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Editorial

Čtvrtstoletí firmy a její úspěšné působení na trhu je jistě 
důvodem k oslavě. Vždyť jde vlastně o celou jednu genera-
ci. „Otcové zakladatelé“ již ve firmách postupně předávají 
otěže svým synům a začínají se rozhlížet po zaslouženém 
odpočinku. Když nenašli nástupce, firmu prodali, nebo se 

spojili se zahraniční konkurencí a z managementu se stáhli do dozorčích rad. V prv-
ní dvacítce největších stavebních firem a výrobců stavebních materiálů se ty s vý-
hradně tuzemským kapitálem hledají velice obtížně. Jde vlastně o bílé vrány.

Psal se rok 1991 a založit svou vlastní firmu chtělo notnou dávku odvahy. Lidé 
většinou opouštěli jistotu pravidelných měsíčních výdělků a šli do značné nejistoty. 
Ministr Vladimír Dlouhý začal porcovat bývalé socialistické podniky, schylovalo se 
k privatizaci a mnozí začali cítit, že by mohli ve svém a hlavně po svém začít lépe 
prosperovat.

Ve stavebnictví docházelo doslova ke kopernikánským obratům: rostla produkti-
vita, modernizoval se strojírenský park, objevily se dosud netušené materiály a tech-
nologie. Nové podnikatelské subjekty vyvolaly dosud málo vídané jevy, jakými byl 
konkurenční boj ve všech podobách. Na všechny tyto změny musely být firmy při-
praveny reagovat. A dařilo se jim to.

I po 25 letech je však ve stavebnictví, které prošlo roky pádů i vzestupů, co zlep-
šovat. Stavebnictví dnes má 57 % neefektivních činností, 33 % podpůrných činností 
a jen 10 % přidané hodnoty, naproti tomu údaje o průmyslu uvádějí: 62 % přidané 
hodnoty, 12 % podpůrných činností a 26 % neefektivity, to je rozdíl 100 mld. Kč roč-
ně v neefektivitě mezi stavebnictvím a průmyslem v ČR. Inovace jsou omezovány jak 
formou limitů víceprací v zákoně o zadávání veřejných zakázek, tak zastaráváním 
projektové dokumentace v dlouhodobém procesu přípravy investice a jejího schva-
lování. Nástup nových inovací ve výstavbě, ale i projektové přípravě a řízení staveb 
je prostorem pro téměř revoluční zvýšení efektivnosti. Ten musí podpořit i nové le-
gislativní nástroje a výchova účastníků stavebního procesu.

Vypadá to, že všechny tyto změny již budou čekat na „druhou generaci“ odváž-
ných a časopis Stavitel se pokusí pravidelně všechny tyto mezníky monitorovat 
a komentovat. Proto jsme se rozhodli vydávat tuto ROČENKU pravidelně a vždy 
oslovovat vybrané společnosti, které by s námi oslavili 25 let své existence.

Jiří Kučera
šéfredaktor
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StaVební ProDuKce  
připomíná horskou dráhu
Člověk, aniž by si to uvědomoval, je svázán s produkty stavebnictví doslova celý život a na každém 
kroku. Snad pouze poustevník v lese, přikrývající se mechem a pohybující se mimo cesty a cestičky, 
netuší, o čem je řeč. Stavebnictví patří mezi významná odvětví ekonomiky. Jeho hlavním posláním 
je produkce stavebních objektů spojených s místem stavby, dále pak jejich opravy a údržba. 
Ukazatelem vypovídajícím o postavení stavebnictví v ekonomice je jednak podíl na tvorbě HDP, 
jednak podíl na počtu zaměstnaných v národním hospodářství. Na tvorbě HDP se podílí pěti až šesti 
procenty a přibližně stejně tolik ekonomicky činného obyvatelstva v něm pracuje.
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 –  Výrazný reálný pokles objemu stavební produkce v dů-
sledku transformace, útlum dotací do bytové výstavby, 
v roce 1992 růst produkce vlivem zvýšené fakturace 
před zavedením DPH.

 –  Stabilizace stavebního odvětví, vysoká poptávka.
 –  Recese související s obdobným vývojem celé ekonomi-

ky.
 –  Obnovení dynamiky růstu, oživení bytové výstavby, 

modernizace a rekonstrukce stávajících budov, budo-
vání moderní dopravní infrastruktury, energetických sítí 
a vodních děl.

 –  Dlouhodobý propad nejprve pozemního a pak i inženýr-
ského stavebnictví.

 –  Návrat k růstu díky opravám inženýrských staveb a by-
tové výstavbě.

 –  Zhoršující se stavební legislativa, která zejména v ob-
lasti povolovacích procesů jde významně nad rámec 
směrnic EU, a negativní vliv i v kontextu probíhající 
transpozice Směrnice EP a Rady EU/52/2014 (EIA), 
kde je pravděpodobné, že na straně investorů dojde 
k dalšímu výraznému zvýšení administrativní a časové 
náročnosti při přípravě projektů. 
 
 
Poznámka: 
BI 1990 Pramen: ČSÚ, odhad Stavitel

BOdy zLOMu pOdrOBNěJI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5

7

6

www.stavitel.cz září 2016 | STAVITEL 09



6 EKONOMIKA25 let na trhu

na šPatné Se zaPoMíná, 
dobré si pamatujeme
Stavební produkce je považována za indikátor vývoje ekonomiky.  
Je odvětvím, které je lakmusovým papírkem zbytku ekonomiky.  
První padá do krize a je posledním, které se zvedá. Jen málokdo 
si podrobně pamatuje, co bylo před čtvrtstoletím. Mozek má tu 
blahodárnou schopnost špatné vytěsňovat a to pěkné nechávat 
na povrchu. Proto je dobré se zastavit a připomenout si, jak šel čas.

Vzestup stavební produkce je závislý 
také na politických rozhodnutích vlády 
a parlamentu, a to jak v oblasti veřej-
ných zakázek financovaných ze státní-
ho a obecních rozpočtů, tak v oblasti 
legislativy, daní, sociální politiky apod. 
Stavebnictví má ve své realizačně pro-
dukční fázi široké vazby na straně vstu-
pů, kde přejímá produkty řady dalších 
výrobních odvětví národního hospo-
dářství, ale i na straně výstupů, neboť 
je dodavatelem stavebních děl a prací 
pro výrobní i nevýrobní sféru, občany, 
instituce a další uživatele. Stavebnictví 
kopíruje trendy ekonomiky s tím, že se 
změny ve výkonnosti projevují výrazněji 
a doznívají déle.

roK 1990 – roK nula
Rok 1990 představoval výrazný mezník 
ve vývoji celé české ekonomiky, staveb-
nictví a bytovou výstavbu nevyjímaje. 
Česká ekonomika prošla v 90. letech 
zásadní transformací, která postupně 
přeměnila centrálně řízenou ekonomiku 
v ekonomiku tržní.

Jednorázová liberalizace většiny cen 
v lednu 1991 měla za následek prudké 
zvýšení inflace nad 55 %. Stavebnictví 
patřilo mezi odvětví ekonomiky, na kte-
rých se nejvýrazněji projevují změny 
související s ekonomickou transformací.

Hlavním důsledkem tohoto procesu 
byla nově utvářená struktura stavebních 
podniků i stavebních prací. Rok 1990 

se ve stavebnictví vyznačoval hlavně 
dělením velkých stavebních podniků 
na menší až drobné podniky. Dominant-
ní postavení státních podniků přešlo 
na soukromé firmy a vznikly firmy vlast-
něné zahraničními subjekty a firmy me-
zinárodní.

Změnila se rovněž jejich velikost-
ní struktura nárůstem podílu malých 
a středních firem. V důsledku trans-
formace došlo k výraznému reálnému 
poklesu objemu stavební produkce. 
Transformační pokles stavební produkce 
souvisel s celkovým snížením staveb-
ních aktivit v ekonomice, jež hluboce 
zasáhlo také do struktury produkce. Uza-
vření státních dotací do bytové výstavby 
se nejdříve promítlo v hlubokém propa-
du zahajovaných bytů. V roce 1990 bylo 
sice zásluhou příspěvku na výstavbu 
rodinných domů zahájeno 61 tisíc bytů, 
avšak již v roce 1991 byla zahájena pou-
há šestina tohoto počtu.

DeVaDeSátá léta
V roce 1992 stavební produkce vzrostla 
zejména vlivem zvýšené fakturace před 
zavedením daně z přidané hodnoty 
od 1. 1. 1993. V roce 1993 nebylo (podle 
očekávání) poměrně vysokého objemu 
stavební produkce opakovaně dosaženo 
a v tomto roce transformační pokles sta-
vební produkce dosáhl svého dna. S ně-

září 2016 | STAVITEL 09
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kolikaletým zpožděním se deprese zaha-
jované výstavby promítla i do počtu bytů 
dokončených až na jednu z nejnižších 
hodnot ve statisticky evidované historii.

Ve druhé polovině 90. let se situace 
stabilizovala. Pokračovaly tendence kon-
centrace vlastnictví (majoritní vlastníci), 
slučování stavebních firem do větších 
celků při zachování samostatnosti pod-
niků v holdingu.

Stavební firmy byly převážně v sou-
kromém vlastnictví a měly možnost 
využívat mnohem širší materiálovou 
základnu. V důsledku restitucí a privati-
zace se začal stavební sektor přibližovat 
struktuře běžné v tržní ekonomice, kde 
malé množství velkých stavebních firem 
je doplněno značným počtem malých fi-
rem, zaměřených především na drobné 
opravy, údržbu a rekonstrukce a moder-
nizace. Toto uspořádání umožňuje pruž-
nější reakce na změnu v poptávce po sta-
vebních pracích.

Stále častěji se začaly objevovat inže-
nýrské organizace v podstatě bez vlast-
ních stavebních kapacit. V letech 1994 
až 1996 se reálná stavební produkce zvy-
šovala, nejvíce v roce 1995, kdy roční 
růst ve srovnatelných cenách překročil 
osm procent. V roce 1996 došlo k mír-
nému útlumu proti meziročnímu tempu 
dosaženému v minulých dvou letech.

Tento útlum nelze spojovat jen s ne-
příznivými klimatickými podmínkami 
v zimě, má širší souvislosti s celko-
vým průběhem transformace ekonomi-
ky i s novými diferenciačními procesy 
v odvětví stavebnictví. Jde o vliv pokra-
čujícího útlumu bytové výstavby včetně 
modernizací a rekonstrukcí stávajícího 
bytového fondu. Přitom rozsah potřeb 
oprav a údržby by měl být podstatně 
vyšší. Po snížení tempa růstu v roce 
1996 došlo v letech 1997 až 1999 k po-
klesu objemu produkce, který lze ozna-
čit za recesi, případně až krizi odvětví, 
související s obdobným vývojem celého 
hospodářství České republiky.

Stavebnictví se ocitlo v hlubokém 
útlumu, pro který byl charakteristický 
výrazný pokles poptávky při přebytku 
kapacit a zhoršující se finanční situace 
firem. Po věcné stránce je pro stavební 
produkci 90. let charakteristický vysoký 
podíl novostaveb. Relativně významně 
vzrostl v druhé polovině dekády podíl 
bytové výstavby.

zaČalo MIlénIuM 
a bylo Dobře
Po roce 2000 byla obnovena dynamika 
růstu výkonnosti českého stavebnictví. 
Došlo k výraznému oživení bytové vý-
stavby, počet dokončených bytů v tom-
to období snese v porevolučním období 

srovnání jen s rokem 1991, kdy ještě 
doznívala poměrně rozsáhlá výstavba 
z osmdesátých let. K takovému rozma-
chu přispělo přijetí zákona o dani z při-
dané hodnoty.

Od roku 2008 byla zvýšena sazba DPH 
na bytovou výstavbu z 5 % na 9 %, což 
podstatně urychlilo dokončovací práce 
ještě za příznivější cenu. Rostoucí kon-
kurence se projevila ve snahách moder-
nizovat průmyslové, obchodní i správní 
budovy, zejména ve formě „inteligent-
ních budov“. Také proto si objem rekon-
strukcí udržoval plynulý růst, vyšší než 
nová výstavba.

Rostoucí tlaky na fungující moderní 
infrastrukturu vyvolávaly další podně-
ty k růstu této poptávky. Projevoval se 
zejména na výstavbě transevropské do-
pravní infrastruktury a energetických 
a vodních sítí. Rychle rostl objem nových 
zakázek u inženýrských staveb (dálnice, 
železnice, inženýrské sítě), jejichž vý-
stavba byla podporována z evropských 
fondů a zpravidla šlo o veřejné zakázky.

Start fInanČní KrIze
Vrcholu bylo dosaženo v roce 2008, ale 
již se začalo projevovat postupné zpo-

malování ekonomického růstu. Pokles 
byl zaznamenán především u nebyto-
vých výrobních budov (průmyslových 
a zemědělských staveb) a podle očekává-
ní u bytové výstavby, což signalizovalo 
zhoršení sociální situace obyvatelstva.

Právě pozemní stavitelství pokračo-
valo v dlouhodobém propadu. Nepříz-
nivému vývoji napomáhal i fakt, že se 
v roce 2008 poptávka po nemovitostech 
oproti roku 2007 snížila, podle odborní-
ků zhruba o třetinu až polovinu.

Došlo k omezování stavebních inves-
tic a tento propad se projevil u všech 
velikostních kategorií firem. Ty velké 
byly dodavateli především rozsáhlých 
veřejných zakázek, střední a menší firmy 
pak jejich subdodavateli, ale také doda-
vateli menších zakázek, a to jak pro ve-
řejné, tak i pro privátní, vesměs lokální 
investory. Investoři a developeři začali 
omezovat nebo pozastavili některé akce, 
dokonce i řadu velkých projektů praktic-
ky ve všech regionech. Developeři začali 
stavět pouze pro konkrétní klienty, niko-
li už spekulativně. To mělo dopad na fir-
my, které působí převážně v tomto seg-
mentu. Stavební firmy se kvůli dopadům 
finanční krize nevyhnuly propouštění.

www.stavitel.cz září 2016 | STAVITEL 09
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KrátKé naDechnutí
Stavebnictví se vrátilo k opětovnému 
růstu až v roce 2014. Hlavním tahounem 
sektoru byl rychlý růst inženýrského sta-
vitelství, kterému pomohly zejména ve-
řejné zakázky a dočerpávání EU fondů.

Po mnoha letech se oživila také bytová 
výstavba. Významnou roli v meziročním 
srovnání hrála velmi mírná zima, kdy 
klimatické podmínky umožnily stavba-
řům pracovat v podstatě bez omezení. 
Rovněž srovnávací základna roku 2013 
byla velmi nízko a meziroční růsty byly 
tím pádem snazší. Také rok 2015 při-
nesl další zlepšení, když index staveb-
ní produkce meziročně vzrostl o 7,1 % 
(v pozemním stavitelství růst o 2,6 %, 

v inženýrském růst o 17,1 %). Stále je 
ale produkce o 14,9 % nižší ve srovnání 
s rokem 2008, kdy byla na svém vrcholu.

a zaSe Dolů
Pro další vývoj stavebnictví bude klíčová 
aktivita soukromých investorů a v nepo-
slední řadě také legislativa, například zá-
kon o zadávání veřejných zakázek nebo 
EIA (posuzování vlivů staveb na životní 
prostředí).

Oproti loňskému lednu až květnu po-
klesly letos výkony stavebnictví o 8,8 %. 
Alarmující je meziroční pokles zadaných 
veřejných zakázek o téměř 40 %.

Signály, přicházející od odborníků 
ve stavebnictví nevěští nic dobrého: 

Zhoršující se stavební legislativa, která 
zejména v oblasti povolovacích proce-
sů jde významně nad rámec směrnic 
EU a negativní vliv i v kontextu probí-
hající transpozice Směrnice EP a Rady 
EU/52/2014 (EIA), kde je pravděpodob-
né, že na straně investorů dojde k další-
mu výraznému zvýšení administrativní 
a časové náročnosti při přípravě projek-
tů.

Důsledkem těchto negativních vlivů 
je ohrožení čerpání finančních prostřed-
ků EU na období let 2014–2020 na vý-
stavbu dopravní infrastruktury. Více než 
sporná je realokace 2 mld. Kč z Operač-
ního programu doprava do Operačního 
programu životní prostředí.

„Tyto skutečnosti mají pak vliv nejen 
na stále se odsouvající konečný termín 
vybudování základní páteřní silniční 
sítě v ČR, ale velice obtížné plánování 
ve stavebních firmách. Například pouze 
v letošním roce v období leden až kvě-
ten opustilo české stavebnictví dalších 
sedm tisíc pracovníků,“ říká Ing. Václav 
Ma tyáš, prezident Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR.

Neutěšená je i situace v oblasti vý-
stavby a rekonstrukcí podporovaných 
bytů. Stát na podporu bydlení vydává 
zhruba šestkrát méně než před deseti 
lety, podpory jsou nastaveny pro inves-
tory nevhodně a nezajímavě. Negativní 
vliv má rovněž stále nedokončený zákon 
o sociálním bydlení. 5

Jiří Kučera
Pramen: Stavebnictví v regionech Čes-
ké republiky; ČSÚ, Praha, 20. 4. 2016; 

Kód publikace: 200061-16

1. Za poslední čtvrtstoletí 1990–2015 
celkový objem stavební produkce 19 
zemí Euroconstructu téměř stagnoval 
(mírný pokles o –1,1 %), a to přesto, že 
ve 4 nových členských zemích východní 
Evropy dojde k růstu o +64,7%, protože 
v 5 zemích západoevropských se sníží 
o –9,3 % (hlavně propadem ve Španěl-
sku a v Portugalsku).

2. Jediným směrem růstu byla bytová 
produkce, která se zvýšila o +2,7 % 
(ve skupině záp. Evropy o +1,3 %, 
vých. Evropy o +6,1 %, v ČR dokonce 
o +36,5 %). Ve všech ostatních směrech 
se ve všech 3 skupinách záp. Evropy sta-
vební produkce snížila v rozmezí –0,6 % 
až –12,0 %. V ČR se naopak ve všech 
směrech celkem stav. produkce zvýšila.

3. Celý vývoj stavebnictví probíhal v je-
diném makrocyklu s vrcholem v roce 

2007 (v ČR 2009), po kterém následo-
vala šestiletá krize, končící v západní 
Evropě rokem 2013, v ČR pokračovala 
minimálně do roku 2015.

4. Zásadní vliv měl dopad krize po roce 
2007, která ve stavebnictví trvala vždy 
6 let (začátek byl posunut ve východní 
Evropě o 2 roky, tj. od roku 2009).

5. Vstupem zemí východní Evropy 
do EU se zvýšil růst evropského staveb-
nictví. (Dopad následující krize po roce 
2009 však snížil tempa růstu v Maďar-
sku a v ČR, ale po roce 2013 se může 
zhoršit vývoj i v Polsku a na Slovensku.)

6. Vývoj evropského stavebnictví 
probíhal v podobných tempech jako 
vývoj HDP. V ČR však po nástupu krize 
stavební produkce klesá, byť HDP 
pouze stagnuje, a to v důsledku změny 

strategie nové vlády prioritně na pokles 
státního dluhu na úkor udržení temp 
hospodářského růstu. V posledních 
5 čtvrtletích HDP v ČR trvale klesá.

7. Celkový vývoj stavebnictví Španěl-
ska. Irska a ČR se po nástupu krize 
ze všech 19 zemí nejvíce odlišuje 
od vývoje stavebnictví ostatních zemí 
Euroconstructu. Pořadí Irska se zhoršilo 
z 1. místa na předposlední 18. místo, tj. 
pokles o 17 míst, pořadí Španělska se 
zhoršilo z 3. místa na poslední 19. mís-
to, tj. o 16 míst, a pořadí ČR kleslo 
ze 3. místa na 15. místo, tj. o 12 míst. 
Nejméně se dotkla krize stavebnictví 
Švýcarska, které  z 18. místa poskočilo 
na 3. místo, tj. o 15 míst, dále SRN, která 
si zlepšila pořadí z 16. místa na 4. místo, 
tj. o 12 míst, a také Švédska změnou ze 
17. místa na 6. místo, tj. o 11 míst.

Ing. Jiří Hezký, CSc.

ČTVrTSTOLETí STAVEBNICTVí V EurOzóNě

ČSÚ
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VýVOJ STAVEBNí prOduKCE V % A pOřAdí 1990–2007–2012–2015
zeMě 90–2007 PořaDí 2007–15 PořaDí 90–2015 PořaDí 2007–12 PořaDí 2012–15 PořaDí

NĚMECKO -0,2 16 11,9 4 11,7 8 7,5 4 3,9 6
FRANCIE 13,6 13 -14,1 11 -2,4 12 -11,2 9 -2,9 10
itálie 23,3 10 -26,5 16 -9,3 15 -24,2 15 -8,7 14
ŠPANĚLSKO 69 4 -80,6 19 -67,2 19 -72 19 -52,7 19
uK 18,5 12 -12,2 9 4 9 -14,3 10 -5,7 12
5 zemí* 21,5 3 -25,4 4 -9,3 4 -23,8 iv. -8,2 iv.
RAKOUSKO 19,2 11 -0,2 7 19 6 -3,3 7 4,7 4
ŠVÝCARSKO -8,6 18 12,6 3 3 10 9,8 2 3 5
BELGIE 45,3 5 6,3 5 54,4 3 4,4 5 2 7
NizozeMsKo 37,3 7 -15,8 12 15,6 7 -15,6 12 -7,4 13
IRSKO 193,9 1 -67,8 18 -5,4 14 -67,9 18 -16,9 16
PORTUGAL. 29,6 9 -50,5 17 -35,8 18 -38 17 -31,7 18
6 zemí** 29,1 2 -14,1 3. 10,9 3 -13,8 i. -4,2 ii.
DÁNSKO 36,9 6 -12,4 10 19,9 5 -20,8 13 9,4 2
FINSKO 1,9 15 -5,9 8 -4,2 13 -6,1 8 -3,6 11
NORSKO 35,4 8 22,5 2 65,9 2 7,1 3 20,6 1
ŠVÉDSKO -1,6 17 3,1 6 1,5 11 -1,7 6 1,8 8
4 země*** 16,9 4 3,5 2 21 2 -4,5 ii. 8,3 i.
Z. EVROPA 22,2 -21 -3,4 -20,5 -5,8
Čr 69,5 3 -26,5 15 24,6 4 -16,8 12 -19 17
MAĎARSKO 12,8 14 -21,8 14 -11,8 16 -30,5 16 6,4 3
PolsKo 102 2 35,3 1 173,2 1 35,6 1 -0,3 9
SR -10,5 19 -17,4 13 -26,1 17 -21,7 14 -9 15
V. EVROPA**** 58 1 4,2 1 64,7 1 5,6 i. -4,8 iii.
euroc. 23,5 -19,9 -1,1 -19,3 -5,8

VýVOJ druHů STAVEBNí prOduKCE 1990–2012 V % A pOřAdí

zeMě
bytoVá nebytoVá InŽenÝrSKá celKeM

VÝVoJ PořaDí VÝVoJ PořaDí VÝVoJ PořaDí VÝVoJ PořaDí

NĚMECKO 27,7 6 -3,9 9 -12,9 13 7,3 8

FRANCIE 29,3 5 -11,3 11 -4 12 0,8 10

itálie 8,9 9 -13,5 13 38,2 5 -6,5 15
ŠPANĚLSKO -41,3 17 -2,9 6 27,8 7 -52,7 19
uK -11,2 14 -7,3 10 1,2 9 1,5 9
5 zemí* 6,7 2 -8,1 4 3,4 ii. -7,3 iv.
RAKOUSKO 40,3 3 33,7 4 33,7 6 15,3 6
ŠVÝCARSKO 17,7 7 -35,4 17 -25,4 15 0,4 11
BELGIE 47,9 1 51 2 11,2 8 51,7 2
NizozeMsKo 5,5 11 15,5 5 -55,6 18 15,8 5
IRSKO 5,5 12 -42,1 18 94 1 -5,6 14
PORTUGAL. -40,7 16 10,4 6 -32,4 16 -19,7 16
6 zemí** 12,5 2 0,7 3 -32,8 iii. 11,3 iii.
DÁNSKO 12,4 8 -17 14 -72,4 19 8,4 7
FINSKO -17 14 -11,8 12 -16,5 14 -4,3 13
NORSKO -11,8 12 38,6 3 0,9 10 45 3
ŠVÉDSKO 38,6 3 -2,1 7 48 4 -3,2 12
4 země*** 4,9 2 4,9 2 -33,7 iv. 11,7 ii.
Z. EVROPA 6,3 -5,4 -12 -2,8
Čr 35,5 4 -31,2 15 58,7 3 40,9 4
MAĎARSKO -62,5 19 -33,1 16 0,8 11 -21,7 17
PolsKo 40,8 2 183 1 62,5 2 174 1
SR -55,4 18 -45,6 19 -43,1 17 -29,9 18
V. EVROPA**** 2,7 3 24,9 1 41,5 i. 66,8 i.
euroc. 6,1 -3,8 -8,9 -0,4

Poznámka:
*       Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Velká Británie
**     Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemí, Irsko, Portugalsko
***   Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko
**** ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko
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SVět Se Stále Mění: 
nové výrobky i technologie
Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., je dnes 
v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců 
vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích 
systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích 
a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.

Hovoříme s Ladislavem Krumpolcem, 
ředitelem divize Weber a členem před-
stavenstva Saint-Gobain Construction 
Products CZ a.s.

●● Založit společnost v roce 1991 chtělo 
asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?
Od zakladatelů určitě vstupní kapitál 
a ochotu do Československa investovat. 
Tehdejší rakouská, fakticky rodinná fir-
ma Terranova se na naše území vrátila 
po dlouhé přestávce.  Začátky jejího 
působení tady spadají ještě do období 
Rakousko-Uherska. V Chebu na náměs-
tí stojí dodnes dům s fasádou Terranova 
z roku 1913, v Karlových Varech z roku 
1912, v Bedřichově na Liberecku z roku 
1907 a dají se najít i další. V 90. letech 
minulého století měla Terranova kromě 
Rakouska a Československa společnosti 
i v Maďarsku, Německu a dalších stá-
tech. 

●● Dnes jste ale Weber nebo dokonce 
Saint-Gobain Construction Products 

a.s. Jak to pak koresponduje s tehdejší 
firmou Terranova, o které se 
zmiňujete?
Dějiny všech větších mezinárodních fi-
rem jsou fakticky dějinami spojování 
společností, jejich nákupů a prodejů. My 
máme to štěstí, že se můžeme hlásit k od-
kazu velkých a letitých uskupení, jejichž 
součástí dnes jsme. Před 25 lety do teh-
dejšího Československa vstoupila Terra-
nova, která tu začala podnikat především 
v oblasti výroby fasád. Investovala do 
nákupu výrobního závodu ve Vápenné 
a do výstavby sídla firmy v Českých Bu-
dějovicích. Začalo budování týmu lidí, 
z nichž řada pracuje u naší firmy dodnes. 

V roce 1994 Terranovu převzal fran-
couzský koncern Weber & Broutin, 
rovněž s bohatou historií, letitými zku-
šenostmi s výrobou maltových a omít-
kových směsí a sítí firem v západní 
části Evropy. Získali jsme tak přístup 
k dalšímu kapitálu a ke znalostem ko-
legů z Francie, Španělska, Portugalska, 
Itálie a dalších států. O dva roky pozdě-

ji se Weber stal součástí francouzského 
nadnárodního koncernu Saint-Gobain. 
Historie Saint-Gobain sahá až do roku 
1665 – těch 350 let existence a růstu fir-
my je období, které nás řadí k nejstarším 
firmám na světě. Je to zajímavá, bohatá 
a často i dramatická historie, spojená 
s dějinami Evropy. S Weberem a Saint-
-Gobain pak přichází do České republiky 
další ochota investovat. 

V roce 2000 byl dostavěn výrobní zá-
vod v Praze a přesunulo se sem sídlo fir-
my. V roce 2004 proběhla fúze s firmou 
Lafarge a získali jsme výrobní závod 
v Liberci. Po dalších dvou letech fúzí se 
společností Custom výrobní závod v Ko-
zojedech u Prahy. Aby byl výčet našich 
největších investic úplný, v roce 2012 
jsme uvedli do provozu výrobní závod 
v Prostějově, postavený doslova na zele-
né louce.

Život firmy byl a stále je poměrně bo-
hatý. Pořád se něco staví a přestavuje – 
nejen budovy a technologie, ale i tým, 
což je asi vůbec nejdůležitější a nejza-
jímavější. Lidé jsou skutečným srdcem 
firmy a na jejich schopnostech, loajalitě 
a práci stojí naše výsledky.

Samotná Saint-Gobain Construction 
Products a.s. pak vznikla v roce 2011 
sloučením tří velkých firem Saint-Go-
bain, podnikajících v ČR ve výrobě 
stavebních materiálů: Isover, Rigips 
a Weber. Postupně k této trojici přiby-
ly další firmy ze skupiny – Ecophon, 
Glassolutions a Abrasives. Všichni jsme 
dnes divizemi Saint-Gobain Construc-
tion products a.s. a zatímco sice všichni 
obchodujeme a vyrábíme odděleně, ně-
které činnosti se nám prostě vyplatí řešit 
společně.

●● Změnil se váš výrobní sortiment  
za uplynulých 25 let? 
Něco se změnilo určitě a hlavně, některé 
věci měníme trvale a měnit budeme po-
řád. Terranova byla především výrobcem 
fasád a s tím také do Československa 
přišla. Přinesla s sebou tlak na úspory 
energií přes zateplení fasád, prodej a ná-
sledně výrobu probarvených pastovitých 
omítek a tuto technologii jsme tady za-
čali, velmi úspěšně, na trhu prosazovat. 
S Weberem pak přišel rozvoj do oblas-
ti lepení obkladů a dlažeb, do oblasti  
podlahových vyrovnávacích hmot, malt 
a směsí pro hrubou stavbu  a v poslední 
době i do oblasti technických malt.  

Saint-Gobain pak v posledních le-
tech posunul naše aktivity ještě dál a do 
středu stavebních technologií a materiá-
lů staví uživatele. Mluvíme o komfortu 
bydlení a multikomfortních domech. Do 
toho se navíc snažíme promítnout šetr-
nost k životnímu prostředí. 
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Pořád něco vyvíjíme, snažíme se ne-
zůstat jen u výroby stavebních materiá-
lů, ale posouvat určitým směrem celou 
technologii a konec konců i smysl vý-
stavby a rekonstrukcí.  A upřímně ře-
čeno, to asi budeme dělat stále. Firmy 
a koncerny, které jsou našimi majiteli, se 
za dlouhou dobu své existence naučily, 
že se na trhu udrží nejlépe tak, že budou 
přinášet stále něco nového.

●● Jaké to vůbec je pracovat v tak 
velkém uskupení? Byli jste samostatná 
firma, teď jste se sloučili s jinými 
velkými firmami, jste „divize“… není 
to příliš komplikované?
Některé věci jsou určitě komplikovaněj-
ší, jiné zase významně jednodušší. Co je 
nesmírně pozitivní u velkých firem na-
šeho typu, je to, že vám fakticky odpadá 
problém s financováním. Saint-Gobain je 
velký, zaměstnává více než 170 000 lidí 
v 66 zemích a roční obrat připomíná sko-
ro roční rozpočet České republiky. Tak-
že pokud máme v jednotlivých zemích 
rozumný projekt nebo investici, které se 
zdají být životaschopné a perspektivní, 
nemá firma problém je financovat. Dal-
ší zajímavou a pozitivní věcí je sdílení 
mezinárodních zkušeností, vývoje, tech-
nologií a v neposlední řadě i lidí. Dnes, 
pokud o to máte zájem a máte schopnos-
ti, můžete pracovat prakticky po celém 
světě v rámci koncernu. Do velké míry 
záleží na vaší ochotě se učit a ochotě ces-
tovat.  

Co se týká komplikací, je to zpravidla 
o tom, že některé věci už nerozhodujeme 
sami, ale v nějakém uskupení a s ohle-
dem na větší celky. To samozřejmě může 
občas přinést nějaká omezení. Příkladem 
může být třeba zavádění výpočetního 
systému pro více firem v rámci země 
nebo dokonce části světa. Tento proces je 
v něčem složitější, než kdybyste ho řešili 
jen pro jednu firmu, a v něčem zase jed-
nodušší, protože už na něco navazujete 

a tým, který vám pomáhá, už to někdy 
někde dělal. 

V každém případě je život v rámci vel-
ké, nadnárodní firmy jiný než v lokální 
společnosti. Minimálně se musíme umět 
domluvit, chápat odlišnosti, respektovat 
určitá pravidla a firemní kulturu. Ale 
pokud máte zájem se učit a rozvíjet ten 
celek, který máte zrovna na starosti, jsou 
vaše možnosti hodně velké. 

●● Narazil jste na obraty a počty 
zaměstnanců. Jak se Weberu vůbec 
v České republice daří? Kolik máte 
zaměstnanců? 
V České republice je 300 zaměstnanců 
a těchto 300 lidí ročně přinese obrat ko-
lem 1,5 miliardy korun jenom za divizi 
Weber. Celá společnost Saint-Gobain 
Construction Products a.s. už ale za-
městnává přes 1000 lidí a obrat v roce 
2015 byl 5,2 miliardy korun s provoz-
ním ziskem 530 milionů. V České re-
publice, kromě Weberu, máme dalších 
pět divizí: Divize Isover vyrábí a dodává 
tepelné izolace z čedičové vlny, z ex-
pandovaného i extrudovaného polysty-
renu a ze skelné vaty. Výrobní závody 
jsou v Častlovicích, Lipníku nad Bečvou 
a Českém Brodě. Divize Rigips dodává 
výrobky a zboží do oblasti suché vnitřní 
výstavby. Jsou to především sádrokarto-
nové a sádrovláknité desky, konstrukční 
profily a sádrové tmely. Sádrokartonové 
desky se vyrábějí v závodě v Horních 
Počáplech. Divize Ecophon zprostřed-
kovává prodej akustických stropních 
systémů a stěnových panelů. Divize 
Glassolutions se specializuje na výrobu 
stavebních skel, především na izolační 
a fasádní skla. Dodává také interiérové 
a bezpečnostní sklo. Výrobní závody 
této divize jsou v Brně a v Praze. Přede-
vším pro průmyslovou výrobu jsou urče-
ny brusné materiály a nástroje z divize 
Abrasives, která dodává řezné a brusné 
kotouče, brusiva na podložce, pojené 

nástroje a superabrasiva vyrobená přede-
vším z diamantových zrn. Výrobní závod 
divize Abrasives je v Českých Budějovi-
cích.

●● Dvacet pět let – a co dál?
Už z výčtu našich výrobních závodů 
a investic v této zemi je jasné, že Weber 
i Saint-Gobain tady chtějí zůstat a bu-
dou dál investovat, především do ob-
lasti výroby materiálů pro stavebnictví. 
Je to určitě zajímavý a měnící se trh, na 
kterém budeme nabízet stále víc moder-
ních a inovativních výrobků. Je poměrně 
obtížné nějak ve zkratce vyjádřit hlavní 
směry, do kterých se budeme vyvíjet a co 
chceme dělat, ale pokud to mám nějak 
zkoncentrovat a zjednodušit, tak to jsou: 
•	energetická efektivita budov, snižová-

ní energetické náročnosti a to i při vý-
robě našich produktů,

•	zvyšování komfortu bydlení a užívání 
staveb, ale i zvyšování komfortu pro 
ty, kdo s našimi materiály pracují,

•	zvyšování estetického účinku exterié-
ru i interiéru staveb,

•	zdraví a šetrnost.
To jsou pro nás velká témata, do kte-

rých chceme zaměřovat výzkum a vývoj 
našich produktů a kam chceme směrovat 
technologie. 5

-red-

Vídeň 1927 , Neue Erlaa, první výrobní areál
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Nabízíme výrobky a služby 
neJVyšší KValIty
českomoravský beton je spolu se společnostmi českomoravský 
štěrk a Českomoravský cement součástí silné nadnárodní skupiny 
HeidelbergCement. Základem úspěchu a konkurenceschopnosti je 
profesionalita našich zaměstnanců, říká generální ředitel společnosti 
Českomoravský beton, a.s., Ing. Zdeněk Gärtner.

●● Před 25 lety byly položeny základy 
vaší společnosti. Můžete nám přiblížit 
její historii? 
V roce 1991 byla založena první společ-
nost na výrobu transportbetonu, TBG 
Chomutov Transportbeton, která provo-
zovala betonárny ve Vejprtech a v Cho-
mutově. U jejího vzniku stál Vulkan 
Leimen, jedna z dceřiných společností 
koncernu HeidelbergCement. 

Úspěšný a dynamický rozvoj beto-
náren vedl v roce 1993 k založení hol-
dingové společnosti Vulkan Bohemia, 
jejíž dceřiné společnosti zahájily pod 
obchodní značkou TGB expanzi na čes-
kém, moravském i slovenském trhu sta-
vebních hmot. 

Aby bylo zdůrazněno spojení s nad-
národní skupinou HeidelbergCement, 
došlo v roce 2003 ke změně obchodní 

značky i obchodního názvu holdingové 
společnosti na Českomoravský beton, 
a.s. Změna názvu se netýkala dceřiných 
společností, které si zachovaly původní 
názvy s označením TBG. 

●● Českomoravský beton je dnes 
jedním z předních výrobců 
a dodavatelů betonu na trhu v ČR. 
Kolik práce a úsilí stojí za tímto 
postavením? 
Nejdůležitější jsou pro nás spokojení zá-
kazníci. Dodáváme jim široké portfolio 
produktů v oblasti transportních betonů 
doplněné o speciální produkty pro sta-
vebnictví. Mezi ně patří například lité 
potěry, cementové pěny, čerstvé zdicí 
malty, barevné a pohledové betony. Ve-
dle čerpání a dopravy poskytujeme také 
služby v oblasti zkušebnictví a poraden-

ství. Za důležité považujeme i vzdělává-
ní a pro své zákazníky pořádáme již sed-
mý ročník vzdělávacích seminářů Beton 
University.

●● Kde spatřujete tajemství úspěchu?
Jednoznačně v synergii aktivit našich 
obchodních linií. Základem úspěchu 
a konkurenceschopnosti je profesionali-
ta našich zaměstnanců. 

●● Jaký je postoj firmy k okolí? Jaká je 
strategie firmy v této oblasti?
Víme, že náš úspěch je podmíněn dob-
rými a transparentními vztahy a aktiv-
ní spoluprácí s nejrůznějšími stranami, 
které jsou ovlivněny našimi obchodní-
mi a výrobními aktivitami. Společenská 
odpovědnost pro nás není pouhou frází. 
Své odborné znalosti uplatňujeme tak, 
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aby byly přínosné pro okolní společnost 
a zároveň vytvářely obchodní příležitos-
ti pro naši firmu. 

Při naplňování zásad udržitelného 
rozvoje se řídíme dlouhodobým pro-
gramem, který vychází z cílů skupiny 
 HeidelbergCement a zavazuje nás k vy-
tváření bezpečného a zdravého pracov-
ního prostředí pro naše zaměstnance, ke 
snaze prohlubovat ochranu životního 
prostředí a sociální odpovědnost vůči 
zaměstnancům. 

●● Co je pro vás dnes klíčové pro 
budování pozice na trhu?
Rozhodující význam pro nás má kvalita 
výroby a nabízených služeb. Skupina 
Českomoravský beton provozuje v ČR 
více než sedmdesát nově postavených 
nebo zrekonstruovaných betonáren, kte-
ré mají zavedený systém řízení jakosti 
ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější 
ekologická kritéria. 

Každý provoz je vybaven moderními 
technologickými prvky a systémy, kte-
ré významně omezují negativní dopad 
výroby na okolní prostředí a splňují po-
žadavky na bezodpadové technologie. 
Betonárny mají zavedeno automatic-
ké řízení výroby, které zajišťuje stálou 
kvalitu produkce a minimalizuje riziko 
chyb. Účinné filtry a opláštění betoná-
ren minimalizují ve všech fázích výro-
by množství úletu jemných prachových 
částic. Velká pozornost je věnována re-
cyklačním zařízením na likvidaci zbytků 
čerstvého betonu, která jsou vybavena 
uzavřenými okruhy pro zpětné využití 

Českomoravský beton, a.s.
TBG METROSTAV s.r.o.
TBG BETONMIX a.s.
BETONIKA plus s.r.o.
BURKO, nákladní doprava, výroba 
betonových směsí, s.r.o.
TBG Východní Čechy s.r.o.
TBG Klatovy s.r.o.
TBG Louny s.r.o.
TBG PKS a.s.
TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
TBG SWIETELSKY s.r.o.
TBG VYSOČINA s.r.o.
TBG ZNOJMO s.r.o.
TBG Doprastav, a.s.
TBG Pražské malty, s.r.o.
PREFA Grygov a.s.
Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o.
Betonpumpy a doprava SK, a.s.
BETOTECH, s.r.o.

SpOLEČNOSTI VE SKupINě
ČESKOMOrAVSKý BETON

Brněnský okruh, tunely Dobrovského

trojský most

Most přes rybník Koberný na úseku dálnice D3
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kalových vod a vypraného kameniva pro 
další výrobu transportbetonu. Betonárny 
využívají v maximální možné míře al-
ternativní zdroje energie pro ohřev vody 
a kameniva. Vedle uvedených ochran-
ných prvků jsou dodržovány i další zá-
sady, které snižují vliv výroby betonu 
na okolí. Patří k nim např. umístění be-
tonáren mimo obydlené zóny a snaha 
začlenit je do okolí. Přísně dodržujeme 
legislativní pravidla při nakládání s od-
pady, chemickými látkami a přípravky 
používanými na betonárnách. Hlučnost 
se snažíme snižovat na minimum. Použí-
váme stroje a zařízení, která nezpůsobují 
nadměrný hluk, příp. jsou stroje umís-
ťovány do výrobních prostor tak, aby 
respektovaly přípustné hladiny hluku 
dané legislativou. K přepravě vstupních 
materiálů i transportbetonu se využíva-
jí moderní dopravní prostředky šetrné 
k životnímu prostředí.

●● Vaše skupina se svými dodávkami 
podílela na velkých stavbách. Na 
které z nich byste chtěl upozornit?
V oblasti dopravní infrastruktury jsme 
dodávali materiály pro stavbu tunelu 
Dobrovského v Brně, pro tunelový kom-
plex Blanka a Trojský most v Praze, dál-
niční mosty na D3 a R3 a pro výstavbu IV. 
Železničního koridoru v jižních Čechách. 

K zajímavým realizacím patří výstav-
ba nové lanovky na Sněžku, která byla 

velmi náročná vzhledem k omezeným 
možnostem dopravy betonu na stavbu. 
Na nejvýše položené místo v ČR se beton 
dopravoval vrtulníkem a nejdelší pře-
kládka betonu trvala 5 hodin, proto mu-
sely být receptury upraveny tak, aby byl 
náběh tuhnutí betonu pomalejší. 

Na stavbách používáme i naše moder-
ní materiály; například pro betonovou 
lávku přes Labe v Čelákovicích byl pou-
žit ultravysokohodnotný beton (UHPC), 
který je velkou výzvou pro moderní sta-
vebnictví. 

Při výstavbě komerčních a rezidenč-
ních staveb se stále více používají pohle-
dové a v posledních letech i probarvené 
betony. Naše skupina patří v České re-
publice k průkopníkům těchto technolo-
gií. V Praze jsme dodávali barevné beto-
ny na jedinečnou stavbu Paláce Národní. 
Pro stavbu Nového divadla v Plzni jsme 
dodali veškerý beton na monolitické 
konstrukce a podlahy, ale především 
jsme spolupracovali na realizaci unikát-
ní lité sytě červené betonové fasády. Za-
jímavostí této stavby je i největší betono-
vá socha posledních let, tzv. bublinková 
jižní fasáda divadelní budovy, která byla 
vytvořena z pohledového betonu. 

Za zmínku také stojí použití pohledo-
vých bílých betonů na stavbě brněnské 
vily architekta Petra Skrušného. Beton 
zde plní funkci nejen konstrukční, ale 
především estetickou. 

Pohledový beton v šedé variantě byl 
použit i na nedávno dokončenou vstup-
ní budovu do areálu Punkevních jeskyní 
v malebném prostředí Moravského krasu. 

●● Jaká je další strategie společnosti?
Našim zákazníkům, které tvoří jak velké 
stavební společnosti, tak i malí staveb-
níci rodinných domů, chceme v sou-
ladu se světovými trendy dál nabízet 

a poskytovat výrobky a služby nejvyšší 
kvality. 

Budoucnost vidím v otevřené komu-
nikaci s laickou i odbornou veřejností 
prostřednictvím našich seminářů. Zá-
sadní je i vzájemná spolupráce se staveb-
ními firmami v oblasti kvality a techno-
logií dodávaných materiálů. Budoucnost 
stavebnictví bude nepochybně patřit 
novým technologiím, stavbě energeticky 
úsporných budov s důrazem na ekologii 
a udržitelný rozvoj. Respektujeme ten-
to trend a přizpůsobujeme mu nabídku 
produktů a služeb. Skupina Českomo-
ravský beton se jistě bude podílet na roz-
voji infrastruktury a staveb v regionech, 
v nichž působí.

-red-

Vstupní hala v areálu Punkevní jeskyně vpravo Palác Národní v Praze
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Komplexní dodávky 
StaVeb na KlíČ
Podnikáme v oboru pozemního stavitelství se zaměřením zejména 
na provádění generální dodávky staveb a stavebních prací. Stavební 
činnost je realizována převážně prostřednictvím vlastních kmenových 
zaměstnanců, organizovaných ve stavebních divizích, které pro 
realizaci zakázek disponují dostatečným materiálně technickým 
vybavením, včetně vlastních provozních, ubytovacích i skladových 
objektů a manipulačních ploch, říká Ing. Jiří Havlík, předseda 
představenstva POZIMOS, a.s.

●● Založit stavební společnost v roce 
1991 chtělo asi dost odvahy. Co ještě to 
chtělo? 
Vůbec jsem to nevnímal jako odvahu, 
nebo snad sebeobětování, cítil jsem to 
jako vnitřní potřebu seberealizace. Jako 
mnoho mých kolegů jsem si před rokem 
1989 vedle svého zaměstnání (v té době 
stavbyvedoucí) přivydělával soukromým 
projektováním. Dělal jsem i poměrně vel-
ké věci, zejména pro tehdejší JZD Slušovi-
ce (např. jejich tehdy nové výpočetní stře-
disko), měl jsem kolem sebe tým kolegů 
specialistů a fungovali jsme jako sehraný 
projekční tým. Často jsem si představoval, 
jaké by to bylo, mít možnost takto praco-
vat na „sebe“ a na „plný úvazek“. Vůbec 
jsem si na přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let nedovedl představit, že bych 
se něčeho takového mohl dožít. A když 
ta doba přišla, nebylo co řešit. Co to ještě 
chtělo? Kdyby mi v té době bylo alespoň 
o deset let míň – v listopadu 1989 mi bylo 
40 let, takže jsem to zachytil tak tak…

●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že 
jsem do toho vůbec šel? 
Nikdy. I když přijdou chvíle, kdy je člo-
věk bitý a nedaří se, tak ten pocit sebe-
realizace ničím nenahradíte. 

●● Je něco, co byste nyní udělal jinak? 
Pricipiálně ne. Takové to „kdybych já 
byl…“ je k ničemu, protože co se stalo, 
změnit nejde. Člověk ale musí neustále 
čerpat z nabytých zkušeností a vyvarovat 
se opakování chyb. 

●● Jak jste si budoval tým nejbližších 
spolupracovníků? 
Jádro nejbližších asi 10 spolupracovní-
ků tvořili mí nejbližší kolegové z minu-
lého zaměstnání, na které jsem se mohl 
spolehnout pro jejich lidské a odborné 
kvality. Několik jich je se mnou dodnes 
i po pětadvaceti letech a jsem jim za to 
neskonale vděčný.

●● Nastala situace, kdy vlastníci 
a management měli rozdílný pohled 
na další směřování firmy? 
Vzhledem k tomu, že jsem majitel sta pro-
cent akcií a současně vykonávám vedou-
cí pozici ve vedení společnosti, tak tento 
moment nemohl nastat. Něco jiného je, 
že ne vždy se shodnu se svými kolegy ve 
vedení společnosti. Nepovažuji to však za 
problém, naopak jsem jim vděčný za kaž-
dý jejich názor, neboť jedině tak se člověk 
vyvaruje provozní slepotě. 

●● Nelze oddělit firmu od 
celospolečenského podnikatelského 
prostředí a klimatu. Když se podíváte 
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe?
Posuzuji to pochopitelně z pohledu bran-
že, ke které patřím, tedy stavebnictví, 
protože pohledy jiných oborů mohou 
být v různém čase různé. Devadesátá léta 
byla pochopitelně plná euforie a rychlé-
ho rozvoje. Já mám toto období spojené 
zejména s tím, že jsme z více jak tří čtvr-
tin své kapacity působili na německém 
stavebním trhu. Byla to ohromná neopa-
kovatelná škola, kterou nenahradilo žád-
né MBA a jiné módní tituly a na kterou 
velmi rád vzpomínám. „Idylické“ období 
devadesátých let bylo zakončeno Klau-

sovými balíčky – to byla první skutečně 
krizová lekce. Od té doby vnímám tur-
bulence podnikatelského prostředí jako 
přirozenou zákonitost, které se musí fir-
ma prostě přizpůsobit a ne na ně naříkat. 
Kaž dopádně ale jako stavbař těžce nesu 
mediální obraz českého stavebnictví, kte-
rý je sdělovacími prostředky šířen několik 
posledních let: co stavbař, to korupčník 
a zloděj. Kolik jen se popsalo stránek na 
téma až čtyřnásobně předražených dálnic 
ve srovnání se západní Evropou! Prosím, 
nechť si tito šiřitelé mediálně vděčných 
informací nalistují zprávu vládní organi-
zace NERV ze září roku 2009, strana 37! 
České inženýrské stavby, jejichž podstat-
nou část tvoří dálnice, se staví za 81 % 
průměru cen EU. Ale to by nebyl ten 
správný titulek na první stránku…

●● Postoj firmy k okolí – nadace, 
sponzoring? Jaká je strategie firmy 
v této oblasti? 
Považuji za nedílnou součást firemní 
kultury, že se firma věnuje podpoře ne-
ziskových institucí zejména ve svém 
sídelním městě nebo obci. O směřování 
naší pomoci jsem se rozhodl již v de-
vadesátých letech. Když jsem v té době 
sledoval, jaké stamiliony podnikatelská 
sféra ochotně utápěla v černých dírách 
zejména fotbalu, rozhodl jsem se věno-
vat firemní prostředky do kulturní sféry. 
Podporujeme městské divadlo, Filhar-
monii Bohuslava Martinů, krajskou gale-
rii a z nadací Nadaci Tomáše Bati, Nada-
ci Jana Pivečky, ale i Rotary klub, o.p.s., 
zlínský zámek a další. Jenom za posled-
ních 10 let jsme na tyto účely vydali přes 
čtyři miliony korun.

●● Dvacet pět let – a co dál? 
V pozici středně velké (nebo středně 
malé?) společnosti je to vize zachování 
trvale udržitelného rozvoje, posilování 
ekonomické stability a soustavné upev-
ňování pozice na stavebním trhu. A v ne-
poslední řadě úspěšné zvládnutí gene-
račního přechodu ve vedení a majetkové 
struktuře rodinné firmy! 5 -red-

Společnost POZIMOS, a.s., má zkušený 
management, transparentní vlastnickou 
strukturu a definované rozvojové cíle. 
Za dobu svého působení na stavebním 
trhu obdržela z řad laické i odborné 
veřejnosti řadu významných ocenění, 
která jí zavazují odvádět ve prospěch 
zákazníků vysokou kvalitu práce 
a dostát tak svému předsevzetí být 
spolehlivým partnerem pro danou 
stavbu. Společnost je co do své územní 
působnosti flexibilní a realizuje dodávky 
staveb po celém území České republiky.

prOfIL fIrMy
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S cIhlaMI  
stavíme na kvalitě
Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., působí v České 
republice od roku 1992. Patří do skupiny Wienerberger AG, která 
představuje největšího světového výrobce cihel. Po převzetí společnosti 
tondach v roce 2015 se společnost stala největším výrobcem 
keramických střešních krytin v České republice a současně celá 
skupina je leaderem střešních krytin v evropě.

Hovoříme s Ing. Luďkem Bártou, před-
sedou představenstva firmy.

●● Vystudoval jste vysokou školu 
ekonomickou, obor plánování. Jak 
vám to pomáhá v určování vizí 
a strategie firmy?
Každá škola je přípravou na povolání, 
ale je to jen začátek cesty. Mně nejvíce 
pomohla naučit se zorientovat v téma-
tu, s tím, kde hledat informace a jak 
s nimi pracovat. Hodně mi daly diskuze 
s přednášejícími a především s kamará-
dy a spolužáky. Absolvoval jsem v roce 
1983 a zajímavé pro mě bylo, že jsem se 
po šesti letech mohl spoustu věcí učit 
znovu. Jako úsměvná historka bude 
znít, že jako vystudovaný plánovač jsem 
v roce 1992 zrušil ve firmě plánování, 
abych je po šesti měsících zavedl v úpl-
ně jiné, pragmatické podobě. Spolupráce 
na vytváření a určování vizí a strategie 
mě vždycky lákala, ovlivňovat dění oko-
lo sebe a přispívat rozvoji firmy mě baví. 
U společnosti Wienerberger jsem k tomu 
získal důvěru i možnosti. Určování stra-
tegií a vizí je hlavně o vlastní vůli, vlast-
ním motoru a praxi.

●● Jste mnoho let věrný jedné firmě, to 
není zcela běžné. Kolikrát jste si za tu 
dobu řekl: Že jsem do toho vůbec šel?
To mě nikdy nenapadlo. U cihlářů jsem 
sice od roku 1991, ale v různých firmách 
a různých pozicích. Předtím jsem šest let 
pracoval pro Sklo Union Teplice, dneš-
ní AGC a pak dva roky pro Kancelářské 
stroje. Ani po nástupu do Cihelny Hosto-
mice, s.p., jsem se nenudil – boj o přeži-
tí, privatizace. V roce 1995, po ukončení 
privatizace, jsem přešel do Českých Bu-
dějovic na centrálu, následovaly různé 
akvizice, několik fúzí, období úspěchů 
i neúspěchů. Pořád se učím.

●● Na kterém postu ve společnosti jste 
se cítil nejlépe a nejsvobodněji?
Svobodněji jsem se začal cítit, když se mi 
podařilo dobudovat tým a naučil jsem se 

více důvěřovat ve schopnosti svých lidí 
a delegovat. Tedy někdy před deseti lety. 
Možná to bylo spojené i se vstupem do 
představenstva, byť tehdy jsem si to úpl-
ně neuvědomoval.

●● Je něco, co byste nyní udělal jinak?
Vím, jaké jsem udělal chyby. Naučily mě 
pokoře a spolupráci v týmu, nespěchat 
překotně s rozhodnutím a konzultovat, 
ověřit si fakta a možné dopady rozhod-
nutí. Zastávám názor, že chyba je příle-
žitost zlepšit se a cením si lidí, kteří umí 
přiznat chybu. Důležité je poučit se a ne-
opakovat chyby. 

●● Jak jste si budoval tým nejbližších 
spolupracovníků?
Zpočátku intuitivně. Příležitostí byly ak-
vizice, osvědčilo se nám dát příležitost 
lidem z nově příchozích závodů a firem. 
Primárně jsme se snažili využít naše 
vlastní talenty. Hodně jsem se při tom 
naučil od kolegy Josefa Kotka, bývalého 
předsedy představenstva, s nímž jsem 
měl příležitost všechny akvizice projít, 
klíčové personální věci v celé společ-
nosti jsme spolu konzultovali. V dnešní 
době doplňujeme tým o specialisty zven-
ku. Očekáváme od nich nový pohled na 
věc a nové know-how. Připravujeme 
a realizujeme opatření v řízení lidských 
zdrojů, například hodnotící a motivační 
rozhovory. Více investujeme do vzdě-

lávání a rozvoje kompetencí, přípravy 
talentů, nástupnictví. Prioritu vidím ve 
vytváření společné firemní kultury Wie-
nerberger a Tondach v ČR. Výhodou pro 
nás je, že v rámci využití synergií máme 
příležitost využít odborníky obou firem. 
Výzvou je a bude příprava firmy na ge-
nerační obměnu. Hledáme, jak má naše 
společnost vypadat za deset let.

●● Nastala situace, kdy jste se jako 
vrcholný manažer neshodl s vlastníky 
na dalším směřování firmy?

Dobrá otázka, popravdě ano. Ten roz-
por je obsažen už v různém úhlu pohle-
du na firmu. My chceme to nejlepší pro 
českou firmu a majitel má těch zemí přes 
dvacet. Asi největší diskuse jsme měli 
při rozhodnutích o obchodních priori-
tách a akvizicích. Po nástupu nového ve-
dení skupiny cítím, že majitelé podporu-
jí orientaci na zákazníka, vývoj výrobků, 
inovace, bezpečnost práce, rozvoj lidí 
a obecně dlouhodobý rozvoj. Těší mě, 
že se daleko více shodneme. Mám proto 
ohledně budoucnosti jen ta nejlepší oče-
kávání.

●● Byl jste u vstupu Wienerbergeru 
do Jihočeských cihelen? Jak byste 
s odstupem ohodnotil přínosy pro 
firmu?
V roce 1991 mi v Cihelně Hostomice 
bylo jasné, že předlužený státní podnik 
se zastaralým technickým zařízením 
a s problémy s kvalitou výroby nemůže 
dlouhodobě konkurovat. Už tehdy začal 
Wienerberger vyrábět kvalitní výrobky 
Porotherm, a to jsem pro nás vnímal jako 
velké ohrožení. Po fúzi v roce 1995 jsme 
výrazně zeštíhlili administrativu a na-
startovali období významných investic. 
Hlavní přínosy vidím v nástupu inova-
tivních výrobků a soustavných inova-
cích. Současně nás nové systémy řízení 
a know-how v obchodě, výrobě a finan-
cích posunuly skokově dál. Podařilo 
se nám vybudovat společnost, která je 
dlouholetou jedničkou na trhu. 

●● Kde vidíte tajemství úspěchu?
Možná to bude znít jako klišé – je to 
o lidech, o jejich výběru, o práci s nimi 
a o firemní kultuře. Druhá podstatná věc 
je tah na bránu a podnikatelský čich.

●● Firmu nelze oddělit od 
celospolečenského podnikatelského 
prostředí a klimatu. Když se podíváte 
zpátky, kdy se vám pracovalo nejlépe? 
Máme na mysli období překotného 
budování kapitalismu, Klausovy 
balíčky, vstup do EU, stavební boom, 
házení klacků pod nohy a závist, 
recesi, legislativní problémy…
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To je hodně otázek najednou, zkusím 
začít s tím, co se mi vybaví jako první. 
V roce 1991 mi bylo o dost méně a hroz-
ně jsem se těšil na to, co přichází. Byl 
jsem ochotný pracovat od rána do veče-
ra. Rád na tohle období vzpomínám. Pak 
vstup do EU, to bylo nadmíru úspěšné 
období, tedy až do roku 2008. Tehdy 
jsme si všichni mysleli, že takhle už to 
bude napořád. Krizi a korekci vývoje 
jsem logicky očekával, ale když přišla, 
tak byla větší, než jsem si uměl předsta-
vit. Finanční krize nás hodně naučila, 
především pokoře a větší péči o naše zá-
kazníky.

Naše společnost se vždy chovala a cho-
vá jako řádný člen společnosti a odpověd-
ně plní své povinnosti vůči státu. Stát nás 
na druhé straně neustále postihuje zvy-
šováním administrativy a nutí nás k ne-
efektivnosti. Naplnění nároků zákona nás 
totiž stojí v administrativě spoustu peněz. 
Mám ten dojem, že jsou více postihováni 
poctiví plátci daní než černá nebo šedá 
ekonomika. Úředníci si dnes ani nene-
chají nabídnout kávu a „musí“ něco najít.  
Dříve se k nám jako spolehlivému plátci 
daní a slušnému podnikateli chovali s re-
spektem a korektně.

Systém dotací a podpor pro podniká-
ní mi leží v žaludku, stojí nás spoustu 
administrativy. A pokud nechceme být 
v nevýhodě proti konkurenci, musíme 
o dotace usilovat. Například programy 
dotací na úspory energií v roce 2015 se 
nevztahovaly na úspory plynu při vý-
palu cihel – a přitom z hlediska úspor 
energií by to byl největší přínos. S dal-
šími projekty na úsporu energií jsme ne-
prorazili. Trend je izolovat budovy. 

Politika EU ohledně emisních certifi-
kátů (ETS), respektive záměry pro stup-
ňovitý přístup k přidělování emisních 
povolenek pro ohrožený průmysl, nás 
mohou v období po roce 2020 výraz-
ně znevýhodnit v hospodářské soutěži. 
Zjednodušeně, někteří si budou muset 
kupovat 70 % povolenek a někteří téměř 
nic. Bohužel, my cihláři nejsme příliš 
velkým zaměstnavatelem, a byť se na 
celkových emisích podílíme zanedbatel-
ně, hrozí, že tohle nařízení bude platit. 

Tržní ekonomika a Čína je dle mého 
názoru další nesmysl, který nesmí pro-
jít. Uznáním Číny za tržní ekonomiku 
by padly celní bariéry a ohrozilo by to 
pracovní místa v ČR. Nikdo si snad ne-
může myslet, že v Číně je svoboda a tržní 
hospodářství. 

Ještě existuje jedno téma na infarkt, 
a to stavební předpisy a EIA. Každá vláda 
ve svém prohlášení zdůrazňuje, jak zjed-
noduší administrativní nároky stavební-
ho řízení. Realita je jiná. Možná je to čes-
ké specifikum, najednou hodně svobody 

a zatím málo odpovědnosti, v některých 
případech třeba upřímná horlivá snaha. 
Můj osobní dojem ale je, že u nás existuje 
skupina lidí, kteří našli nový druh podni-
kání a vycítí peníze ve všem, od ochrany 
žabiček, až po záchranu do té doby „ne-
objevených“ památek či hodnot. Někteří 
jejich tlaku podlehnou. Důsledkem je, že 
stavební řízení jsou zdlouhavá, termíny 
rozhodování ÚOHS a soudů jsou zdlou-
havé a nepředvídatelné. Důsledkem je, 
že dobře nastartovaná ekonomika brzdí. 
Viz D5, D8, D3, obchvat Prahy, povolo-
vání bytové výstavby ve velkých městech 
a mnohé jiné případy. 

●● Wienerberger se spojil s dalším 
silným hráčem na trhu, se společností 
Tondach. Jaké cítíte výhody a lze 
zmínit i nějaká úskalí, které jste 
museli řešit?

Jsem z toho nadšený. Konečně jsme 
jako cihláři pohromadě, pálené cihly 
a pálená keramická krytina. Jsem pře-
svědčen, a tak to spolu s kolegou v před-
stavenstvu panem Kamilem Jeřábkem 
cítíme a budeme prosazovat, že z naše-
ho spojení budou profitovat zákazní-
ci, kterým budeme schopni nabídnout 
kompletní sortiment pro obálku domu. 
Ohledně úskalí – slučujeme dvě podob-
ně velké společnosti v jeden celek a to 
není jednoduché. Hlavním úkolem je 
a bude zvládnout propojení dvou sil-
ných kultur a vytvoření společné. Uká-
zat našim lidem, že spojení je výhodou 
i pro ně. V tomto si nemůžeme dovolit 
selhat.

●● Jaká je strategie vaší firmy v oblasti 
nadací a sponzoringu?
Tak jako celá skupina Wienerberger se 
i my hlásíme k pravidlům Společenské 

odpovědnosti a Trvale udržitelného 
růstu. Budujeme a rozvíjíme vztahy se 
zákazníky a odbornou veřejností, usi-
lujeme o korektní vztahy s dodavateli, 
státní správou. S respektem a jako řád-
ný člen společnosti vystupujeme vůči 
státní správě i obcím, kde podnikáme. 
Z hlediska podpory neziskového sekto-
ru se orientujeme především na odborné 
školství, podporu učňů stavebních obo-
rů, na střední i vysoké školy. Současně 
pomáháme veřejně prospěšným společ-
nostem a nadacím zejména v případě, 
když potřebují podporu při výstavbě 
svých zařízení. Vedle toho se podílíme 
na podpoře kultury, Mezinárodního hu-
debního festivalu v Českém Krumlově 
a několikátý rok podporujeme Operu 
Jindřichův Hradec. Obě kulturní akce 
se konají v krásných historických pro-
storách. Nezapomínáme také na historii 
cihlářství a podporujeme opravu histo-
rické cihelny a Muzea cihlářství v Šá-
rovcově Lhotě.

●● Dvacet pět let na trhu. Jaká je další 
strategie společnosti?

To je otázka na tělo. Samozřejmě se 
zabýváme budoucností, hledáním příle-
žitostí. Chceme být jedničkou u našich 
zákazníků, preferovanou značkou, uzná-
vaným inovativním lídrem. Naším zámě-
rem je odlišovat se svými lidmi a silnou 
firemní kulturou. Usilujeme o to, aby 
naši lidé byli svými partnery vnímáni 
jako spolehliví a kompetentní. 5 

-red-

Rodinný dům od architekta Gadliny z cihel Porotherm a se střešní krytinou Tondach
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nechceMe bÝt neJVětší, 
ale chceme být nejlepší 
Společnost Porr a.s. má významnou pozici na českém stavebním trhu, 
zázemí silné mezinárodní skupiny, letité zkušenosti a neocenitelné know-
how. Firma je spolehlivým a stabilním partnerem, který nabízí vysokou 
míru profesionality, kompetentnosti a jistoty. Příslušnost k velkému 
stavebnímu koncernu PORR je zárukou způsobilosti, kvality, neustále 
zdokonalovaného systému řízení, jakož i používání nejmodernějších 
technologií, říká Karl-Heinz Strauss, předseda představenstva Porr AG.

●● Založit stavební společnost, to chtělo 
asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?
Založit podnik a vést ho úspěšně nelze 
bez nadšení pro jeho „produkty“. V pří-
padě stavebního podniku to znamená 
milovat stavění a stavební díla, zajímat 
se vždy o novinky a chodit po (staveb-
ním) světě s otevřenými očima. 

●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že 
jsem do toho vůbec šel?
Upřímně řečeno – nikdy. Samozřejmě 
se vyskytují i situace, které nejsou příliš 
příjemné. Ale když je pak člověk zvlád-
ne, je pocit úspěšnosti obzvlášť povzná-
šející.

●● Je něco, co byste nyní udělal jinak?
S dosavadní cestou a s tím, čeho bylo do-
saženo, jsem velmi spokojen. To ovšem 
neznamená, že nyní složím ruce do klína 
a spokojím se s dosaženým. 

●● Jak jste si budoval tým nejbližších 
spolupracovníků?
Hledal jsem dámy a pány, kterým mohu 
absolutně důvěřovat jak po odborné, tak 
i po lidské stránce. Vyhledávám s nimi 
neustálou intenzivní výměnu myšlenek 
a informací. Jsem otevřený názorům ji-
ných.

●● Nastala situace, kdy vlastníci 
a management měli rozdílný pohled 
na další směřování firmy?
Ne, vnímáme se jako tým a diskutujeme 
spolu velice otevřeně. Na konci ovšem 
musí být vždy někdo, kdo učiní posled-
ní rozhodnutí.

●● Nelze oddělit firmu od 
celospolečenského podnikatelského 
prostředí a klimatu. Když se podíváte 
zpátky, kdy se v Česku a kdy 
v Rakousku podnikalo nejlépe?

Globálně byla poslední léta ovlivňová-
na složitými událostmi: hospodářskou 
a bankovní krizí, politickými změnami 
v Evropě a uprchlickou krizí. Ale kaž-
dá situace poskytuje firmám i šance, 
pokud je člověk rozpozná, důsledně je 
sleduje a pokud má odvahu učinit jas-
ná rozhodnutí. Společnost PORR sází 
na jasnou strategii rozumného růstu na 
svých domovských trzích, ke kterým 
patří jak Rakousko, tak i Česko. Naše 
úspěchy potvrzují správnost zvolené 
cesty.

●● Jaká je strategie firmy v oblasti 
sponzoringu, podpory nadací a rozvoje 
regionu?
Uvědomujeme si svou odpovědnost. 
Podporujeme sociální, kulturní a spor-
tovní iniciativy. Na lokální úrovni se 
angažujeme také v regionálních záleži-
tostech.

●● Jakou máte vizi do dalších let?
Svou cestou budeme kráčet dál se vší 
důsledností, angažovaností a s týmovým 
duchem. Naším cílem není patřit k nej-
větším, ale k nejlepším. Cíl, do kterého 
teď hodně investujeme, je stavění bez 
papírů.

●● Sídlíte v Rakousku, ale podnikáte 
v celé řadě zemí. Jak se vám daří 
v České republice?
Máme zde velice dobrou východiskovou 
základnu a jsme plně vytíženi. Pochopi-
telně, s takovým vývojem jsme spoko-
jeni. Čekáme na realizaci avizovaných 
velkých projektů. Naší doménou je vý-
stavba či rekonstrukce silnic, dálnic, 
tunelů a mostů, ale stavíme také průmy-
slové a komunální objekty, včetně bytů. 
Různorodost tohoto zaměření je jedním 
ze zdrojů našeho optimismu.

●● Situace ve stavebnictví je stále 
komplikovaná a rok 2008 se patrně 
nevrátí a tlak na ceny zůstane. Vizualizace Bavaria Towers (Copyright Bogenhausener Tor Immobilien GmbH) 
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Kterými metodami lze na takový vývoj 
reagovat?
Jednotlivých kroků je několik, ale na 
prvním místě bych uvedl nutnost digita-
lizace. Ta je velkým úkolem stavebnictví 
nejen zítřka, ale už dneška. Stavebnictví 
se v tomto ohledu nachází nyní ve stejné 
etapě jako automobilový průmysl před 
dvaceti lety. Kdo takový přechod nesve-
de, toho konkurence převálcuje. Snaží-
me se o digitalizaci všech procesů a na 
konci těchto snah by mělo být úplné 
vyloučení papíru ze stavební praxe. Je 
důležité optimalizovat všechny procesy 

v elektronické formě už od fáze plánová-
ní – včetně kalkulace materiálu – až po 
dokončení stavby. V Česku ostatně před 
nedávnem vznikla Odborná rada pro 
BIM, což je dobré znamení. Jejím cílem 
je totiž vytvořit standardy pro přechod 
ke stavění bez papírů, nejsme tedy sami.

●● Ovšem to je trochu všeobecné 
konstatování, můžete být 
konkrétnější?
U nás ve firmě mluvíme o systému plá-
nování 5D. Trojdimenzionální model je 
v technickém oboru obecně známý. Čtvr-

té D u nás popisuje stavbu z hlediska 
nákladů, kdy máte možnost kdykoli se 
podívat na jakýkoliv prvek, který potře-
bujete dejme tomu změnit. Páté D popi-
suje kvalitu. Tento digitální model pou-
žíváme také při kalkulaci. Elektronicky 
tedy pracujeme se všemi prvky, které 
přicházejí v úvahu, ať už jde o spotře-
bu materiálu nebo potřebu pracovníků. 
Soubor pak lze využít i pro údržbu nebo 
správu domu. Každý pracovník na stav-
bě, jehož funkce tomu odpovídá, má pře-
nosný počítač a vše v něm sleduje.

●● Ve stavebnictví je dnes zvykem 
ucházet se o zakázky v konsorciích. 
V čem spočívá výhoda, případně 
nevýhoda takové spolupráce?
Vytváření konsorcií patří ke staveb-
nictví. V konečném důsledku jde sice 
o dělbu zisku, ale také o rozdělení rizika. 
V této problematice, jak ji chápeme my, 
spojenci společně vítězí anebo jsou spo-
lečně poraženi. Výhoda spočívá v tom, 
že se můžete spojit se silným partnerem 
a získat lepší postavení vůči konkurenci. 
Tím, že zmnožíte síly, získáte kapacitu 
a místo jednoho projektu můžete stavět 
i dva nebo tři. Výhodou může být na-
příklad, že máte blízko stavby závod na 
výrobu stavebních materiálů, například 
asfaltu, který byste jinak neměli. Ale při-
stupujeme k této metodě jen tehdy, když 
ve spojení vidíme nějaké přednosti. Ať 
už jde o lepší přístup ke konečnému zá-
kazníkovi, anebo o spolupráci s dlouho-
dobými, osvědčenými partnery. Máme 
zájem o strategické, dlouhodobé svaz-
ky. Navíc konsorcia jsou mezinárodním 
trendem. 

●● Co podle vás nejvíce ovlivňuje 
kvalitu stavby?
Diskusi o tom, jak připravit projekty 
efektivněji, vedeme v každé zemi, 
i v Rakousku, na našem původním trhu. 
Je velmi důležité, aby byla definována 
i kvalitativní kritéria, která se shodují 
s evropskými pravidly, a tato pravidla 
pak byla dodržována. Je jasné, že urču-
jící roli hraje cena, a tak to i provždy 
zůstane, ale další okolností jsou tech-
nické dovednosti stavební firmy a zku-
šenost personálu. Řekl bych, že na vý-
sledku má ze 65 procent podíl cena, ale 
zbylých 35 procent musí připadnou na 
technické znalosti a reference. Je však 
potřebné uznat i to, že každé staveniště 
je novým staveništěm, prakticky žád-
né dvě se neshodují. V našem odvětví 
to není jako ve strojařském průmyslu, 
kde máte k dispozici provozní linku 
a vyrábíte stroje kus za kusem, nýbrž 
ve stavebnictví se staví vždy prototyp, 
i když je postup zdánlivě stejný. Vždy 

PORR Nordic Construction Norge (PNC 
Norge) získala od společnosti Nordland 
Fylkeskommune/Statens vegvesen 
zakázku na výstavbu 5,5 km dlouhého 
úseku silnice 17 v provincii Nordland. 
silnice má být vedena dvěma tunely. 
Hodnota zakázky činí přibližně 340 mil. 
norských korun, tj. 36,3 mil. eur.
„U tohoto projektu jsme čelili silné 
konkurenci. Nakonec jsme u svého za-
davatele zabodovali svou mezinárodně 
uznávanou kompetencí a dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti výstavby silnic 
a tunelů,“ vyjadřuje potěšení z první 
zakázky na výstavbu tunelů v Norsku 
Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG. 
„Zejména výstavba tunelu přes Lia-
fjellet vyžaduje technické know-how 
na vysoké úrovni i znalost místních 
podmínek. Proto sázíme na synergii 
odborných dovedností týmu PNC 
Norge, specialistů koncernu PORR 

a na místní etablované partnery,“ po-
kračuje strauss. 
Silnice 17 probíhá mezi Liafjellet 
a   Olvikvatnet. Nynější trasa je ohrožena 
lavinami. Z tohoto důvodu zahrnuje 
trasa nového úseku silnice 1,9 km 
dlouhý tunel vedoucí horou Liafjellet 
a další tunel o délce 360 m až k jezeru 
Olvikvatnet. Šířka silnice kolísá mezi 
6,5 a 8,5 m. Práce budou zahájeny 
v příštích týdnech, s dokončením stav-
by se počítá do léta roku 2019.

prVNí zAKázKA NA VýSTAVBu TuNELů V NOrSKu

Silnice bude vedena dvěma tunely, protože 
hrozí laviny

Ražba tunelu Albula © PORR AG
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je nutné zohledňovat také lokální pod-
mínky – vše, co se týká hydrologie 
a geologických poměrů – ale myslím že 

české stavební firmy jsou obecně velmi 
kvalifikované a že českému stavebnímu 
odvětví lze důvěřovat. Pokud je kvalita 

předepsaná, tak je veliký předpoklad, 
že bude také dodržena. 

●● Před několika lety jste získali velice 
zajímavou zakázku na výstavbu 
sedmnáctikilometrové linky metra 
v Kataru, což je jeden z velkolepých 
projektů, které poslouží návštěvníkům 
fotbalového mistrovství světa v roce 
2022. Jde všechno podle plánu?
Dokonale. V květnu jsme dokončili po-
slední šestý úsek ražby tunelů, teď jsou 
na řadě stanice, elektrifikace a poklád-
ka kolejí. Do roku 2018 jsme tam plně 
vytíženi. Je to dobrá reference. Blízký 
východ je totiž oblastí, kde uchazeč 
o stavební zakázku bojuje s konkurencí 
z celého světa. Získali jsme si jméno, 
a teď už stavíme také fotbalový stadion 
Al Wakrah, který projektovala nedávno 
zesnulá slavná architektka Zaha Hadido-
vá. Hlavní objekt má originální, futuris-
tický vzhled, o němž se vedou vzrušené 
diskuse. 5

-red-

Objem výroby celé skupiny dosáhl 
v roce 2015 hodnoty 3,52 miliardy eur 
(zvýšení o 1,7 procenta). Velká většina 
z této částky – 86 procent – připadlo 
na pět klíčových zemí, kterými jsou 
pro firmu Rakousko, Německo, Polsko, 
Česko a Švýcarsko. 
K nejdůležitějším nynějším zakázkám 
patří projekt Europaallee u hlavního 
nádraží v Curychu, Bavaria Towers 
v Mnichově a hlavní výrobní budova 
pro společnost Haribo v Německu. 
V oblasti infrastruktury získal 
Porr švýcarský tunelový projekt 
Albula II a v Německu zase osmou 
etapu projektu Německé dopravní 
jednoty (konkrétně jde o výstavbu 
rychlostní železnice Berlín – Halle – 
Norimberk). Nejdůležitějšími novými 
zakázkami v Polsku jsou nemocnice 
Prokocim v Krakově a hotel Marriott 
na varšavském letišti. Podle plánu 
pokračuje také výstavba 170 kilometrů 
tras metra v Kataru. Základní stavba 
bude hotova v roce 2018, pak přijde 
na řadu pokládka kolejí. Ve Vídni 
firma pokračuje ve výstavbě rozsáhlé 
obytné čtvrti u nového hlavního 
nádraží. 

ČeSKá StoPa
Podíl české pobočky firmy na zmíně-
ných celkových tržbách dosáhl loni 157 
milionů eur (zvýšení o 17,8 procenta). 
V rámci infrastrukturních projektů se 
firma podílí nyní například na obnově 
silnice z Ústí nad Orlicí do Letohradu 
a na modernizaci jednoho úseku dálni-
ce D5, když už předtím rekonstruovala 
část dálnice D1. V občanské výstavě je 
momentálně prioritou obytný soubor 
Marina II v Praze, domov důchodců 
v Praze-Štěrboholích, výrobní haly 
pro společnosti Kuhn, Pöttinger 
a  Lohman&Rauscher, stejně jako ná-
kupní střediska v Brandýse nad Labem 
a Pelhřimově.
Porr a.s., člen významné stavební sku-
piny PORR s dlouholetou tradicí, půso-
bí jako generální dodavatel pozemních 
staveb na území České republiky již 
od roku 1991. V roce 2012 byla úspěšně 
dokončena fúze se společností Praž-
ské silniční a vodohospodářské stavby, 
a.s., jejíž bohaté profesní zkušenosti 
z oblasti dopravních a vodohospodář-
ských staveb sahají až do konce 50. let 
20. století. Od roku 2014 rozšířila spo-
lečnost rozsah své činnosti o speciální 

zakládání staveb díky fúzi se společ-
ností  Stump - Geospol s.r.o.
Díky těmto strategickým spojením má 
Porr a.s. know-how z celého spektra 
stavebnictví. V roli generálního doda-
vatele realizuje administrativní budovy, 
hotely, školy, nákupní centra, průmyslo-
vé objekty i bytové domy. Stejně tak se 
specializuje na výstavby a rekonstrukce 
silničních a dálničních staveb, realiza-
ce inženýrských sítí, mostní a kolejové 
stavby a v neposlední řadě též vodohos-
podářské stavby a asfaltové technolo-
gie. Dále je firma schopna obchodním 
partnerům nabídnout své komplexní 
služby i ve všech oblastech speciálního 
zakládání, od zajištění stavebních jam, 
kotevních prací, přes různé druhy pilot, 
po realizaci podzemních stěn, tenkých 
těsnicích stěn a statické zajišťování, 
včetně návrhů, projekčních řešení a rea-
lizační projektové dokumentace.
Nezáleží na tom, jedná-li se o budovu, 
komunikaci, most, vodohospodářskou 
stavbu či zakázku speciálního zakládá-
ní – Porr a.s. vždy garantuje perfektní 
průběh stavby a dbá na to, aby stavebně 
technické provedení stavby bylo bez-
chybné a ve vysokém standardu.

fAKTA O SpOLEČNOSTI pOrr

z výstavby metra v Kataru
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SPráVně VelKá fIrMa  
pro náročné zákazníky
Letos v březnu oslavila společnost BAU-STAV dvacet pět let 
úspěšného fungování na trhu. Během té doby se vypracovala na jednu 
z nejvýznamnějších stavebních firem v Karlovarském kraji. Zatímco 
v první polovině devadesátých měla dvacet kmenových zaměstnanců 
a věnovala se především rekonstrukcím rodinných domů, budov 
a firemních objektů, dnes je její záběr mnohem širší. BAU-STAV a.s. 
Karlovy Vary s více než 300 pracovníky se zabývá také inženýrskými 
a dopravními stavbami, stavbami občanské vybavenosti, bytovými 
domy, hotely, lázeňskými středisky, zdravotnickými zařízeními, 
kulturními a architektonickými památkami, revitalizacemi a nakonec 
i vlastními developerskými projekty.

Stavitel se zeptal Ing. Petra Nováka, ře-
ditele a předsedy představenstva.

●● Můžete krátce představit společnost 
a popsat její působení?
V roce 1991 vzniklo s.r.o., které bylo 
budováno od nuly.  Od počátku měla 
společnost v náplni čisté pozemní sta-
vitelství, rekonstrukce i novostavby, 
lázeňské domy, hotely, nemocnice, 
sportovní a průmyslové stavby. V roce 
2008 proběhla transformace na akcio-
vou společnost. Od roku 2009 vlastníme 
projekci, takže můžeme zákazníkovi na-
bídnout vše od návrhu, projektu až po 
stavbu na klíč. Nejdříve firma působila 
pouze v Karlovarském kraji, ale po roce 
2010 se těžiště naší činnosti přesunulo 
do Prahy.

●● Jak se mění to, co nabízíte, a co to 
znamená pro skladbu zaměstnanců?
To, co nabízíme, se vlastně zásadním 
způsobem nemění. Mění se způsob, ja-
kým zajišťujeme dodávky. Zaměstnává-
me stále hodně lidí v základních staveb-
ních profesích, jako jsou zedník a tesař, 
máme vlastní zámečnickou výrobu. 
V HSV se snažíme, pokud to zvládáme 
vlastními kapacitami, práce nezadávat. 
Není to jednoduché, protože na trhu je 
nedostatek kvalifikovaných a šikovných 
lidí, kteří mají chuť pracovat. To klade 
vyšší nároky na řízení staveb v nižších 
úrovních. 

●● Plánujete v nejbližší době nějaké 
investice? 
Nejvíce jsme investovali do vybavení 
zámečnické dílny a do budoucna uvažu-
jeme o jejím rozšíření, což se neobejde 
bez investice do přístavby nebo výstavby 
nové haly.

●● Kdo patří k vašim zákazníkům? 
Můžete uvést zajímavé reference 
z poslední doby?
Portfolio našich zákazníků se za posled-
ních šest let změnilo. Zatímco do roku 
2010 jsme prováděli zhruba polovinu 
privátních a polovinu veřejných zaká-
zek, dnes privátní klienti jednoznačně 
převažují. Dříve jsme v regionu prak-
ticky nevynechávali žádnou soutěž 
o veřejnou zakázku, dnes pečlivě zva-
žujeme, do čeho jít. Dokud bude totiž 
u veřejných zakázek jediným kritériem 
cena, je naděje na úspěch při zachová-
ní kvality a rentability prakticky nulo-
vá. Uvidíme, jestli nový zákon přinese 

v této věci nějaké zlepšení pro zadava-
tele a dodavatele.

V letošním roce jsme například do-
končili ve sdružení velký průmyslový 
objekt pro automobilový průmysl v Os-
trově u Karlových Varů. V Praze právě 
kolaudujeme rekonstruovaný a dostavě-
ný Harrachovský palác v Jindřišské ulici 
pro privátního investora. Rozmanitost 
naší práce dokládá zakázka od Magis-
trátu města Karlovy vary na provizorní 
přestěhování výtrysku Vřídla. Pro inves-
tora, pro kterého jsme postavili několik 
domů v Karlových Varech, rekonstruuje-
me vilu ve Francii na Azurovém pobřeží.

●● Můžete se zmínit o hospodaření 
v loňském roce a srovnat je s roky 
předcházejícími?
Není to nic tajného: loni jsme měli obrat 
610 milionů korun a v předchozím roce 
585 milionů. My jsme s obratem do roku 
2010 jenom rostli. Tenkrát jsme dosáhli 
skoro jedné miliardy. V té době tu byla 
krize už druhým rokem, ale vzhledem 
k setrvačnosti jsme výrazně poklesli 
až v roce 2011. Nyní se víceméně bez 
větších výkyvů držíme zhruba kolem 
šestiset milionů. Do budoucna předpo-
kládám nárůst, ale nic dramatického. 
Naším cílem není primárně co největší 
obrat, ale obrat přiměřený naší velikosti 
a hlavně rentabilita.

●● S jakými obtížemi se v současné 
době potýkáte?
Když vynechám již zmíněný zákon 
o zadávání veřejných zakázek a bohužel 
běžné průtahy územních a stavebních 
řízení, musím zmínit současný problém 
našeho oboru: s nárůstem poptávky po 
stavebních pracích začíná být vážným 
tématem shánění kvalitních lidí děl-
nických i technických profesí. Získat 
a udržet dobré zaměstnance je čím dál 
tím složitější. Podle našich zkušeností 
je to podobné v našem regionu i v Praze 
a okolí.

●● V jakém segmentu zakázek vidíte 
potenciál do budoucna?
Zaznamenáváme zvýšenou poptávku 
po průmyslových objektech, kde vidím 
prostor pro získávání zakázek. Jinak se 
naše společnost v poslední době snaží 
cílit na náročnější privátní klientelu, 
která vyžaduje vysokou kvalitu prove-
dení díla a radši spolupracuje s firmou 
naší velikosti než s nadnárodními kolo-
sy nebo naopak s někým příliš malým. 
Po výrazném poklesu poptávky po roce 
2008 se vývoj pomalu obrací a já jsem 
dnes při pohledu do budoucna spíše op-
timistou. 5

-red-
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Společnost, které záleží  
na ProVeDenéM Díle
Firma Kališ a Krátkoruký byla založena Karlem Kališem a Alešem 
Krátkorukým v prosinci roku 1990 jako jedna z prvních stavebních 
společností nově vzniklých po sametové revoluci. Bylo to v době, kdy 
státní podniky ještě fungovaly, mzdy vyplácely poměrně pravidelně 
a zdálo se, že privatizace půjde pozvolnými kroky. Proto ne všichni 
technici a dělníci ze stavebních společností stáli o odchod do privátní 
sféry. Bylo potřeba mít dávku odvahy vstoupit do neznámého 
soukromého prostředí. 

V té době také nebyl na rychlé založení 
soukromých společností zdaleka připra-
ven ani náš právní systém. Problémy 
vznikaly s dlouhými termíny zapsání 
do obchodního rejstříku, předěláním 
všech smluvních dokumentů, se založe-
ním bankovních kont a podobně. První 
výplaty mezd bylo potřeba zajistit ještě 
před prvními fakturacemi za provedené 
práce, museli jsme tedy použít všechny 
naše malé rodinné úspory. Dovedete si 
asi představit pocity našich rodin, když 
nosíte do firmy peníze a ne naopak. To 
uvádíme proto, abychom trochu vysvět-
lili zjednodušený pohled na snadnost 
založení s.r.o. v době prvního roku sou-
kromého podnikání.

zaKázKy a PracoVní tÝM 
Z pohledu nově založené stavební spo-
lečnosti byly i složité chvíle se získává-
ním nových zakázek, když společnost 
neměla proti státním podnikům žádnou 
historii. Pozitivní ale bylo, že nás někte-
ří investoři, pro které jsme dříve v rámci 
státních podniků pracovali, znali a uvě-
řili slibům, že se naše společnost bude 
na trhu chovat dravěji a efektivněji.

V oblasti lidských zdrojů jsme měli 
to štěstí, že nám spolupracovníci uvěřili 
a rozhodli se s námi ze státního podniku 
odejít, zariskovat a zkusit si do té doby 
neznámé prostředí soukromého podni-
kání. V našem případě to byla kompletní 
výrobní jednotka, tedy technici, dělníci 
a některé stavební profese. 

zMěna trhu, PracoVních 
PoStuPů a fInancoVání StaVeb
Během prvních porevolučních let se 
stavební trh rychle a velice měnil. Bylo 
nutno přijmout nové zákony, například 
nebyla vůbec žádná legislativa na vypi-
sování veřejných soutěží, platil starý sta-
vební zákoník, ceny stavebních prací se 
stanovovaly starými ceníky a byla ještě 
dlouhá cesta k vytvoření vnitřní cenové 
politiky stavebních společností. 

Postupně, jak se legislativa měnila, 
měnil se i pohled na realizaci staveb. 
Ta se výrazně zrychlila, automaticky se 
přešlo na šestidenní pracovní týden, vý-
razně se zvýšil počet pracovních hodin 
během dne. V rámci nedostatku pracov-
ní síly se začali na stavbách objevovat 
zahraniční pracovníci, převážně z pů-
vodního SSSR. V současné době si vět-
šina stavebních firem, alespoň v oblasti 
 Prahy, bez pomoci těchto pracovníků 
 neumí svoji činnost představit.

Je mimochodem velkým problémem 
našeho školství, že se pozapomnělo na 
učňovské školství a bleskově se přešlo 
na teorii středního vzdělání s maturitou 
pro všechny a následným postupem na 

Bytový dům v Praze 6, Matějská ulice, realizace 2008

Divadlo Image Národní Třída, Praha 1 bylo dokončeno v letošním roce
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vysoké školy. V rámci této myšlenky, 
se „učňáky“ rychle vylidnily a dnes se 
počítají učni v jednotlivých stavebních 
oborech v jednotkách. Proto slyšíte na 
našich stavbách tolik cizích jazyků.

Další významná změna se odehrála 
v oblasti financování staveb. Z dříve ob-
vyklé praxe, složení zálohy po podpisu 
smlouvy o dílo před vlastním zahájením 
prací se stalo samozřejmostí samofinan-
cování zhotovitele, tedy platby za již pro-
vedené práce po uplynutí 30 až 60 dní 
od vystavené fakturace. K tomu vznikla 
ještě u některých zadavatelů (investorů) 
povinnost složit jistinu v bance již při po-
dání nabídek a následně ještě akceptovat 
zádržné z celkové ceny díla na případné 
záruční opravy. Jakoby se automaticky 
počítalo s tím, že firma je neseriózní a na 
tyto vady nenastoupí. Další samostatnou 
kapitolou byla a je finanční nekázeň ob-
jednavatelů, kteří si práce objednají, pře-
vezmou, užívají, ale jaksi pozapomenou 
na doplacení ceny díla. 

tlaK na SnIŽoVání cen
Stavebnictví obecně škodí pohled vět-
šiny lidí na rentabilitu a ziskovost 
stavebních firem, kdy se automaticky 
předpokládá, že nabídkové ceny jsou 
nadhodnoceny a že se svého klienta 
snažíte „obrat“. Tedy že máme dosta-
tek rezervy v cenách a musíme zlevnit. 
Výsledkem je výrazné snižování cen na 
úkor kvality díla a levnějšího a mnohdy 
i nevhodného materiálu. Rádi bychom se 
ještě dočkali situace, kdy se bude volit 
zhotovitel výběrem z několika nabídek 
s vědomím, že i další kritéria budou pro 
klienta důležitá. Například zda mají fir-

Interiér domu v Koubkové ulici v Praze 2  
– rekonstrukce byla dokončena v roce 2011

Rekonstrukce domu U Akademie v Praze 7, kde v horních patrech vznikl velký byt se střešní 
terasou

Památkově chráněná vila režiséra Martina Friče v Praze 4 od architekta Ladislava Žáka patří 
k nejkrásnějším funkcionalistickým stavbám u nás. Obnovena byla roku 2004.
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my zavedené a plně funkční systémy 
řízení a kontrol ve všech oblastech sta-
vební výroby, jestli mají zavedený a plně 
funkční sytém ISO, zda jsou zaměstnan-
ci pravidelně profesně školeni na vyu-
žití a aplikaci nových technologií, jaké 
stavby a reference předkládají, jaký mají 
počet autorizovaných osob.

VÝznaM SVazu PoDnIKatelů  
Ve StaVebnIctVí 
Vyzdvihli bychom i dlouhou a význam-
nou činnost Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví, který sdružuje významné sta-

vební společnosti a podílí se na přípravě 
stavební legislativy a mimo jiné i na 
popularizaci stavebního odvětví. Napo-
máhá při stabilizaci stavebního trhu jed-
náním s vládou o vytváření finančních 
zdrojů ze státního rozpočtu a z evrop-
ských fondů, které jsou určené pro veřej-
né investice.

noVá Generace Ve VeDení fIrMy
Z generačních důvodů došlo v naší spo-
lečnosti v roce 2004 k výměně jednoho 
ze zakladatelů. Pan Karel Kališ odešel 
do zasloužené penze a na jeho místo na-
stoupil jeho syn Jakub Kališ, který funk-
ci převzal po několikaleté odborné praxi. 
Dlouho byl mistrem na stavbě, ale funk-
ci hlavního manažera převzal s odhod-
láním, že společnost bude dále aktivně 
pokračovat a rozvíjet se. Tato situace ve 
stavebnictví (i v jiných oborech) nebývá 
totiž zcela běžná, potomci zakladatelů 
firem často nemají chuť převzít břeme-
no odpovědnosti za vedení společnosti 
a v rozjeté činnosti pokračovat.

SPonzorInG
Naše stavební společnost se podílí krát-
kodobě i dlouhodobě na podpoře ne-
ziskových organizací, jednorázově na-
příklad na Bienále Industriální stopy, 
podporujeme také Základní speciální 
školu Rooseveltova. Dlouhodobě přispí-
váme zrakově postiženým sportovcům 
z TJ ZORA Praha, Horské službě v Jizer-
ských horách a v neposlední řadě také 
Jizerské ops – společnosti pro úpravu 
tratí pro veřejnost.

StaVebnIctVí, KaM KráČíš?
Stavebnictví je velmi specifický obor, 
který jako první reaguje na negativní 

vývoj hospodářství, protože kde jinde 
se snadno ušetří než při odložení reali-
zace stavebních investic. Proto praktic-
ky nelze plánovat vývoj stavební spo-
lečnosti obdobného typu v horizontu 
delším než šest měsíců. A to je velmi 
málo při plánování vlastních investic, 
výběru a zaškolování pracovníků či na 
rozhodnutí o vhodné formě podnikatel-
ského úvěru.

Nejsme si jisti, že další vývoj křiv-
ky stavebnictví půjde vzhůru. Spíše si 
po ukončených dotacích z EU budeme 
muset vystačit s vlastními zdroji. To se 
určitě odrazí v množství investic, vyčle-
něných na stavebnictví. 

Přestože tyto investice všichni užívá-
me denně (tunely, dálnice, infastruktura, 
byty), při rozdělování státních i měst-
ských financí tuto skutečnost stále pře-
hlížíme. Jenom na porovnání: bytová 
výstavba proti sousedním státům přes 
všechny typy výhodných hypoték a sta-
vebního spoření stále značně pokulhává. 
A to neuvádíme statistiku investic za po-
slední roky do potřebné dopravní infra-
struktury.

Přejme si tedy, aby se konečně změnil 
pohled společnosti na stavebnictví, kte-
ré tvoří trvalé hodnoty a je obrazem naší 
doby. A až se setkáme příště, třeba za pět 
let, bychom mohli toto období hodnotit 
už jenom kladně. 5

Aleš Krátkoruký
Stavební společnost 

Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Muchova 1, Praha 6

KFC, Praha 4, Budějovická McDonald v Teplicích

Schodiště po rekonstrukci v domě v Příčné 
ulici v Praze 1 
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PrůKoPnIcKÝ Duch,  
objevování nových trhů 
Společnost VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb od přípravy 
zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po realizaci 
stavby. Ke klíčovým stavebním proudům společnosti patří občanské 
a bytové, sociální a nemocniční stavby, průmyslové stavby 
a rekonstrukce. Dále vodohospodářské a vodní stavby, ekologické, 
inženýrské a dopravní stavby. Svým podílem na českém stavebním 
trhu se VCES a.s. řadí mezi přední dodavatele stavebních prací v České 
republice. Od roku 2006 je VCES dceřinou společností druhé největší 
stavební společnosti na světě – stavební skupiny Bouygues.

Hovoříme s Ing. Zdeňkem Pokorným, 
předsedou představenstva a generálním 
ředitelem společnosti VCES a.s.

●● Založit stavební společnost v roce 
1991 chtělo asi dost odvahy. Co ještě to 
chtělo? 
Jenom samotná odvaha ani tehdy nestači-
la. Důležitým předpokladem pro úspěch 
bylo a stále je mít jasnou dlouhodobou 
vizi, kam má firma směřovat a čeho chce 
dosáhnout. A také pragmatický přístup. 
V našem případě se to potvrdilo v době, 
kdy původní majitelé rozhodovali o tom, 
zda firma zůstane v českých rukách nebo 
do ní vstoupí silný strategický partner. 

●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl:  
Že jsem do toho vůbec šel? 
Pro mne osobně je práce ve VCES obrov-
skou zkušeností. Prošel jsem si finanč-
ním, výrobním a obchodním úsekem fir-
my, což mi nyní dává nadhled při řízení 
společnosti. Měl jsem možnost být od 
samého počátku u celého procesu akvi-
zice, kdy do VCES vstoupila francouzská 
skupina Bouygues, byl jsem u proce-
su integrace, kdy jsme firemní postupy 
a procedury přibližovali standardům 

skupiny. Ne vždy to bylo jednoduché, 
ale nakonec se dostavily úspěchy a nyní 
mohu s klidným svědomím říci, že bych 
do toho šel znovu.     

●●  Je něco, co byste nyní udělal jinak? 
Na to není jednoduchá odpověď. Každý 
krok a každé rozhodnutí je třeba posuzo-
vat v kontextu okolností a situace, kdy 
byly učiněny. Pokud se už stalo, že jsem se 
nerozhodl úplně dobře, bral jsem si z tako-
vého okamžiku ponaučení do budoucna. 

●● Jak jste si budoval tým nejbližších 
spolupracovníků? 
Ve firmě jsem od roku 2002 a s řadou 
současných kolegů ve vedení společ-
nosti po celou tuto dobu spolupracuji. 
Management jsme až na několik málo 
výjimek doplňovali lidmi zevnitř. Na 
vedoucí pozice jsme vždy vybírali in-
terní kandidáty, kteří prokázali nejen 
svoji odbornost, ale také manažerskou 
erudici a nezbytný nadhled. Abychom si 
tuto schopnost uchovali i pro další roky, 
věnujeme velkou pozornost výchově bu-
doucích manažerů. 

●●  Nastala situace, kdy vlastníci 
a management měli rozdílný pohled 
na další směřování firmy? 
V prvopočátcích společnosti to nehro-
zilo, protože vlastníci společnosti byli 
současně členy jejího vrcholového ma-
nagementu. A zásadně se to nezměnilo 
ani po vstupu zahraničního partnera. 
Je pravda, že počáteční období se neslo 
v duchu vysvětlování odlišností české-
ho stavebního trhu, legislativy… Nyní 
jsme se posunuli dál a hlavní odpověd-
ností managementu je nalezení cesty, jak 
dosáhnout cílů stanovených ve strategii 
firmy. Strategii však připravuje manage-
ment, který musí být schopen navržené 
kroky před vlastníky obhájit.   

●● Nelze oddělit firmu od 
celospolečenského podnikatelského 
prostředí a klimatu. Když se podíváte 
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe? 
Každý rok čtvrtstoletí naší existence 
byl něčím specifický a nelze říct, že 
by některé období bylo výrazně hor-
ší či výrazně lepší. Silné společnosti 
si dokázaly poradit s problémy, které 
průběžně přicházely a přicházejí. Fak-
torů, které v minulosti ovlivňovaly 
naše podnikání a na které bychom si 
mohli stěžovat, je řada. Ale to už je 
minulost a my se soustředíme na to, co 
je před námi. Pro budoucnost celého 
stavebnictví je důležité, aby byla jas-
ně stanovena pravidla hry především 
v podobě zákona o veřejných zakáz-
kách a dalších zákonů, a pak také exi-
stence dlouhodobého plánu státních 
investic. Samostatnou kapitolu, která 
stavební trh do značné míry ovlivňuje, 
potom představuje koncepce školství. 
Firmy se dlouhodobě potýkají s ne-
dostatkem kvalitních pracovníků jak 
v dělnických, tak technických katego-
riích.    

●●  Jaká je strategie vaší firmy v oblasti 
nadací nebo sponzoringu? 
Již několik let naše společnost prosazu-
je politiku trvale udržitelného rozvoje. 
Ta zahrnuje nejenom aktivity směřující 
k minimalizaci dopadů stavební čin-
nosti na své okolí, ale pamatuje také na 
podporu sportovních, kulturních a so-
ciálních projektů v lokalitách, kde sta-
víme. Od loňského roku jsme uvedli do 
života program podpory dobrovolnické 
činnosti našich zaměstnanců. Jeho pro-
střednictvím jsme podpořili desítku pro-
jektů, kde naši zaměstnanci působili jako 
vedoucí dětských táborů nebo sportovní 
instruktoři. 

●●  Dvacet pět let – a co dál? 
Stavebnictví je neskutečně živý a dyna-
mický obor. V posledních letech se ve 
stavařině stále více prosazují moderní 
technologie a postupy. Co se dříve zdálo 
jako sci-fi, je dnes realitou. Osobně se mi 
velice líbí BIM a rozšířená realita, kte-
ré všem zúčastněným – projektantům, 
stavební firmě a především investorovi 
nabízejí netušené možnosti. A pokud 
budeme mluvit o naší firemní strategii, 
ta je pro další období jasně nastavená: 
Chceme se prosadit v segmentech sta-
vební činnosti, kde jsme doposud nepů-
sobili, více se soustředíme na přípravu 
a realizaci vlastních developerských 
projektů a v neposlední řadě plánujeme 
navýšení našeho podílu na slovenském 
trhu. 5

-red-
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nároČní KlIentI 
v čistém prostředí
V červnu tohoto roku slavilo vedení i zaměstnanci společnosti BLOCK 
a.s. již čtvrt století úspěšného působení na trhu s výstavbou čistých 
prostor. Během oslav Rudolf Limberský, CEO a jeden ze zakladatelů 
společnosti, nešetřil vděčností jak vůči zaměstnancům, tak klientům, 
mezi které se řadí i jména jako Zentiva, Teva, Bioveta, Akademie věd ČR 
a České vysoké učení technické.

„BLOCK a.s. se pyšní vysokou kvalitou 
a spolehlivostí dodávaných čistých pro-
stor, za které ovšem vděčí profesionál-
ním službám svých zaměstnanců. Bez 
skvělého týmu lidí bychom nemohli být 
přínosným partnerem pro naše klienty, 
kterým vděčíme za to, že dnes můžeme 
slavit toto stříbrné výročí,“ říká předseda 
představenstva Rudolf Limberský.

ceSta Ke StříbrnéMu VÝroČí
Valašskou společnost BLOCK a.s. zalo-
žilo sedm přátel, slovy jednoho z prv-
ních ředitelů Oldřicha Matuly:„Odvážní 
a lehce naivní“ inženýři a architekti, kte-
ří měli v roce 1991 chuť a nadšení využít 
příležitosti nově otevřeného trhu. Jed-
nou takovou příležitostí, kterou v České 
republice zaregistrovali, byl nedostatek 
služeb dostupných v rovině B2B. Roz-
hodli se tedy využít této skutečnosti po-
skytováním projekčních služeb, a touto 
cestou usnadnit život ostatním firmám. 
Jejich vize se dodnes nezměnila, spo-
lečnost stále zakládá svůj úspěch na vy-
tváření ideálních pracovních podmínek 
pro své klienty. Jen záběr společnosti se 
podstatně rozrostl. Ze sedmi průkopníků 
sídlících v malém vsetínském bytě jed-

Bioveta – Inovace výrobního procesu veterinárních vakcín

Čistý prostor pro farmaceutickou výrobu

Clean Room Solutions
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noho ze zakladatelů se společnost roz-
rostla na uskupení BLOCK Group s více 
než 400 zaměstnanci, které pokrývá trhy 
od Německa přes Rusko po Střední vý-
chod, a to hned v několika oblastech: 
farmaceutický průmysl, zdravotnictví, 
věda, elektronický a automobilový prů-
mysl. Aby BLOCK mohl svým klientům 
stavět pracoviště skutečně přesně podle 
jejich potřeb, založil hned tři výrobní 
závody: v ČR, na Slovensku a tento rok 
i v Rusku.

ceSta Ke zlatéMu VÝroČí  
– InoVace
Zatímco základ portfolia společnosti – 
čisté prostory – je stále stejný, čím dál 
tím více zdrojů je věnováno na vývoj no-
vých produktů a služeb. Jednou z posled-
ních novinek společnosti je modernější 
systém příčkových panelů do čistých 
prostor. Minulý rok BLOCK také začal 
nabízet svým klientům 3D projektování, 
které usnadňuje práci s návrhy a doslova 
ukazuje zákazníkům, jak by hotové řeše-
ní mohlo vypadat.

Stejně jako u ostatních vývojových 
iniciativ společnosti, nový systém příček 
i 3D projektování jsou odpovědí na po-
ptávku trhu. Výstavba čistých prostor je 
technologicky velice náročná a musí spl-
ňovat čím dál tím přísnější normy. S pro-
gresivním postupem vědy se navíc tren-
dy, především ve farmaceutické výrobě, 
posouvají vysokou rychlostí. Nároky na 
přední dodavatele čistých prostor se vy-
víjejí ještě rychleji, protože tyto společ-
nosti musejí změny v poptávce klientů 
očekávat a být na ně připravené.

„Kvalitní čisté prostory, spolehli-
vá pracoviště a kompletní služby, kte-
ré svým klientům poskytujeme, naši 
společnost dovedly k 25. výročí,“ říká 
Rudolf Limberský a dodává: „Nicméně 
abychom v současné konkurenci ob-
stáli i dalších 25 let, musíme klientům 
navíc nabízet čisté prostory, které jim 
samotným poskytnou podstatnou výho-
du oproti konkurenci. Inovativní řešení 
nabízejí právě takové možnosti.“ 5

-red-

Jeden z nejnovějších operačních sálů společnosti BLOCK a.s.

čistý prostor pro výrobu mikroelektroniky

Tým přátel, který v roce 1991 začal budovat 
BLOCK
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buDoucnoStí  
je prozářený svět
Společnost AGC Flat Glass Czech a.s. je členem AGC Group 
a pobočkou mezinárodní společnosti AGC Glass Europe, která 
je největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední 
a východní Evropě. Vedení firmy i hlavní závody sídlí v Teplicích. 
V letošním roce společnost slaví 25 let existence ve své novodobé 
historii – v březnu 1991 byl podepsán první joint venture v ČR 
tehdy ještě mezi belgickou společností Glaverbel a společností 
Sklounion. Pod názvem Glavunion vznikl podnik, který začal podnikat 
na evropském trhu. V roce 1999 se přejmenoval na Glaverbel Czech 
a v roce 2007 na AGC Flat Glass Czech. 

Dnes má firma pět výrobních závodů 
s denní výrobní kapacitou téměř 2000 
tun základního skla. Dále pět dceřiných 
společností se 17 výrobními závody ve 
střední Evropě, které základní sklo trans-
formují na výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou: autoskla, izolační a protipo-
žární skla, interiérové příčky, balustrády, 
zrcadla.

Ve svých kmenových závodech AGC 
Flat Glass Czech zaměstnává 1024 za-
městnanců. Dceřiné společnosti specia-
lizované na výrobu opracovaných skel 
zaměstnávají v České republice 680 za-
městnanců, na Slovensku 127 a v Pol-
sku 539 zaměstnanců. Největší dceřiná 
společnost AGC Automotive Czech za-
městnává více než 2500 lidí. Mezi 100% 
vlastněné společnosti patří i Fotbalový 
klub Teplice a Střední technická škola 
AGC.

Společnost AGC Flat Glass Czech a.s. 
patří mezi nejvyhledávanější zaměst-
navatele v ČR, pravidelně se umisťuje 
v první desítce nejlépe hodnocených 
společností v zemi a v roce 2010, 2011 
a 2016 byla vyhlášena nejlepším zaměst-
navatelem České republiky.

Skupina AGC, jejíž mateřská společ-
nost Asahi Glass Co., Ltd. sídlí v Tokiu, 
je nejvýznamnějším světovým výrobcem 
skla pro stavebnictví a automobilový 
průmysl. Je rovněž lídrem ve výrobě 
skel pro displeje, v oblasti chemie, jakož 
i ostatních špičkových materiálů a kom-
ponent. Skupina AGC vychází z více než 
stoleté tradice v oblasti technické inova-
ce a je předním specialistou s celosvěto-
vou působností v oblasti skla, fluorové 
chemie a žáruvzdorných materiálů. Sku-
pina zaměstnává na 50 000 pracovníků 
na celém světě a díky své přítomnosti 

zhruba ve 30 zemích realizuje obrat více 
než 11 miliard eur.  

Hovoříme s Pavlem Šedlbauerem, 
předsedou představenstva AGC Flat 
Glass Czech a.s.

●● V jaké situaci se nachází sklářský 
průmysl v Evropě? Ovlivňuje situaci 
rozvoj trhů v Číně nebo Rusku?
Po letech krize ve stavebnictví se zdá, že 
se blýská na lepší časy. Již nyní vidíme 
nárůst poptávky, která bude podle našich 
analýz pokračovat v příštím roce, kde 
očekáváme také zvýšení cen vzhledem 
k naplnění našich výrobních kapacit. Si-
tuace v Číně a Rusku má pro nás minimál-
ní vliv. V těchto regionech ale nemůžeme 
mluvit o rozvoji, v Rusku došlo k pokle-
su poptávky okolo 30 % a rovněž výroba 
skla v Číně zaznamenává pokles. Nepočí-
táme s přesunem kapacit do rozvíjejících 
se států, ale budeme naše výroby zavádět 
do Saudské Arábie a Turecka. Uvažujeme 
rovněž o možné investici v Iránu.

●● Jaký je odbyt skla pro stavebnictví?  
Platí, že firmy skupiny AGC Flat Glass 
Czech loni vykázaly tržby kolem 13 
miliard korun? A jak se vyvíjejí tržby 
v letošním roce?
V tomto roce pokračuje pozitivní trend 
v oblasti výroby plochého skla. Výsled-
ky společnosti AGC jsou sledovány na 
úrovni evropské skupiny AGC a nikoliv 
na úrovni lokální. Společnost AGC Flat 
Glass Czech navíc není společností pro-
dejní – veškeré prodeje jsou realizovány 
rovněž na evropské úrovni. Konstatu-
jeme zvýšení efektivnosti našich výrob 
díky striktní kontrole výrobních nákladů 
a pozvolnému růstu cen. Kvantitativně 
pozorujeme jen mírný nárůst. Odhaduje-
me nárůst prodejů našich českých aktivit 
zhruba o 10 %.Nabereznaja Towers v Moskvě
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●● Kolik má zaměstnanců závod 
v Teplicích?  Po jakých oborech 
a pozicích je v AGC Flat největší 
poptávka?
Společnost AGC Flat Glass Czech a.s. 
zaměstnává 1034 zaměstnanců, skupi-
na AGC v České republice téměř 3500 
zaměstnanců. Neočekáváme zásadní na-
vyšování či snižování stavů, stále však 
hledáme nové odborníky pro obslužné 
činnosti, především pro účetnictví ve 
středisku sdílených finančních služeb. 
V něm v současné době pracuje 64 lidí, 
ale jejich počet budeme v následujících 
letech zvyšovat. Pro tento rok bylo schvá-
leno převzetí vybraných aktivit z oblasti 
účetnictví pro Itálii a Holandsko, dále 
práce pro některé výrobní a distribuční 
společnosti ze západní Evropy. O pře-
vzetí dalších činností se ještě jedná.

Vzhledem k situaci na trhu práce je 
stále obtížnější sehnat a stabilizovat kva-
lifikované pracovníky do našeho závodu 
na výrobu autoskel v Chudeřicích, kde 
uvažujeme i o využití zahraničních pra-
covníků. 

●● Kolik skla v Teplicích ročně 
vyrobíte? A jaké investice firma 
chystá? 
Naše výrobní linky jsou téměř na ma-
ximu svých kapacit, část skla se dováží 
z našich výrob v západní Evropě. Rozho-
dující je poptávka automobilové divize. 

V Teplicích došlo v roce 2015 ke zvý-
šení výroby o 20 % díky uvedení reno-
vované linky float do plného provozu. 
Tato linka představuje ojedinělou svě-
tovou technologickou špičku v oboru 
s výrazným snížením emisí a výrobních 
nákladů a byla největší inovační inves-

ticí v rámci celosvětové skupiny AGC. 
Vzhledem k tomu neplánujeme žádnou 
zásadní investici a soustředíme se na sta-
bilizaci výrobních parametrů, optimali-
zaci údržbářských činností, reorganiza-
ci skladových kapacit, zlepšení kvality 
výrobků a servisu zákazníkům, budeme 
testovat nové výrobky a provádět činnos-
ti vedoucí ke snížení výrobních nákladů.

●● Jaké procento produkce míří na 
český trh? 
Podíl výroby určené pro český trh přesa-
huje 35 %.  Největší exportní trhy jsou 
Polsko, Slovensko, Německo a Rakous-
ko. Podíl exportu očekáváme srovnatel-
ný s letošním rokem a expanzi na nové 
trhy neočekáváme.

●● Kam bude směřovat vývoj? Zvyšuje 
se poptávka po antibakteriálním skle? 
Vývoj jednoznačně směřuje od suro-
vého skla ke sklu s vysokou přidanou 
hodnotou. Tou jsou především AVO 
operace u automobilových skel, vyso-
ká energetická efektivnost u skel pro 
stavebnictví a příkladem trendů z po-
sledního období je antibakteriální sklo. 
Právě u antibakteriálního skla, které 
v Evropě již běžně instalujeme v ne-
mocnicích, se nám v roce 2015 podaři-
lo zrealizovat v České republice první 
aplikaci v prostějovské nemocnici. Jde 
o typ skla, u kterého vidíme velkou bu-
doucnost především z pohledu vzrůs-
tajících nároků na ochranu proti bakte-
riím a provozních ekonomických úspor. 
V současné době jednáme o jeho dalších 
realizacích v rámci ČR.

Znovu bych ale zmínil jako nejzajíma-
vější událost zahájení výroby skla  float 

na světově unikátní technologii, která 
byla velkým podnikatelským rizikem, 
ale také výrazným technologickým sko-
kem ukazujícím směr vývoje výroby plo-
chého skla. A výsledky za poslední půl-
rok zatím překonávají naše očekávání. 5

-red-

Stanice rychlovlaku v Liege, autorem projektu je španělský architekt Santiago Calatrava

Torre Iberdrola v Bilbau
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Několik dobrých důvodů 
Pro SyStéM heluz
Nejsme běžná firma, jsme mnohem víc, jsme rodina. Výrobě cihel se 
věnujeme už od roku 1876. Tehdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil 
žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Začal tím dlouhý 
příběh, za kterým se můžeme každý den s hrdostí ohlédnout. Tisíce 
lidí díky našim výrobkům získaly domov, který díky jeho trvanlivosti 
a příjemnému prostředí využily další generace. Pečlivě zpracované 
cihly jsou tak odolné, že i přes stáří mnoha desítek let dodnes slouží 
k rekonstrukcím. Rodinnou tradici přerušil nástup komunistů, kteří 
v roce 1950 cihelnu zestátnili. O více než čtyřicet let později ji ale 
potomci zakladatelů získali zpět a vedení svěřili svému zeti Vladimíru 
Heluzovi. V porevoluční éře společnost zažila bouřlivý rozvoj, postupně 
přibyly závody v Hevlíně a Libochovicích. Držet se na špičce mezi 
nadnárodními firmami však vyžaduje víc než jen kupovat nejmodernější 
vybavení a rozšiřovat výrobu. Chce to tým, který svojí prací žije. Zkrátka 
rodinu.

Na otázky odpovídal Dipl.-Ing. 
Vladimír Heluz, majitel společnosti 

●● Založit společnost v roce 1991 chtělo 
asi dost odvahy. Co ještě to chtělo? 
Každé zásadní životní rozhodnutí vy-
žaduje jistou dávku odvahy, ale to není 
to nejdůležitější. Klíčové je mít dosta-
tek odhodlání, být připraven obětovat 
svůj čas a energii věcem, kterým věříte, 
a v neposlední řadě je třeba zachovat si 
pokoru. Výsledky se nedostavují oka-
mžitě, mnohdy se zdá, že veškeré úsilí 
nedopadá na úrodnou půdu a vložená 
energie se vytrácí. 

Bylo třeba vybudovat kolem sebe tým 
kvalitních a iniciativních lidí, kteří byli 
připraveni hledat řešení, nikoli problé-

my. Tým, který věřil myšlence rodinné 
firmy v době, kdy o podnikání v Čes-
koslovenské republice neměla většina 
lidí ani potuchy. Chtělo to úplně změ-
nit přístup a uvažovaní, najednou ne-
bylo všechno všech, a když se vyskytly 
problémy, nepřišel žádný záchranný fi-
nanční balíček či podpora od nadřízené 
organizace. Museli jsme si prostě poradit 
sami. 

●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl:  
Že jsem do toho vůbec šel? 
Neuvědomuji si, že bych takto někdy 
uvažoval. Firmě jsem dal své jméno prá-
vě proto, že jsem své myšlence věřil. To, 
že se ne vždy dařilo podle našich před-
stav, ale neznamenalo, že bych rozhod-

nutí litoval. Vždy jsme se snažili přistu-
povat ke své práci odpovědně a s cílem 
přesvědčit zákazníky, že jsme férová 
a solidní firma. Vedeni snahou uspokojit 
potřeby investorů a poskytnout jim kva-
litní výrobky s vysokou přidanou hod-
notou šel vývoj firmy kupředu a dnes, 
pokud mám hodnotit, mohu konstatovat, 
že jsme byli v této snaze úspěšní. Když si 
uvědomím, z čeho jsme firmu vybudova-
li, jak je dnes na trhu vnímána a zejména 
jaké výrobky můžeme nabídnout, jsem 
přesvědčen, že naše úsilí mělo smysl. 

●●  Je něco, co byste nyní udělal jinak? 
Po válce je každý generál a já si nemy-
slím, že je příliš efektivní litovat toho, 
co se stalo a už nejde odestát. Mnohem 
důležitější je hledět do budoucnosti 
a pochopitelně poučit se z minulých 
chyb. Jediné, co bych změnil, je větší 
osvěta mezi investory. Současné trendy 
ve stavebnictví se až příliš zaměřují na 
dodatečné zateplování. Skoro by se dalo 
říci, že je to jakási móda, ale je třeba si 
uvědomit, že dodatečné zateplení je pri-
márně určeno pro vyřešení nevyhovují-
cích parametrů již postavených budov, 
u nichž je z jakéhokoli důvodu potřebná 
rekonstrukce, zlepšení tepelně technic-
kých parametrů a prodloužení životnos-
ti stavby. Je to jistá forma kompromisu, 
a to znamená, že toto řešení není úpl-
ně ideální, ale jinak to prostě nejde. Co 
však považuji za škodlivé, je dodatečné 
zateplování nově postavených budov 
a zejména rodinných domů. V dnešní 
době, kdy většina výrobců nabízí řeše-
ní pro jednovrstvou konstrukci, a to při 
dosažení minimálně stejných parametrů 
jako u dodatečného zateplení a hlavně 
při prakticky stejné cenové náročnosti, 
je zcela nepochopitelné, že investoři volí 
variantu vícevrstvé konstrukce. Jednak 
tím přicházejí o výhody, jako je napří-
klad tepelná akumulace, prostupnost 
vodních par, zhoršují si akustické para-
metry obvodových stěn, zásadně snižu-
jí životnost stavby a dále se připravují 
o možnost zlepšit parametry své stavby 
v budoucnu, v době, kdy to třeba bude 
smysluplné díky novým technologiím 
a požadavkům na budovy. Jednoduše ře-
čeno, stavbu lze dodatečně zateplit kdy-
koliv, ale pokud stavím nový dům, měl 
bych použít ten nejvhodnější, v součas-
nosti dostupný materiál a tím je jedno-
značně jednovrstvá konstrukce. 

●● Jak jste si budoval tým nejbližších 
spolupracovníků? 
Na své nejbližší spolupracovníky jsem 
měl od počátku štěstí, brzy po založe-
ní společnosti se ustálil tým lidí, kteří 
spolubudovali firmu od jejího počátku 

Nízkoenergetický rodinný dům v Mokré u Českých Budějovic s jednovrstvou konstrukcí bez 
dodatečného zateplení: měrná spotřeba tepla 30 kW/m2. Použit zde byl typ cihly HELUZ FAMILY 
50 2iN1 broušená.
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prakticky až po současnost. Myslím, že 
právě tato skutečnost byla klíčová a má 
největší podíl na současných úspěších 
společnosti. Firma naší velikosti jedno-
duše nemůže fungovat bez širší perso-
nální základny. Sladit vše tak, aby celý 
tým pracoval společně, nebyl brzděn 
vnitřními spory a dokázal synergicky 
rozvíjet myšlenky a jednotlivé funkční 
celky je nejsložitější a současně nejza-
jímavější úkol, s nímž se musí potýkat 
kaž dý majitel firmy. 

●● Nastala situace, kdy vlastník 
a management měl rozdílný pohled 
na další směřování firmy? 
Pravidelně a často, ale nevidím na tom 
nic špatného. Každý člověk a nejen ve 
firmě, ale i v životě, má vlastní motivy 
a zájmy. Důležité je, aby ve společnos-
ti vládla snaha o pozitivní rozvoj, aby 
osobní preference byly podřízeny spo-
lečným zájmům a aby jednotlivé kroky 
byly pro společnost přínosem. Je třeba si 
uvědomit, že je to i otázka míry rizika, 
kterou nese majitel a management. Čili 
rozdílné pohledy nejsou škodlivé, po-
kud je možné o nich diskutovat a nalé-
zat takové směry, které uspokojí potřeby 
obou stran a posunou společnost smě-
rem kupředu. Nám se to daří a já jsem za 
to skutečně rád. 

●● Nelze oddělit firmu od 
celospolečenského podnikatelského 
prostředí a klimatu. Když se podíváte 
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe? 
Máme na mysli například období 
překotného budování kapitalismu, 
Klausovy balíčky, vstup do EU, 
stavební boom, házení klacků pod 
nohy a závist, recese, legislativa – EIA, 
stavební zákon, zákon o veřejných 
zakázkách…
Každé vámi zmíněné období mělo svá 
specifika a nelze jednoznačně říct, kdy 

to bylo nejlepší. Myslím, že nejdůležitěj-
ší je umět na vzniklou situaci adekvát-
ně zareagovat a pochopit ji dříve, než 
bude pozdě. Všechna tato období nám 
něco dala a současně i odnesla. Takový 
je život, podstatné je, že jsme je vždy do-
kázali ve zdraví přežít a něco nového se 
naučit. Firma je živý organizmus, který 
funguje v měnícím se okolním prostředí, 
je to zákon evoluce, buď se přizpůsobíte 
neovlivnitelným změnám a posílí vás to, 
nebo zahynete. To však neznamená, že 
nemůžete jít proti proudu, ne každé ma-
sové směřování je správné a pokud máte 
dostatek sil se těmto trendům postavit, 
je vaší povinností to udělat. My jsme to 
udělali právě v oblasti zateplování bu-
dov, jako první jsme představili výrobky 
pro jednovrstvou konstrukci se skvělý-
mi parametry, vysvětlovali jsme výhody 
tohoto řešení a usilovně pracovali na 
vývoji dalších inovovaných produktů. 
Výsledek? Vyplatilo se to nejen nám, ale 
zejména našim zákazníkům a to je to, co 
nás nejvíce těší. 

Jednu věc však opomenout nemohu 
a to i přesto, že nejsem zvyklý si stěžo-
vat. Ať už byla jakákoli doba, jedno bylo 
společné. Byrokracie a stále se měnící 
legislativa nijak neulehčuje podnikání 
v naší zemi a jsem přesvědčen o tom, že 
zvládnout všechny stanovené požadav-
ky je náročnější než bojovat se zahranič-
ní konkurencí. Zdá se mi, že si ten život 
tak nějak komplikujeme sami a zcela 
zbytečně. Těžko se pak divit, že místo 
toho, abychom dokázali uplatnit národní 
potenciál a inovativního ducha, zůstává-
me montovnou Evropy. 

●● Jaká je strategie firmy  
v oblasti nadací nebo sponzoringu?
Uvědomujeme si dobře své okolí, pravi-
delně sponzorujeme zájmové a veřejně 
prospěšné subjekty. Snažíme se působit 
zejména v okolí našich výrobních zá-
vodů, protože nám to připadá správné. 
Podporujeme obce, sportovní sdruže-
ní, sbory dobrovolných hasičů, školy 
a školky. Každý rok vyčleníme jistou 
část finančních prostředků na podporu 
těchto organizací. Je však důležité uvě-
domit si, že tyto prostředky nepřicházejí 
samy, musíme tvrdě pracovat, abychom 
je získali, a proto u nás nenajdete bian-
ko směnky. Akce, které podporujeme, by 
měly dávat smysl, musíme věřit, že má 
význam podpořit to či ono a zejména vě-
dět, že peníze budou účelně vynaloženy. 
Je mnoho sdružení, zájmových skupin 
a jednotlivců žádajících o podporu a my 
nemůžeme podpořit všechny. Je až zará-
žející, kolik žadatelů přichází a přitom 
nemá svou činnost řádně zvládnutou. 
Dostávají se k nám žádosti o podporu 

na předražené vybavení nebo nesmyslné 
akce. Vypadá to, jako by se mnozí neza-
bývali smysluplností svého počínání, ale 
jen snahou získat nějaké peníze. Ti však 
u nás neuspějí. Celorepublikově pak 
podporujeme Akci CIHLA, nadaci, která 
pomáhá žít lidem s mentálním postiže-
ním plnohodnotný život. 

●● Dvacet pět let – a co dál? 
Těch dvacet pět let uteklo jako voda, člo-
věku to ani nepřijde. Za uplynulý čas se 
nám podařilo vybudovat firmu, která je 
jednou z nevýznamnějších ve svém obo-
ru. Rádi bychom v tom pokračovali i na-
dále a současně rozvíjeli potenciál, který 
za ta léta ve společnosti vznikl. Společ-
nost čeká v nejbližších letech generační 
obměna a já pevně věřím, že i tuto zkouš-
ku zvládneme bez větších problémů. 
Věřím, že i nadále budeme moci zákaz-
níkům nabízet výrobky s vysokou při-
danou hodnotou, využijeme inovačních 
dovedností a budeme schopni nabízet 
služby na vysoké úrovni. 5

-red-

Řadové domy v Michalovicích: překlad HELUZ 
23,8 A – 325, HELUZ P15 25, nosný žaluziový 
a roletový překlad HELUZ 490 x 238 x 4000, 
HELUZ AKU 25 MK, P15, keramický stropní pa-
nel HELUZ 4000 + 1000 x 230, HELUZ FAMILY 
50 2IN1 broušená, komínový systém IZOSTAT 
DUO – pevná paliva.

Rezidenční projekt Sacre Coeur: Mezibytové 
příčky jsou z části vyzdívané, a to cihlami 
s vyšší akustickou izolací řady HELUZ AKU, 
které mají nižší míru vylehčení dutinami, 
silnější žebrování a jsou určeny pro místa, kde 
jsou zvýšené nároky na zvukovou izolaci. Cih-
ly jsou zděné na vápenocementovou maltu. 
Z cihel řady HELUZ AKU jsou vyzděny i ob-
vodové stěny pěti luxusních apartmánových 
jednotek. Díky větší objemové hmotnosti, 
a tím větší tepelné akumulaci oproti běžným 
dutinovým cihlám zajišťují lepší tepelnou 
pohodu v interiéru. Masivnější konstrukce 
cihelných bloků HELUZ AKU umožňuje bez-
problémové kotvení dalších vrstev fasády. Tu 
tvoří dodatečná tepelná izolace z desek z mi-
nerálních vláken a lehký montovaný fasádní 
systém na nosném roštu. Zdivo z cihel HELUZ 
bylo využito také na obezdívky instalačních 
šachet a na individuální úpravy dispozic 
penthousů a loftů.
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KaŽDÝ náš ProJeKtant 
svou stavbou žije
Byli jsme zaměřeni na velké investiční celky financované z veřejných 
prostředků. A právě v tomto prostředí docházelo k nekalé konkurenci, 
kterou dosavadní zákon o zadávání veřejných zakázek nedokázal 
eliminovat. Firmy s licencovanými softwary, odvádějícími daně, 
zdravotní a sociální pojištění, byly znevýhodněny a často vytlačeny 
na vedlejší kolej, říká Ing. Jiří Fousek, generální ředitel a předseda 
představenstva OBERMEYER HELIKA a.s.

●● Do společnosti jste nastoupil 
začátkem letošního roku po odchodu 
z firmy Cushman Wakefield. Co nám 
můžete říct o společnosti OBERMEYER 
HELIKA a.s. a její historii?
Společnost s původním názvem Helika 
skutečně vznikla před 25 lety a založila 
ji skupina lidí, kteří odešli z tehdejšího 
VPÚ  (Vojenský projektový ústav). Původ-
ní název byl složením počátečních pís-
men jmen tří „otců zakladatelů“,  Milan 
Licehamer, Petr Kazda, Lubomír Hezina.  

●● Nyní je k původnímu jménu 
předřazen název Obermeyer. Byly 
již v 90. letech nějaké kontakty mezi 
oběma firmami?
Bližší kontakty podle mě nebyly. Šlo 
vlastně o konkurenty. Obermeyer Albis 
– Stavoplan vznikl v ČR v roce 1993. He-
lika se pak v červnu 2007 stala součástí 
nadnárodní skupiny Obermeyer, která 
patří k největším projekčním kancelá-
řím v Evropě s celosvětovou působností. 
V září 2015 proběhla fúze společností 
Helika, Obermeyer Albis – Stavoplan 
a Obermeyer HVAC, jejichž nástupnic-
kou organizací je právě nynější OBER-
MEYER HELIKA a.s.

●● Kolik zaměstnáváte lidí a jste nyní 
v procesu přijímání dalších, když se 
všude hovoří o tom, že projekční týmy 
jsou plně vytíženy a dokonce začínají 
odmítat nové zakázky?
V Praze mluvíme o zhruba 150 lidech. 
Celkově ve společnosti OBERMEYER 
HELIKA a.s. v současné době pracuje 
přes 170 kvalifikovaných architektů, sta-

vebních inženýrů, projektantů, techniků 
a řada dalších specialistů, kteří poskytují 
komplexní služby v oblasti architektu-
ry, projektování, inženýrské činnosti ve 
výstavbě, TZB a šetrných budov, pro-
jektového managementu a odborného 
technického poradenství. Máte pravdu, 
že práce je až nad hlavu. Proces nabírání 
lidí se však snažíme držet v rozumných 
mantinelech a rozhodně se snažíme vy-
varovat jednorázových akcí. Vychovat si 
kvalitního projektanta totiž trvá zhruba 
sedm let.

●● A co Obermeyer Helika za dalších 
25 let?
Žijeme dneškem a nejbližšími roky. Pro 
firmu naší velikosti je například klíčové, 
jak bude vypadat zákon o zadávání veřej-
ných zakázek, jeho prováděcí předpisy 
a samotná realita. Určité naděje vzbuzu-
je novela zákona, která již nyní vykazuje 
znaky určitého zlepšení. To, co se stalo 
realitou minulých let, kdy jediným hod-
noceným kritériem byla cena, je v naší 
projekční branži něčím naprosto nepři-
jatelným. Vždyť projektant svou prací 
zásadně ovlivní investiční i provozní 
náklady a funkčnost stavby, o výtvarném 
řešení ani nemluvě. Pokud chcete něco 
dělat poctivě a slušně, máte na to vybu-
dovanou firmu s mnoha zaměstnanci, 
která se má rozvíjet, pak je toto krité rium 
minimálně nesmyslné. Navíc, pokud 
tato situace trvá řadu let, může být i li-
kvidační.

Pokud bych však měl shrnout naše 
plány do budoucna v jedné větě, tak 
chceme nadále upevňovat naši pozici na 
trhu a profilovat se jako efektivní, zisko-
vá a moderní společnost, a to v meziná-
rodním měřítku. 5

● -red-

Řízení firmy se musí  
oDDělIt oD VlaStníKů
Stavební společnost VHS Břeclav s.r.o. představuje efektivní kontinuitu 
v budování objektů inženýrské, vodohospodářské, hydrotechnické, 
ekologické, silniční, průmyslové a pozemní výstavby, říká jednatel 
společnosti Ing. Josef Bendl.

●● Založit stavební společnost chtělo 
asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?
Vědět co chceme, jak toho lze dosáhnout 
a s kým se do podnikání pustit.

●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl:  
Že jsem do toho vůbec šel?

Mockrát ne. Když ano, mělo to příčinu 
v nečistém podnikání okolí, v nedostateč-
né ochraně slušných firem a lidí a v ne-
poslední řadě v nedostatečné legislativě, 
pojem „právní stát“ je velmi diskutabilní. 
Vymáhání práva je v našem státě mnoh-
dy velice zdlouhavou záležitostí.

●● Je něco, co byste nyní udělal jinak?
Nebylo dobré velké množství společní-
ků, ale tehdy to jinak nešlo. Čím více 
společníků, tím hůře se firma řídí.

●● Jak jste si budoval tým nejbližších 
spolupracovníků?
Nejdříve jsme firmu řídili se společ-
níky. Později se ukázalo, že řízení se 
musí zásadně oddělit od majitelů a to 
v našem případě nebylo jednoduché. 
Výměna majitelů v pozicích manaže-
rů byla těžká, ale nezbytná. Doba měla 
neuvěřitelné tempo změn přístupu a ří-
zení.

●● Nelze oddělit firmu od 
celospolečenského podnikatelského 
prostředí a klimatu. Když se podíváte 
zpátky, kdy se podnikalo nejlépe?
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Naším cílem jsou  
PerfeKtní Střechy
PRVNÍ CHODSKÁ se za dobu své existence stala ze stavební firmy 
společností, která se specializuje na střechy a střešní materiály. Dnes 
máme 18 poboček po celé České republice a patříme u nás mezi tři 
největší dodavatele střech, říká jednatel firmy Ing. Vladimír Zábranský. 

●● Založit stavební společnost chtělo 
asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?  
Určitě v začátku podnikání byla důležitá 
absolutní podpora rodiny, bez toho bych 
do toho ani nemohl jít. Spousta hodin 
v práci, nejasné právní prostředí, dodava-
telsko-odběratelské vztahy se teprve rodi-
ly, prostě někde jste musel mít pevné zá-
zemí a jistotu a to pro mě byla a je rodina. 

●● Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že 
jsem do toho vůbec šel? 
Když tak vzpomínám, tak snad ani jed-
nou. Pokud se vyskytly komplikace a že 
se v podnikání vždycky objeví, snažil 
jsem se je vyřešit a nepřemýšlel o tom, 
co by bylo kdyby… Prostě jsem zvyklý 
věci řešit na rovinu.

●● Je něco, co byste nyní udělal jinak? 
Těch věcí je. Jak se říká, po bitvě je každý 
generál. Ale ty hlavní myšlenky a proce-
sy byly a jsou zřejmě v pořádku, jen bych 
nějaké věci jaksi vyšperkoval. 

●● Jak jste si budoval tým nejbližších 
spolupracovníků? 
Spolupracovníci jsou pro každého maji-
tele či manažera velmi důležití. Já jsem 
skloubil rodinné příslušníky a spolupra-

covníky zvenčí, vytvořil naši specifickou 
firemní kulturu založenou na vztazích 
a mám pocit, že se mi to osvědčilo. Buď 
jsou mí nejbližší spolupracovníci již dlou-
há léta ve firmě, nebo z ní z různých důvo-
dů odešli, ale zůstali jsme přáteli. Prostě ti 
nejbližší vám musí lidsky sednout. 

●● Když se podíváte zpátky, kdy se 
podnikalo nejlépe? 
Rád vzpomínám na úplné začátky, kdy 
bylo vše nové, takže jsme vlastně pro-
šlapávali cesty. Neustále jsme se učili 
z vlastních chyb a trh je naštěstí akcepto-
val. Dnes by již tolik chyb snad ani neby-
lo možno dělat… Naše společnost se vždy 
dokázala prosadit bez politiků, takže se 
nás různé veletoče v politických křes-
lech nedotkly. Znám firmy, které byly na 
vrcholu po dobu vlády jedné strany ane-
bo postupně různých stran, a pak nastal 
útlum. Z pohledu dlouhodobé firemní 
strategie je to nesmysl, krátkodobě to asi 
k obohacení stačí. Tyto firmy už dnes ani 
nefungují. Určitě je také nejlepší, když se 
politik vůbec nesnaží podnikatelské pro-
středí ovlivňovat. Nejlepší by bylo, kdyby 
politici nedělali nic, protože skoro každé 
rozhodnutí jen podnikání dále omezuje 
a tvoří prostředí nepřehledným. 

●● Jaká je strategie vaší společnosti 
v oblasti nadací a sponzoringu? 
K tomu musí firmy i jednotlivec podle 
mého názoru dospět. I my jsme za ta léta 
pochopili, že vztah k životnímu prostře-
dí, k okolí, zákazníkům i zaměstnancům 
musíme řešit s nadhledem a v některých 
oblastech prostě pomoci. Proto již deset 
let podporujeme kluky z dětských domo-
vů samostatným projektem pod patrona-
cí firemního Nadačního fondu Schody 
do života. A podobných projektů máme 
více… 

●● Dvacet pět let – a co dál? 
Za dvacet pět let jsme prošli velkým vý-
vojem. Ze 100% stavební firmy jsme se 
postupně prosadili i jako firma obchod-
ní. Dnes obchodujeme se střešními kry-
tinami v rámci celé republiky a poskytu-
jeme našim zákazníkům dokonalý servis 
při realizaci střešních a fasádních plášťů. 
Začali jsme vyrábět střešní vazníky a na 
začátku roku 2017 bychom rádi uvedli 
na trh vlastní výrobu krovů technologií 
CNC. A od toho je jen kousek výroba dře-
vostaveb…. Plány máme, elán také a tak 
věřím, že o značce PRVNÍ CHODSKÁ 
ještě dlouho uslyšíte. 5

-red-

Nejlépe se podnikalo, když byla jasná 
pravidla, jasné zákony a jasná ochrana 
podnikatelů. Vždy něco chybělo. Ze 
začátku si dělal skoro každý, co chtěl, 

a hlavně privatizace byla překotná, 
mnohdy nečitelná a dosud některé zá-
ležitosti nevysvětlené. Stavební „boom“ 
určitě přispěl k vývoji a to hlavně po 
stránce ekonomické. Dobré firmy si 
vytvořily zdroje pro další investování 
do technologií a vybavení. Vstup do 
EU zapříčinil nejen přísun finančních 
prostředků do ČR, ale hlavně zvýšení 
byrokracie. Jakékoliv přerozdělování fi-
nančních prostředků vedlo k zásadním 
změnám v možnostech získat zakázky. 
Nové instituce, vliv politiků, zvýhodně-
ní velkých, případně zahraničních firem 
vedlo k ztížení účasti ve veřejných za-
kázkách. Nesmyslná výše garancí pojiš-
tění atd. nahrávalo velkým firmám. Ku-
mulace objemu jedné zakázky v eurech 
za zhruba 10 mil. eur je další nesmysl. 
Střední a malé firmy to měly velmi ztí-

žené, roky 2014 a 2015 potvrdily, že 
čerpání peněz EU tímto systémem je 
totální nezodpovědnost celého našeho 
systému.Zákon o veřejných zakázkách 
a jeho stálé úpravy a změny toho mnoho 
neřeší. Hlavní kritérium nejnižší cena je 
úplný nesmysl, protože investoři se bojí 
dávat další požadavky a kvalita prací 
neodpovídá standardům atd. Nejnižší 
ceny naprosto neumožňují firmám roz-
voj, jak to bylo dříve.

●● Dvacet pět let – a co dál?
Snad důchod – dnes stavební firmu sko-
ro nikdo nechce, pokračovat je velmi 
složité, nejsou následníci, nejsou kvalit-
ní zaměstnanci a v tak nejistém prostře-
dí, jako je stavebnictví v polovině roku 
2016, nikdo ani začít nechce. 5

-red-
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SuMMary ČtVrtStoletí 
tuzemského stavebnictví
Rok 1989 představoval výrazný mezník ve vývoji celé české ekonomiky, 
stavebnictví a bytovou výstavbu nevyjímaje. Rok 1990 se přitom 
vyznačoval hlavně dělením velkých stavebních podniků na menší až 
drobné firmy a v důsledku transformace došlo k výraznému reálnému 
poklesu objemu stavební produkce. v roce 1992 stavební produkce 
skokově vzrostla, a to zejména vlivem zvýšené fakturace před 
zavedením daně z přidané hodnoty. V následujícím roce se nepodařilo 
vysoký objem stavební produkce znovu dosáhnout a její pokles dospěl 
do svého maxima. 

●● Situace se stabilizovala ve druhé 
polovině 90. let. V letech 1994 až 
1996 se reálná stavební produkce 
zvyšovala, nejvíce v roce 1995, kdy 
roční růst ve srovnatelných cenách 
překročil osm procent. Po snížení 
tempa růstu v roce 1996 však došlo 
v letech 1997 až 1999 k poklesu objemu 
produkce, který lze označit za recesi, 
případně až krizi odvětví. Stavebnictví 
se ocitlo v hlubokém útlumu, pro 
který byl charakteristický výrazný 
pokles poptávky při přebytku kapacit 
a zhoršující se finanční situace firem. 

●● Dynamika růstu stavebnictví byla 
obnovena po roce 2000, přičemž 
došlo k výraznému oživení bytové 
výstavby. K takovému rozmachu 
přispělo velkou měrou přijetí zákona 
o dani z přidané hodnoty. Celkového 

vrcholu výkonnosti stavebnictví 
bylo dosaženo v roce 2008, ale již se 
pomalu začínalo projevovat postupné 
zpomalování ekonomického růstu. 
Pokles byl zaznamenán především 
u nebytových výrobních budov 
(průmyslových a zemědělských 
staveb) a podle očekávání také 
u bytové výstavby. Investoři začali 
omezovat nebo pozastavili některé 
stavební akce včetně řady velkých 
projektů. Developeři začali stavět 
pouze pro konkrétní klienty, nikoli 
už spekulativně, přičemž stavební 
firmy se kvůli dopadům finanční krize 
nevyhnuly propouštění. 

●● Stavebnictví se vrátilo 
k opětovnému růstu až v roce 2014. 
Hlavním tahounem sektoru byl rychlý 
růst inženýrského stavitelství, kterému 

pomohly zejména veřejné zakázky 
a dočerpávání evropských fondů. Po 
mnoha letech se oživila také bytová 
výstavba. Rok 2015 následně přinesl 
další zlepšení, když index stavební 
produkce meziročně vzrostl o 7,1 % 
(v pozemním stavitelství růst o 2,6 %, 
v inženýrském růst o 17,1 %). Stále je 
však tato produkce o 14,9 % nižší ve 
srovnání s rokem 2008, kdy byla na 
svém vrcholu.

●● Pro další vývoj stavebnictví bude 
klíčová aktivita soukromých investorů 
a nová legislativa, například zákon 
o zadávání veřejných zakázek nebo 
EIA (posuzování vlivů staveb na 
životní prostředí). Prozatím však jde 
spíše o pokles.

Ing. Jiří Vacek, ph.d., MIM  
ředitel společnosti CEEC research
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DOPŘEJTE SI
KVALITATIVNÍ SKOK
HELUZ. Špičkový ve všech disciplínách

HELUZ FAMILY 2in1 
– nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu.

Komplexní cihelný systém HELUZ řeší celou hrubou stavbu. 
A nebudete muset zateplovat. Už nikdy.

Závodím a stavím s HELUZEM

www.heluz.cz
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