to ode mne šalamounská odpověď. Jako doplněk bych k tomu
uvedl, že Ceny Thálie nepreferují aktuální
současné autorské a režijní moderní trendy v divadle. Thálii můžete získat za výkon
v klasické inscenaci Hamleta třeba v Jihlavě
– nebo za moderní postavu v trendové hře
třeba v ostravské Areně.



Prioritní snahou Cen Thálie je především
ocenění těch nejlepších profesionálních
výkonů interpretů na jevišti. Jak víte, Thálie
se udělují v řadě kategorií. Dnes jich máme
dokonce už šest. Hlavní prioritou je tedy
profesionalita, souznění s rolí a schopnost
interpretovat tuto roli na jevišti. Ceny Thálie jsou cenou ryze interpretační, nikoliv cenou pro autory. V tom se liší třeba od jiných
divadelních cen.
Ten nejlepší jevištní výkon by měl vyjádřit
i vztah společnosti k národní kultuře. Takže
logicky řada dobrých výkonů odráží i vztah
ke kulturnímu povědomí, ale jsou role, jsou
úkoly, které se z principu svého zadání nemohou nějak k této tematice vyjádřit. Takže řekl bych, že tady to není úplně přímo
úměrné, jde to trochu nezávisle na sobě.
My samozřejmě hodnotíme profesionální
výkon, ten může být i v negativní roli, a to
v roli i velmi nekulturní postavy, národně
neuvědomělé... Ale pokud to bereme tak,
že kvalitní výkon obecně povyšuje kulturní
úroveň národa, tak potom ano, potom sa-

Ceny Thálie jsou už dospělé. Jak probíhal jejich růst a jaký vývoj plánujete?



Ceny Thálie se za svůj téměř 30letý věk
samozřejmě vyvíjejí. Proměňují se ceny,
tak jako se nám proměňuje divadlo. Takže
jsme poslední dobou např. přidali cenu za
alternativní divadlo a za loutkové divadlo.
Založili jsme Českou akademii divadelníků
po vzoru Americké filmové akademie, což
je naprostá rarita. Automaticky se členy
akademie stávají nositelé Thálie a další významné oslovené osobnosti, které potom
hlasují a vybírají vítěze své speciální Ceny
Thálie České akademie divadelníků. Tuto
cenu získal v poslední době třeba Zdeněk
Svěrák nebo Jan Kačer. Vítěz této ceny zcela výjimečně není klasický interpret, ale třeba autor, režisér nebo dramaturg. Posláním
této speciální Ceny Thálie je především to,
aby se jednalo o výraznou osobnost, která svět divadla – a tedy i svět kolem nás
– posouvá výrazně dál. Myslím, že letošní
jméno vítěze bude velkým překvapením –
oceníme evropskou uměleckou osobnost
ve zcela nečekané profesi. 
Děkujeme za rozhovor.
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Ceny Thálie – nejlepší jevištní
výkon vyjadřuje i vztah společnosti
k národní kultuře
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Thalia Awards — The Best Stage Performance
Also Expresses the Society’s Relationship
to National Culture
Ondřej Kepka has had many acting roles, both as a child and in maturity. He is a graduate of the Academy
of Performing Arts in Prague (AMU), as well as a moderator, scriptwriter and director. His passion is the static
capturing of life — photography. Since 2017, he has been the President of the Actors’ Association, which
presents the Thalia Theatre Awards.

 Today’s world reminds me of Theatrum Mundi, where
people are bad actors and good actors. What do you think is
the role of an actor in today’s society?

I think that, unfortunately, nowadays, an actor is seen primarily
as someone who is supposed to entertain. Nothing against
comedy or entertainment. It is undoubtedly one of the tasks of
good theatre, film and, of course, the actors. Actors tend to be
entertaining, but the main real mission of the acting profession,
which is to transpose the author’s idea to the audience, is quite
neglected. What I mean by this is that the actor, as a creative
worker, is trained and educated all his life to be able to explain
and interpret the sometimes very complex ideas of the author, to
learn how to communicate them to the audience and to be able
to communicate with the audience. I am referring to the actor’s
mission to be a bridge between the author and the audience.
This is no longer just about entertainment but a completely
irreplaceable and creative position. Unfortunately, this position of
the actor is sometimes completely neglected today, even though
actors were often — especially in Czech and Czechoslovak history
— the initiators of social movements, influencing political events
precisely because they could communicate well with people,
because they could speak to the nation.
The Actors’ Association certainly has its mission and
contributes to creative activity in an age that, to quote Jan
Neruda, can be summed up simply: „Time has torn the curtain
— and the world has changed!“ Do we see it the same way?


The basic message of the Actors’ Association as a professional and
trade union chamber is to contribute to the professionalisation
and improvement of the quality of acting in the broad sense of the
word. The members of the Actors’ Association are not only drama
actors but also opera singers, ballet performers, dancers and many
professional performers. We aim to draw attention to quality,
tradition and professionalism.
 The Thalia Awards — are they just awards for the
professional performances of actors, or do they also express
society’s relationship to national culture?

The priority of the Thalia Awards is to recognise the best
professional displays of performers on stage. As you know, the
Thalia Awards are given in a number of categories. Today, we have
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six. So, the main priority is professionalism — being in tune with
the role and being able to interpret the role on stage. The Thalia
Awards are a purely interpretive award, not an award for authors.
That is where it differs from other theatre prizes, for example.
The best stage performance should also express society’s
relationship to national culture. So, logically, many good
performances also reflect the connection to cultural awareness.
Still, there are roles and tasks that, by the principle of their
assignment, cannot somehow express this theme. So, I would
say that it is not quite directly proportional here. It is somewhat
independent.
Of course, we evaluate professional performance, which can be
a negative role, even in the role of a very uncultured character,
a character that is not nationally conscious... But if we suppose that
a quality performance generally raises a nation‘s cultural level then
yes, of course, quality performances raise a nation‘s cultural level.
That is a Solomonic answer from me. In addition, I would say that
the Thalia Awards do not favour current modern trends in theatre
writing and directing. You can win a Thalia for a performance in
a classic production of Hamlet, for example, in Jihlava, or a modern
character in a trendy play, for instance, in Ostrava Arena.
 The Thalia Awards are all grown up. What has been their
growth, and what development do you plan?

The Thalia Awards have naturally evolved over their nearly 30-year
age. The awards are changing, just as our theatre is changing. So
recently, for example, we have added an award for alternative
theatre and puppet theatre. We have established the Czech
Academy of Theatre Makers, a complete rarity. Automatically,
Thalia winners and other prominent personalities are members
of the Academy, which then votes and selects the winners of its
special Thalia Award of the Czech Academy of Theatre Makers. This
prize has recently been awarded to Zdeněk Svěrák and Jan Kačer.
The winner of this prize is quite rarely not a classical performer,
but perhaps an author, director or dramatic adviser. The mission of
this special Thalia Prize is, above all, that it should be a distinctive
personality who takes the world of theatre — and, therefore, the
world around us — significantly further. I think this year’s winner
will be a big surprise. We will be honouring a European artistic
personality in a completely unexpected profession. 
Thank you for the interview.
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Ondřej Kepka. Foto: Jana
Vrabcová

 Festival by se neobešel bez jeho sponzorů. Jak se vám daří
propojit vážnou hudbu a finanční sektor?

Festival měl již od svých počátků štěstí, že byl podporován nejen
z veřejných zdrojů, ale nadchl také firmy ze soukromého a korporátního sektoru, které se ho rozhodly podpořit a které jsou nadále jeho partnery. Naši sponzoři souzní s festivalovými hodnotami
a cítí stejnou důležitost v kultivaci společnosti prostřednictvím

Gabriela Rachidi je hudební producentkou
a výkonnou ředitelkou Mezinárodního hudebního
festivalu Český Krumlov. Je zakladatelkou hudební agentury se sídlem v Londýně a Praze ArtMuse.
Spolupracovala s Plácidem Domingem, Josém
Carrerasem a The Tenors. Je porotkyní v mezinárodní televizní talentové soutěži s názvem
Virtuosos V4+.
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Snoubíme unikátní
místa s hvězdami
světové hudby

uměleckých zážitků. Navíc oceňují možnost pozvat své významné
hosty do výjimečného prostředí na koncert vysoké umělecké kvality. Festival je rovněž platformou pro setkávání osobností z hospodářské a umělecké sféry, díky čemuž si naši sponzoři rozšiřují svou
síť kontaktů a upevňují byznysová přátelství a partnerství. Tímto
společně vytváříme jakousi rovnováhu tak, aby byla dlouhodobě udržitelná a benefity partnerství nebyly pouze jednostranné.
Samozřejmě jsme si vědomi toho, že my bychom se bez pomoci
partnerů a sponzorů neobešli. Tím víc si vážíme jejich důvěry a ceníme si toho, že si v konkurenci tolika vynikajících kulturních akcí
vybrali právě nás.
Další formou podpory kulturních akcí, která v současnosti nabývá na důležitosti, je mecenášství. To bylo odpradávna nejkratší
ekonomickou spojnicí mezi uměním a jeho obdivovateli. A tato
forma, zdá se, dnes znovu nabývá na popularitě. Také my jsme
pro příznivce festivalu vytvořili Klub přátel a nově též Mecenášský
klub, kde chceme našim oddaným divákům za přízeň poděkovat
dalšími exkluzivními benefity a hudebními zážitky. 
Děkujeme za rozhovor.

Bringing Together Unique Places
with World Music Stars

Text: redakce
Foto: archiv MHF Český Krumlov

 MHF Český Krumlov aneb Festival Krumlov letos vstupuje
do 31. ročníku. Co zajímavého jste připravili?

Letošní ročník se ponese v duchu unikátně vizuálně zpracovaných
jevištních scén a oslav hudebních výročí. Od 15. 7. do 6. 8. 2022
nabídne 17 koncertů na 9 jedinečných místech magického města
Český Krumlov i v jeho okolí.
Festival zahájí koncert s názvem Voda a oheň v poetické atmosféře zámeckého jezírka, kam se hudba vrátí po 27 letech. Unikátní
lokace slibuje nejen výjimečnou podívanou, ale i opravdovou produkční výzvu. Jihočeská filharmonie bude totiž usazena na pódiu
na jinak nepřístupném ostrůvku, přímo pod větvemi stoletých líp.
Na tomto koncertě příznačně zazní Vodní hudba a Hudba k ohňostroji G. F. Händela.
Dále se návštěvníci mohou těšit na Noc romantismu s Čajkovského Klavírním koncertem č. 1 b moll v podání brilantního patnáctiletého virtuosa Ryana M. Bradshawa. Doprovodí ho Symfonický
orchestr Českého rozhlasu pod vedením nastupujícího šéfdirigenta Petra Popelky a společně, v druhé části koncertu, připomenou
200 let od narození Césara Francka uvedením jeho nejslavnějšího
orchestrálního díla Symfonie d moll.
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Hold baroku vzdáme nejen úvodním koncertem, ale také uvedením Vivaldiho opery Farnace v zámeckém barokním divadle
a o posledním víkendu Barokním večerem, kdy diváky zcela obklopí umění tohoto období díky Barocco sempre giovane a tanečníkům z Hartig Ensemble v dobových opulentních kostýmech.
Mezi komorními koncerty se skvělými českými interprety v překrásném maškarním a zrcadlovém sále je opravdu těžké vybrat
jen jeden. Ráda bych ještě zmínila večer filmových melodií Johna Williamse, narozeninový koncert Václava Hudečka s mladými
umělci ze čtyř států a konečně Operní gala, které tento ročník završí.

Gabriela Rachidi is the music producer and Executive Director of the International Music Festival Český
Krumlov. She is the founder of ArtMuse, a music agency based in London and Prague. She has worked with
Plácido Domingo, José Carreras and The Tenors. She is a member of the jury in the international TV talent
competition Virtuosos V4+.

 The IMF Český Krumlov (or Festival Krumlov) enters its 31st
year this year. What interesting things have you prepared?

This year’s edition will be in the spirit of uniquely visual stage
scenes and celebrations of musical anniversaries. From 15 July to 6
August 2022, it will offer 17 concerts at nine unique venues in the
magical town of Český Krumlov and its surroundings.

 Dramaturgie festivalu je založena i na geniu loci Českého
Krumlova. Je lokalita lákadlem i pro získávání interpretů?

The festival will open with a concert called Water and Fire in
the poetic atmosphere of the castle lake, where the music will
return after 27 years. The unique location promises not only an
exceptional spectacle but also a real production challenge. The
South Bohemian Philharmonic Orchestra will be seated on a stage
on an otherwise inaccessible island, directly under the branches
of hundred-year-old linden trees. This concert will feature G. F.
Handel’s Water Music and Music for Fireworks.

Nepochybně ano. Český Krumlov letos slaví 30 let od pro město zlomové události – zapsání na Seznam světového dědictví

Visitors can also look forward to a Night of Romanticism with
Tchaikovsky’s Piano Concerto No. 1 in B minor performed by

I letos pro diváky připravujeme oblíbenou Festivalovou zónu, která nabídne široké veřejnosti nejen koncerty, doprovodné aktivity
a rozhovory, ale i cvičení s živou hudbou či letní kina. Pro nadšence palety a štětce bude otevřen krumlovský Montmartre.
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the brilliant 15-year-old virtuoso Ryan M. Bradshaw. The Czech
Radio Symphony Orchestra will accompany him under incoming
Principal Conductor Petr Popelka. Together, in the second part
of the concert, they will commemorate the 200th anniversary
of César Franck’s birth with a performance of his most famous
orchestral work, the Symphony in D minor.
We will pay tribute to the Baroque not only with the opening
concert but also with the performance of Vivaldi’s opera Farnace
in the castle’s Baroque Theatre and on the last weekend with
the Baroque Evening when the audience will be completely
enveloped by the art of this period thanks to Barocco sempre
giovane (Baroque forever young) and dancers from the Hartig
Ensemble in opulent period costumes.
It is really hard to choose just one among the chamber concerts
with great Czech performers in the beautiful Masquerade and
Mirror Halls. I would also like to mention an evening of John
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UNESCO. A festival je s ním neoddělitelně spjat po celou tuto
dobu. Krumlov je město, které nestačí vidět jednou. Ačkoli z něho
já ani moje rodina nepocházíme, na každého z nás pokaždé velmi silně působil, a proto jsme si z něho udělali druhý domov díky
festivalu. A ze zkušenosti vím, že podobně působí i na hvězdy
světové hudby, které se nám na festival daří zvát díky unikátnosti
prostředí, ale také díky rostoucímu renomé, které festivalu zajišťují právě špičkoví interpreti, kteří na něm vystoupili. Proto bylo
nejtěžší přesvědčit a pro festival získat jeho první velkou hvězdu
mezinárodního formátu – René Flemming. Neboť o unikátnosti
prostředí můžete vyprávět, popisovat ho, snažit se ho přiblížit, ale
zmíněný genius loci se jednoduše musí vidět a zažít.

Lifestyle | Culture

Williams’s film melodies, Václav Hudeček’s birthday concert with
young artists from four countries and finally, the Opera Gala,
which will round off this year’s edition.

The festival would not have been possible without its
sponsors. How do you manage to connect classical music
and the financial sector?

This year, we are also preparing the popular Festival Zone, which
will offer the general public not only concerts, accompanying
activities and talks, but also exercises with live music and openair cinemas. For palette and brush enthusiasts, the Krumlov
Montmartre will be open.

Since its beginnings, the festival has been fortunate to have
been supported not only by public funds but also by companies
from the private and corporate sectors who have chosen to
support it and who continue to be its partners. Our sponsors are
aligned with the festival’s values and feel that it is important to
cultivate society through artistic experiences. In addition, they
appreciate the opportunity to invite their distinguished guests to
an exceptional setting for a concert of high artistic quality. The
festival also provides a platform for meeting personalities from the
economic and artistic spheres, allowing our sponsors to expand
their network of contacts and strengthen business friendships
and partnerships. By doing this together, we create a balance
so that it is sustainable in the long term and the benefits of the
partnership are not just one-sided. Of course, we know that we
could not do without the help of our partners and sponsors. We
appreciate their trust all the more and appreciate that they chose
us despite the competition of so many excellent cultural events.

 The dramaturgy of the festival is also based on the genius
loci of Český Krumlov. Is the location also a lure for attracting
performers?

No doubt. This year, Český Krumlov is celebrating 30 years since
the town’s breakthrough event — its inscription on the UNESCO
World Heritage List. And the festival has been inextricably linked
to it throughout this time. Krumlov is a town that is too good to
see just once. Although neither my family nor I come from the
town, it has always very much impressed each of us, which is why
we have made it our second home thanks to the festival. And
I know from experience that it has a similar effect on the stars of
world music that we are able to invite to the festival because of
the uniqueness of the setting, but also because of the growing
reputation that the top performers who have appeared at the
festival have given the festival. That is why the most challenging
thing was to persuade René Flemming, the festival’s first big
international star, to participate. Because you can talk about the
uniqueness of the setting, describe it, and try to bring it closer,
but the aforementioned genius loci simply has to be seen and
experienced.
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Another form of support for cultural events that is currently gaining
importance is patronage. This has always been the shortest
economic link between art and its admirers. And this form seems
to be regaining popularity today. We have also created the Friends
Club and the Patrons Club for our festival supporters, where we
want to thank our devoted audiences for their support with more
exclusive benefits and musical experiences. 
Thank you for the interview.
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