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Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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Vážení a milí čtenáři,
je tomu právě magických 7 let, kdy spatřilo světlo světa první vydání 
časopisu Brands&Stories. Za tu dobu se vám na jeho stranách předsta-
vilo již k tisícovce značek. Když jsem ho tehdy zakládala, bylo mým cí-
lem poukázat na to, že je u nás co obdivovat, ať již jsou to značky, kte-
ré založil kdysi dávno předek současného vedení, nebo vzniklé před 
několika málo lety. „Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným 
snům, “ řekl kdysi Eleanor Roosevelt, a proto v tomto duchu podporu-
jeme i start-upy, které potřebují povědomí o svém brandu šířit nejvíce. 
Naše strany také s oblibou využívají k prezentaci značky, které osla-
vují svá jubilea. Slavili jsme s nimi již i výročí přes 300 let existence 
a před takovými se hluboce skláníme. Zkrátka naleznete u nás příbě-
hy nejrůznějších značek, různě starých, zajímavých a z nejrůznějších 
oborů. V této oborové rozmanitosti je každé vydání originálem a pre-
zentované značky si mohou užívat exklusivity. 

Ale abych se neohlížela pouze za příběhy značek, a tudíž za naší částí 
Brands, protože máme dvě neodmyslitelné součásti z obou stran časo-
pisu, zmíním i tu odbornou část o kamenných obchodech - STORES. 
Ono graficky potlačené „i“ ve slově Stories bylo od počátku záměrem, 
aby vynikl pojem Stores čili obchody. Za těch 7 let se část STORES vy-
profilovala jako odborné periodikum, které je respektované mnoha 
asociacemi a odbornými seskupeními u nás. Ze zahraničních subjek-
tů si časopis považuje akceptace německým EHI Retail Institute, kte-
rý kromě jiného vydává i významný odborný časopis stores+shops, 
jehož články má Brands&Stories právo přejímat. Je pro nás také 
velkou poctou, že díky EHI můžeme nominovat za naši republiku ty 
nejlepší koncepty obchodů do světové soutěže EuroShop RetailDesign 
Award. Část STORES časopisu Brands&Stories již 7 let přináší mimo 
jiné ukázky od nás i ze světa, jak může koexistovat kamenný obchod 
vedle internetu, jako důkazy proti mylným tvrzením, že internet zli-
kviduje kamenný obchod.

I v našem jubilejním vydání vám přinášíme příběhy velmi zajíma-
vých značek. Ať již jsou to značky slavící výročí – Thomas Cook, Dřevo-
jas, Manufaktura, Reda, Vega Tour, Schrack Technik nebo třeba značky 
oceněné pečetí Superbrands. Ale žádná značka není nezajímavá, pro-
tože tajemstvím úspěchu je být připraven, když se naskytne příležitost, 
a velkých cílů se dosáhne jen vytrvalostí.

S díky za vaši sedmiletou čtenářskou přízeň 

Toto vydání čtěte se svým telefonem v ruce!
Pod obrázky označenými ikonkou CP jsou nahraná 
virtuální sdělení. Můžete si je prohlédnout přes telefon. 
Aplikaci CP Clicker si snadno a zdarma stáhněte!

STÁHNI  
CP Clicker  
z iTunes® nebo 
Google PlayTM

SPUSŤ  
a namiř  
na reklamní 
sdělení

SURFUJ  
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Premium Fashion Brands
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Premium Fashion Brands:
Revoluce na domácím módním trhu
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PETITE FRANCE:
DOBROU
BAGUETTE
POZNÁTE
NA POSLECH...

VLASTNÍ VÝROBNA,  
VLASTNÍ DOPRAVA  
A ŠPIČKOVÍ MISTŘI PEKAŘI A CUKRÁŘI

365 DNŮ V ROCE PEČEME  
A VOZÍME PŘÍMO K VÁM,  
RUČNÍ VÝROBA A VLASTNÍ RECEPTURY

PŘIPOJTE SE I VY K VÍCE NEŽ 
ČTYŘICETI NAŠIM ODBĚRATELŮM!

WWW.PETITE-FRANCE.CZ

PETITE FRANCE
BOULANGERIE A PATISSERIE 
prémiové pečivo
a cukrářské výrobky
pro výjimečné zákazníky 
v gastronomii po celé Praze

Obchod PETITE FRANCE BOULANGERIE A PATISSERIE
naleznete v centru Prahy – Myslíkova 22, Praha 2

Skupina v Čechách zahrnuje vysoce atraktivní 
značkové módní obchody Geox, Trussardi Je-
ans, 18CRR81 Cerruti, Versace Jeans, Armani 
Jeans a lokální multibrandové butiky Beltissi-
mo prodávající značky, jako je Longchamp, 
Chiara Ferragni nebo Porsche Design. Na Slo-
vensku pak pod Premium Fashion Brands spa-
dají značky Armani Jeans, Weekend Max Mara, 
Trussardi, PennyBlack a Marina Yachting, již 
nyní se zde ovšem plánuje otevření multi-
brandového butiku PFB. Cílem společnosti je 
stát se do tří let lídrem segmentu dostupné-
ho luxusu, ale také prezentovat nové světové 
módní trendy a významně tak ovlivňovat dění 
na domácím trhu.

Premium Fashion Brands je součásti usku-
pení Czechoslovak Premium Brands, které za-
střešuje řadu dalších projektů s cílem oslovit 
nejnáročnější klientelu. Módní skupinu vede 
Josef Šimána a hlavním úkolem managemen-
tu v čele s tímto zkušeným managerem bude 
uvedení nových světových módních značek 
v Čechách a na Slovensku, rozšíření jejich 
nabídky a redesign stávajících a otevírání no-
vých prodejních míst. S efektivním řízením, 
využitím moderního marketingu a správně 
zásobenými obchody se otevírá prostor pro 
další rozvoj prémiových značek. Mezi hlavní 

priority společnosti patří také spuštění mo-
derního e-shopu a práce na rozvoji služeb pro 
zákazníky, a to včetně třeba concierge systé-
mu. Právě na výrazném vylepšení klientského 
servisu hodlá Premium Fashion Brands stavět 
svou strategii. Výběr kolekcí bude například 
nově probíhat ve spolupráci s předními sty-
listy a blogery, kteří budou zároveň poskyto-
vat komplexní poradenství zákazníkům.

Věrnostní program 
Módní skupina Premium Fashion Brands 
spouští ve svém segmentu na lokálním trhu 
revoluci - servisem, neustále se rozšiřujícím 
portfoliem značek, komplexní prezentací 
produktů, ale třeba i propracovaným věrnost-
ním programem, který startuje od září 2016. 
V jeho rámci držitelé karty Premium Fashion 
Brands sbírají body za každý nákup v buticích 
v rámci skupiny a kumulací bodů se posouvají 
k vyšším osobním slevám. Startovním bodem 
programu je přitom sleva příjemných 5 %, 
která vzniká již při registraci do věrnostního 
systému. Pro členy jsou mimo jiné připraveny 
i speciální VIP akce a mimořádné nabídky. 

Beltissimo se mění: 
Redesign od Evy Jiřičné a expanze portfolia
Mezi momentálně asi nejvýraznější hráče 
v portfoliu Premium Fashion Brands patří 
Beltissimo. Na trhu dobře etablovaný multi-
brand s luxusní obuví a kabelkami v součas-
nosti prochází výraznými změnami. Kromě 
nového moderního designu poboček, který 

pochází z dílny prestižní a uznávané české 
architektky Evy Jiřičné a na který se můžeme 
těšit od září, Beltissimo rozšiřuje nabídku 
a s podzimem přináší ke stávajícím značkám, 
jako je Doucal’s, Lauren by Ralph Lauren 
nebo Steve Maden, šest nových značek. 
Portfolio tak dosáhlo na dvacítku světových 
brandů a nabízí nejširší výběr designových 
bot u nás. Mezi hity podzimu z řad novinek 
Beltissima patří casual trendy následující ital-
ské boty Angelo Bervicato nebo ručně šité 
stylové kožené válenky Mou. Nejatraktivnější 
novinkou, kterou navíc Beltissimo přináší do 
České republiky exkluzivně, je značka Chia-
ra Ferragni stejnojmenné blogerky a módní 
ikony. Butiky Beltissimo se jejím uvedením 
na český trh zařadí po bok pařížského Le Bon 
Marché, londýnského Selfridges nebo Level 
Shoe District v Dubaji, kde jsou modely Chia-
ry Ferragni také k dostání. 

Nedávno vzniklé silné uskupení značek Premium Fashion Brands s ambiciózními plány na další expanzi sdružuje 
28 butiků s obuví, oblečením a doplňky, které v současnosti dosahují celkového obratu více než 400 milionů Kč. 

Kdo stojí za Premium Fashion Brands
Nová společnost vznikla spojením silného finančního 
investora a oborových partnerů. Ve společném pod-
niku vlastní 50% podíl pan Jaroslav Havel, uznávaný 
advokát, řídící partner největší československé advo-
kátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Oborovými 
partnery s 50% podílem jsou pan Marián Vrtoch a jeho 
partnerka paní Jana Jusnová, kteří v sektoru prémiové 
módy úspěšně podnikají přes 15 let a vybudovali síť 
19 maloobchodních prodejen s obuví a luxusním ob-
lečením v čele s českou sítí 10 obchodů značky Geox. 

www.pfb.cz | www.beltissimo.eu



KARE Café KARE Café

Představujeme vám jeden naprosto jedinečný projekt – KARE Café, který se jako první na světě zrodil nápadem majitele 
české franchisy značky KARE. Jde o spojení kavárny, freshbaru, restaurace a showroomu designového nábytku. Citlivě 
zvolený nábytek z dílen KARE Design tvoří prostor kavárny, na druhé straně se pak nachází showroom s atraktivním 
nábytkem a designovými doplňky, které si každý host kavárny může pohodlně prohlédnout. Tento nábytek si může 
obstarat do své firmy i k sobě domů. Vše, co uvidí v kavárně, je zkrátka možné zakoupit.

zajímavé prostředí pro firemní akce

4

Rozmanitost využití prostor
Prostory jsou sympatické svým unikátním 
konceptem a jsou vhodné i pro pořádání 
nejrůznějších akcí. Kavárna kombinovaná 
s designovým showroomem nabízí vnitřní 
i venkovní prostory (v létě venkovní zahrád-
ka). Netradiční příležitostí je možnost užít 
si akci v celém prostoru restaurace – tedy 
i v prostředí showroomu nábytku KARE. Ka-
pacita vnitřního prostoru je cca 45 míst k se-
zení, celkem pak může prostor uvítat asi 60 
- 100 hostů. Pronájem je možný po dohodě 
zdarma. Využití prostor pro uzavřenou spo-
lečnost je velmi rozmanité - večeře, rodinná 
setkání, oslavy, školní večírky, odborná ško-
lení, firemní setkání a prezentace, teambuil-
dingy, vánoční, novoroční, tematické a jiné 
slavnostní akce…

Kavárna disponuje barem, menším ta-
nečním parketem, nabízí vlastní technické 
zařízení (mikrofon, projektor - možnost 
prezentace na plazma obrazovce, ozvučení 
(hudba v celém prostoru), zajištění DJ ‘s, hu-
debního vystoupení či dalších vystupujících 
po dohodě. Po celou dobu akce je k dispozici 
vyškolený, profesionální, dynamický a přátel-

ský personál KARE. Počet členů obsluhy na 
pořádanou akci po individuální dohodě s kli-
entem. Prostory kavárny i showroomu jsou 
nekuřácké.

Dobrá adresa, příjemná obsluha, atraktiv-
ní nabídka nápojů i pokrmů a především oku 
lahodící prostory na ploše o velikosti 350 m2, 
to je KARE Café, kde posezení je nevšedním 
zážitkem – estetickým i gurmánským. 

Zajímavé a chutné gurmánské lahůdky
Zásadním momentem při přípravě jídla je zde 
vždy netradiční přístup šéfkuchaře a součas-
ně čerstvé suroviny. Ze základních surovin 
dokáže šéfkuchař Marek Pel vytvořit lahod-
né dílo, které potěší chuťové pohárky všech 
labužníků. Úspěšně absolvoval různé kurzy 
včetně molekulární gastronomie a známé 
jsou mu i nejvyšší gastronomické mety, jako 
byla spolupráce s 3* Michelin šéfkuchaři.

Každý týden je k výběru originální menu 
od šéfkuchaře. Jídla jsou vskutku netradiční, 
ale nejde o žádnou „kostku ve skluzu“. Zde si 
opravdu pochutnáte a nemusíte mít obavy, 
zde vašeho klienta uctíte jídlem na úrovni. 
O jakou kuchyni jde, jsme se zeptali přímo 
Marka Pela.

„Snažíme se našim zákazníkům uvařit 
jídla ze všedních surovin, tak jak si je doma 
neuvaří. V jídle hledáme jednoduchost a vy-

K ARE Café

Zrudka opečený 
kozí sýr v řepovém 
těstě s marinovanou 
řepou a prachem 
z karamelizovaných 
ořechů
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Informace na tel.: +420 724 563 593
www.KARE-CAFE.CZ
WWW.KARE-SHOP.CZ

Roládka z králičího hřbetu
s restovanými bramborovými nočky
a glazovanou karotkou

školy“ založené v roce 1901, k jejímuž odka-
zu se hrdě hlásí. Byla zde vyšlechtěna odrů-
da André a započaty práce na vyšlechtění 
odrůd Pálava, Aurelius a Agni. Cílená selekce 
z nejlepších klonů udržovacího šlechtění ve 
spojení s půdními a klimatickými podmín-
kami, tzv. „terroir“, tvoří základ pro vypěsto-
vání výborné suroviny, převážně v nejvyšší 
jakosti, pro výrobu přívlastkových vín, která 
tvoří více než 90 % produkce. Majitelé, man-
želé Poliakovi, vybudovali významné rodin-
né vinařství a zároveň místo vhodné pro od-
počinek ve vinařském penzionu André.

Užijte si den v KARE Café.  
Ranní káva spolu s lahodnou snídaní  
už od 8:00 hodin, fresh oběd či příjemné 
posezení večer nad sklenkou vína, 
s drinkem či čerstvým smoothie. 
V centru Prahy na Jungmannově 
náměstí naleznete originální prostředí, 
které prezentuje nadšení pro design ve 
společnosti KARE. 

váženost. Základem je čerstvost, od zeleniny, 
přes maso, ryby až k čerstvým těstovinám. Na 
oběd převážně servírujeme jídla zaměřená 
na Itálii, jako je pasta, risotto aj., zkrátka jídla 
pro lidi, kteří se potřebují nasytit za krátkou 
dobu. Večer ale u nás můžete nově ochutnat 
vyloženě české menu, kdy jsme vzali recepty 
našich babiček a předělali jsme je mladým 
moderním pohledem.“ 

V KARE Café také naleznete bagety, saláty 
a čerstvé pečivo Breadway. Rovněž nápojový 
lístek nabízí velmi atraktivní položky.

Čerstvé nápoje, fantastická vína
Můžete zapomenout na běžné kupované džu-
sy, vše je čerstvé. Vyzkoušet zde lze také nápo-
je ze superfood, jsou zdravé a chutnají skvěle. 

Dodavatelem fantastických vín, u nichž je 
oceňován především jejich odrůdový cha-
rakter a čistota, umocněný vysokou přírodní 
vyzrálostí hroznů z přísně limitované sklizně 
je Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlo-
vice. Ta navázala na tradici „Zemské révové 



Historie značky Thomas Cook
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Současnost značky Thomas Cook

7

Všechno začalo 5. července 1841, kdy Tho-
mas Cook zorganizoval svůj první výlet. Vy-
pravil zvláštní vlak z Leicesteru do 20 km 
vzdáleného Loughboroughu, který vezl 500 
cestujících. Za cestu zaplatili cestující jeden 
šilink. Nicméně až v roce 1845 se rozhodl, 
že bude na cestování vydělávat. Naplánoval 
cestu vlakem z Leicesteru do Liverpoolu, 
Nottinghamu a Derby. Jízdné stálo 15 šilinků 
pro první třídu a 10 šilinků pro druhou. Kdo 
chtěl, mohl si připlatit cestu speciálním par-
níkem do Severního Walesu.

První zájezd
První zájezd se uskutečnil o deset let později. 
Thomas Cook vedl dvě skupiny z Harwich 
do Antverp, poté do Bruselu, Kolína nad 

Více najdete na
www.ckneckermann.cz

175 let
cestování pod značkou

Thomas Cook, druhý největší touroperátor v Evropě, 
jehož součástí je i Cestovní kancelář Neckermann,  
si připomíná výročí 175 let od založení. 

Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem, Heidel-
bergu, Štrasburku a výlet zakončil v Paříži 
na mezinárodní výstavě, odkud se vrátil 
přes Dieppe do Londýna. Poté si otevřel 
svůj první kamenný obchod na Fleet Street 
v Londýně. Horní patro využíval jako penzi-
on. Následovaly cesty do Egypta a Palestiny. 
V roce 1872 absolvoval svou první cestu ko-
lem světa. Byl pryč z domova 222 dní a ujel 
přes 40 225 km. O několik let později zavedl 
nové oddělení Zahraniční bankovnictví a vý-
měna peněz. V roce 1886 uvedl syn Thomase 
– John Mason Cook na trh svou flotilu luxus-
ních parníků na Nilu a dalším mezníkem byl 
rok 1919, kdy jako první cestovní kancelář 
nabízela letecké zájezdy. Od té doby se mno-
ho změnilo. Nyní společnost Thomas Cook 
působí ve 21 zemích, zaměstnává více než 
31 000 lidí a na dovolenou přepraví více než 
23 milionů klientů ročně. Vlastní také 94 le-
tadel (Condor a Thomas Cook Airlines).

Josef Neckermann
Součástí skupiny Thomas Cook je i Cestovní 
kancelář Neckermann. V roce 1963 ji v Ně-
mecku založil Josef Neckermann, když vydal 
brožuru o šesti stránkách jako přílohu katalo-
gu produktů zásilkového obchodu. Obsaho-
vala nabídku zájezdů do Španělska, Tuniska, 
Rumunska a Jugoslávie. Pak se osamostatni-
la a proslavil ji slogan Neckermann vám to 
umožní , nabízela levné zájezdy pro každého. 

Následně vznikaly pobočky v Holandsku, 
Belgii, Polsku a Maďarsku. V roce 2001 pak 
společnost přebral Thomas Cook a v roce 
2007 vznikla česká pobočka Cestovní kance-
lář Neckermann.

Neckermann existuje
Bohužel stále se najdou lidé v Česku, kteří si 
pod pojmem Neckermann vybaví zkracho-
valý zásilkový obchod. Přitom Cestovní kan-
celář Neckermann patří k leaderům na čes-
kém trhu. Nabízí stovky zájezdů, jako jedna 
z mála uvádí konečné ceny včetně letištních 
a bezpečnostních tax a palivového příplatku, 
s možností dokoupení fakultativních služeb. 
Na výběru hotelů si dává záležet, má řadu vý-
hod, slev a speciálních nabídek pro rodiny, 

pro single s dítětem, pro seniory nebo dvoji-
ce. Každoročně vydává katalogy Léto u moře, 
Eurovíkendy, Hory a sníh a Autem Evropou. 
Má největší nabídku dovolené s vlastním au-
tem, zejména do Rakouska, a také se pyšní 
největší ubytovací kapacitou v Bulharsku.

Hudba budoucnosti
Jako první cestovní kancelář přišla do Česka 
s možností dynamicky sestavované dovo-
lené za nejnižší ceny, které zrovna na trhu 
jsou. Díky tomu se nabídka rozrostla o stov-
ky hotelů a desítky destinací po celém světě. 
Pobyty nejen po Evropě, ale i v exotických 
částech světa, jako je Dominikánská repub-
lika, Tobago nebo Barbados, jsou tak dostup-
nější než kdy dřív. Tuto možnost totiž vyu-
žívají i lidé, kteří si dosud svou dovolenou 
sestavovali sami. Vítají, že mají zázemí velké 
cestovní kanceláře a k tomu získají zájezd za 
výhodnější cenu, než na kterou by dosáhli 
sami. Balíček využívají i ti, co se jim nehodí 
zájezd od soboty do soboty a upřednostňují 
jiné dny odletu a příletu, nemají čas, anebo 
jazykovou výbavu k tomu, aby si cestu zařídi-
li sami. Cena je oproti jiným cestovním kan-
celářím včetně transferů z letiště do hotelu 

a zpět a k dispozici je klientům i služba na 
telefonu 24 hodin denně s česky mluvícím 
zástupcem, který pomůže v případě nesnází. 

Připravila:
Jana Hájíčková, mluvčí CK Neckermann 

Foto: CK Neckermann

Nechte si sestavit dovolenou na míru. 
Díky dynamicky sestavované dovolené se můžete jet podívat kamkoliv a kdykoliv.

Thomas Cook
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Česká příroda - staré časy – nadšený tým
Česká příroda je inspirací a zdrojem jedineč-
ných ingrediencí do kosmetiky MANUFAK-
TURA. V recepturách jejich výrobků najdete 
cenné výtažky z bylin a ovoce, typických pro 
české louky, zahrady a sady – z chmelu, vinné 
révy, meruněk, slunečnice, ovsa, máty, me-
duňky, kopřivy a mnoha dalších…

Staré časy jsou nejen vzorem pro design 
obchodů MANUFAKTURA, které jsou kon-
cipovány tak, aby návštěva každého z nich 
působila jako milé pohlazení a evokovala 
nostalgickou atmosféru dob dávno minu-
lých. Osvědčené rady našich babiček, které si 
myly vlasy pivem, vkládaly pod polštář sáček 
s levandulí pro dobré spaní, využívaly oves 
k péči o pleť apod. jsou také inspirací pro re-
ceptury výrobků MANUFAKTURA .

Manufaktura je výjimečná také tím, že 
celý proces vývoje, výroby, prodeje i pro-
pagace 300 položek sortimentu kosmetiky 
a doplňků vzniká ve vlastním dlouholetém 
týmu zapálených pracovníků v téměř ro-
dinném prostředí - od prvotní myšlenky až 
po poslední detail hotového produktu a je 
výsledkem nekonečného týmového brain-
stormingu. Dokončovací práce a uvedení 
na trh každého z nich je vždy pro celý tým 
Manufaktury malým svátkem. Z produktů 
i obchodů značky Manufaktura je doslova 
cítit, že jsou vytvářeny s láskou. Je na nich vi-
dět, že vznikaly s nadšením lidí, které práce 
velmi baví. Majitelé firmy vždy vnímali tým 
zapálených kolegyň a kolegů jako skutečné 
bohatství, kterého si váží, a snaží se o něj ná-
ležitě pečovat.

Kde se vzala kosmetika MANUFAKTURA?
Příběh značky MANUFAKTURA začal vy-
budováním maloobchodní sítě originál-
ních obchodů s českými lidovými řemesly 
a dřevěnými hračkami v krásném prostředí 
historických domů v centru staré Prahy. Na 
myšlenku obohatit sortiment řemesel a hra-
ček o vlastní kosmetiku přivedlo majitele 
společnosti překvapivě kouzlo místa, kde 
tehdy sídlil hlavní sklad zboží. Nacházel se 
totiž v prostorách bývalé Kadlecovy mýdlár-
ny v Libni. Oprášit dávnou výrobu čerstvých 
glycerinových mýdel se tak milovníkům sta-
rých časů a tradic téměř nabízelo. Začali pá-
trat v historii, zapojili do spolupráce vysoké 

školy, přizvali kosmetologické odborníky 
a zanedlouho byl na světě projekt výroby 
čerstvých glycerinových mýdel… Díky jejich 
úspěchu a poptávce po dalších produktech 
byla tato mýdla postupně doplňována o dal-
ší kosmetické výrobky, pro jejichž vývoj 
vždy byla a dodnes je inspirací česká histo-
rie a příroda. Proto je kosmetika charakte-
ristická obsahem originálních ingrediencí 
– českého piva, vína, karlovarské vřídelní 
soli, léčivých bylin a ovoce typických pro 
naše zahrady, sady a louky. Pro kosmetiku 
MANUFAKTURA je dále typické propojení 

mimořádné kvality, jemného a šetrného slo-
žení, příznivé ceny a výjimečného designu. 
Postupem doby byl celý kosmetický kon-
cept sjednocen myšlenkou domácích lázní, 
vycházejících ze světoznámé české lázeňské 
tradice a reagující na novodobou uspěcha-
nou dobu, ve které často chybí klid, pohoda 
a odpočinek.

Značka Manufaktura kontinuálně pracuje 
na rozvoji obchodní sítě, propojení s inter-
netovým obchodem a s tím spojeném omni-
channel marketingu. Další rozvoj značky 
promýšlí majitel velmi odpovědně. V duchu 
motta „Méně je mnohdy více“ asi nepřekvapí, 
když se ani v budoucnu značka Manufaktura 
nebude vrhat za krátkodobými cíli s vidinou 
rychlých zisků. Chce se nadále soustředit na 
zachování vysoké kvality produktů a úrovně 
prodeje, rozšiřování skupiny stálých spoko-
jených zákazníků a neustálé překvapování 
zákazníků originálními novinkami, které 
budou respektovat jejich zásady. Těmi jsou 
třeba limitované edice.

Tradice limitovaných edic
Limitované edice kosmetiky Manufaktura 
vychází dvakrát do roka, vždy s originálním 
a sezónním složením a designem. První limi-
tovanou edicí byla kosmetická řada Mojito, 
která sklidila velký úspěch a v sortimentu se 
udržela mnohem déle, než bylo původně plá-
nované. Následovala například Vanilka, Ma-
lina, Hruška, Grep a pomeranč nebo slavné 
Perníčky.

Nová limitovaná edice je vždy velkým 
překvapením, a dokud nedoputuje na 
prodejny, je dokonce tajemstvím. 

Stoprocentně českou značku MANUFAKTURA není třeba nikomu u nás představovat. Letos, kdy její vlastník - společnost Čes-
ký národní podnik, s.r.o. - slaví 25 let výročí úspěšného fungování, může s hrdostí uvést, že za dobu své existence potěšila 
MANUFAKTURA prostřednictvím 37 000 000 výrobků již více než 10 miliónů zákazníků. Společnost sídlí a vyrábí v Čechách, 
obchoduje s českými výrobky, vyvíjí, vyrábí a prodává českou kosmetiku inspirovanou českou tradicí, historií a přírodou, 
spolupracuje především s českými dodavateli. Díky zajištění pravidelného odbytu a spolupráci při vývoji, designu a ochraně 

produktů byly vytvořeny podmínky pro udržení řady zanikajících českých řemesel.

Tajemství a kouzlo limitovaných edic

Limitovaná edice JABLKO Vám zpříjemní 
sychravé chladné podzimní a zimní měsíce 
hřejivou vůní červených jablíček, korunova-
nou špetkou skořice, která k tomuto období 
neodmyslitelně patří a navozuje mile nostal-
gickou atmosféru. Přírodní cenné jablečné 

výtažky v kosmetických produktech budou 
hýčkat Vaši pokožku - extrakt z jablečné 
dužiny bohatý na antioxidanty, minerály 
a vitamíny napomáhá hydrataci, zvláčně-
ní a ochraně pokožky. Cenný olej lisovaný 
z jablečných jadérek podporuje regeneraci 

a výživu pokožky. Tradičním doplňkem li-
mitované edice je poctivý jablečný sirup, ze 
kterého vykouzlíte skvělé horké nápoje pro 
chvíle domácí pohody.

www.manufaktura.cz

Novinkou je limitovaná edice JABLKO
Přeneste se alespoň na chvíli do prosluněného jabloňového sadu. Nádherné jabloně 
zdobí naši českou krajinu od jara až do podzimu. Jablko - již od středověku tradiční 
české ovoce, je symbolem lásky a krásy a nedílnou součástí naší kultury, vzorem pro 
ornamenty, námětem pro písně…
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Nejen rumy Oliver & Oliver, ale všechny 
produkty oficiálního zastoupení společnosti 
Rumako je možné si prohlédnout, ochutnat 
anebo přímo zakoupit na firemním showroo-
mu v Lidické ulici 1 na Praze 5. Zde se zákaz-
níkům věnuje a vždy vřele poradí odborný 
personál. Příjemné prostory showroomu jsou 
také místem pravidelných rumových degusta-
cí a setkání s partnery společnosti Rumako.

Pro ty, kteří preferují výběr online, je mož-
nost spolehlivého objednání přes e-shop spo-
lečnosti na adrese shop.rumako.cz, kdy zá-
kazník dostává garanci doručení do druhého 
dne a po Praze již v den přijetí objednávky.

Společnost Rumako s.r.o. byla založena roku 2012 panem Martinem Vamberou se zaměřením na přímý dovoz a distribuci 
exkluzivních destilátů z celého světa. Od počátku se stal hlavním obchodním artiklem společnosti přímý dovoz a oficiální 
zastoupení exkluzivních rumů z Dominikánské republiky Oliver & Oliver, které získávají významná ocenění po celém světě. 
Prvotřídní kvalita postavená na tradici kubánské výroby rumů, nezaměnitelná chuť a rozsáhlá nabídka, ze které si vybere 
opravdu každý, to jsou jen některé z charakteristických znaků těchto vynikajících rumů.

Exkluzivní rumy
z Dominikánské republiky

Oliver & Oliver
Rodinná firma Oliver & Oliver se věnuje 
řemeslné výrobě rumů té nejvyšší kvality 
„grandes rones“. Historie firmy sahá až do po-
loviny devatenáctého století, kdy postupem 
času dosáhla rodinná firma Oliverů se svoji 
výrobou rumů velkých úspěchů, které však 
upadly v zapomnění během druhé španělské 
revoluce a režimu Fidela Castra. Velký sen 
o pokračování rodinné tradice obnovil na 
počátku devadesátých let 20. století násled-
ník rodu Pedro Ramon Lopez Oliver a jeho 
rodina, kteří za pomoci těch nejlepších ku-
bánských mistrů výroby rumů „maestros 
roneros“ dnes vyrábí rumy „grandes rones“ 
v Dominikánské republice, jejichž jedineč-
nost stojí na rodinné tradici, způsobu výroby 
a použití těch nejkvalitnějších surovin.

Výrobce rumů Oliver & Oliver dnes patří stá-
le k menším výrobcům, což přispívá k lepší 
kontrole, zachování kvality výroby a mož-
nosti produkce širokého sortimentu rumů 
různým stylů, a to včetně velmi oblíbených 
likérů na bázích ušlechtilých rumů. 

Velmi důležité je také zařazení rumů Oliver 
& Oliver, a to do kategorie středně těžkých 
rumů díky použití dvou rozdílných typů al-
koholů vydestilovaných z melasy cukrové 
třtiny. Neutrální o obsahu 96% alkoholu a pá-
lenka, která je po vyzrání označována jako 
„malta“ o obsahu 75% alkoholu. Ta má oproti 
neutrálnímu destilátu vysoký potenciál pro 
dlouhodobé zrání a výrazně tak ovlivňuje 
organoleptické vlastnosti výsledných rumů.

Oliver & Oliver 
- průkopník metody dvojitého zrání
Čerstvý alkohol a pálenku Oliver & Oliver 
pečlivě vybírá a následně kupuje od význam-
ných producentů alkoholu mimo území Do-
minikánské republiky, jelikož nemá vlastní 
destilaci. Vzhledem k tomu, že má možnost 
vybrat na trhu ty nejlepší destiláty, se stává 
tento proces naopak velkou konkurenční vý-
hodou. Navíc Oliverovi „maestros roneros“ 
jsou velmi znalí právě i v procesu destilace 
a jejich zkušenosti jsou tak cenné pro výrobu 
těch nejlepších rumů.

Oliver & Oliver využívá pro efektivnější zrá-
ní svých rumů menší, výhradně vypalované 
sudy z amerického a francouzského dubu 
o obsahu 220 l, které mají ideální poměr 
mezi množstvím rumu a plochou dřeva.

U některých významných produktů je pou-
žito tzv. dvojité zrání. Můžeme říci, že právě 
Oliver & Oliver je průkopníkem této metody. 
Pro dvojité zrání používá Oliver & Oliver 
sudy po prémiové single matl whisky, repo-
sado tequile, sherry i portském. Kromě toho 
najdeme mezi sudy i ty z produkce François 
Frères, který je věhlasným výrobcem sudů 
pro světoznámé vinaře.

Mimo jiné přírodní podmínky se stálou tep-
lotou nad 30°C vyvolávají rychlejší a výraz-
nější reakce při zrání. Rum tak zraje až 4x 
rychleji, než je tomu v evropských oblastech 
výroby whisky či koňaku.

Rumům z produkce Oliver & Oliver je na 
konci celého procesu výroby dopřán „odpo-
činek“ v podobě několika týdnů, který má 
podstatný vliv na dokonalý výsledek. Vše je 
navíc podtrženo dodržováním přísných ku-
bánských norem výroby rumů, a to i přesto, 
že na Dominikánské republice prakticky žád-
né normy pro výrobu rumu neplatí. Kromě 
toho, žádná rumová báze neopustí sud, do-
kud není skutečně vyzrálá do podoby určené 
mistrem rumu.

Všechna tato specifika ve výrobě rumů Oli-
ver & Oliver vedou k opravdu výjimečné kva-
litě a ne náhodou tak již dlouhá léta získává 
významná ocenění z celého světa napříč 
všemi kategoriemi, kdy navíc 4 rumy z pro-
dukce Oliver a Oliver jsou zařazeny mezi 10 
nejlepších rumů světa.

Společnost Rumako také objevuje i další zají-
mavé destiláty z významných oblastí celého 
světa s důrazem na jejich jedinečnost a kva-
litu danou použitím těch nejkvalitnějších su-
rovin. Mezi takové můžeme zařadit slovenské 
jednodruhové ovocné pálenky BVD, anglické 
giny The King of Soho a Martin Miller's nebo 
ruskou vodku Russian Crown. 

Novinkami tohoto roku společnosti Ruma-
ko jsou skvělé rumy z francouzské produkce 
Compagnie des Indes, špičkové francouzské 
koňaky Chabasse a Bowena a do posledního 
detailu vyladěná švédská vodka DQ. 

Díky posílení na českém trhu mohla spo-
lečnost Rumako se svými značkami prvotříd-
ních destilátů vstoupit i na další evropské 

Presidente 23 años – 
velmi oblíbený u většiny 

milovníků rumů

King of Soho, 
představitel 
prémiového 
London Dry ginu

Setkání zástupců společnosti Rumako s rodinou Oli-
verů přímo ve výrobě – zleva Martin Křivánek, Ivette 
Garcia de Blanck, Martin Vambera, Jan Končel, Pedro 
Ramon Lopez Oliver

Showroom
Rumako

trhy jako Slovensko, Rakousko, Maďarsko, 
Polsko a jiné. S tímto krokem je také spoje-
ná lehká úprava firemního loga společnosti 
Rumako, kdy původní „RUMAKO – Oficiální 
zastoupení Oliver & Oliver“ nahrazuje „RU-
MAKO - WORLD OF EXCLUSIVE SPIRITS“

Dnes můžeme společnost Rumako ozna-
čit za leadera a inovátora v oblasti dovozu 
a distribuce exkluzivních destilátů. V detail-
ně promyšlené filozofii hraje důležité místo 
i sblížení s novými obchodními partnery, 
kde právě sklenka dobrého pití nemůže ni-
kdy chybět. Výborným prostředkem jsou pro 
tyto účely řízené a neřízené degustace, které 
jsou Rumakem prováděny s vysokou dávkou 
profesionality. Ve společnosti Rumako pra-

cují lidé, pro které je jejich práce také koníč-
kem a v konečném výsledku je tato přidaná 
hodnota velmi znát. 

Ale pojďme si přiblížit značku, kterou to 
všechno začalo a která byla na počátku 
působení firmy hlavním obchodním 
artiklem - Oliver & Oliver.

Cubaney Centenario 
– Rum roku 2012, je 

zařazen mezi 10 nej-
lepších rumů světa

Unhiq XO – jeden z vrcholů 
umění „maestro roneros“ 
s přiloženým certifikátem 
jedinečnosti

www.rumako.cz, shop.rumako.cz, facebook.com/rumako.cz 
zákaznická linka: +420 775 654 011, otevírací doba: po – pá: 9:00 – 18:30 hod., so: 9:00 – 13:00 hod.

Ruční výroba 
prochází prakticky 
celým výrobním 
procesem

prvotřídní 
kvalita je dána 
také důslednou 
kontrolou



Lidem byl dán do vínku výjimečný dar 

- schopnost vnímat krásu. Vnímáme 

krásu stvořenou přírodou, která je pro 

nás zdrojem životní energie a věčnou 

inspirací. Vnímáme ale také krásu 

vytvářenou lidmi. Krásu, která nás 

kultivuje a přináší nám radost. 

Takřka sto šedesát let celé generace mistrů sklárny 

Moser vkládají do křišťálu své představy o kráse 

a dokonalosti. Díky jejich řemeslným dovednostem 

a uměleckému citu přicházejí na svět díla, která 

vám nabízíme jako inspiraci k obdarování vašich 

nejbližších a všech dalších lidí, kterým si přejete 

věnovat dar s ukrytou duší.

jedinečná
K ř i š ťá LoVá  D í L a

prode j n í g al e ri e mo s e r  
pr aha   Na PříkoPě 12    t:  +420 224 211 293    S taroměS tSké NáměS tí  603/15    t:  +420 221 890 891  

K arlov y vary   kPt.  Jaroše 46/19    t:  +420 353 416 136    tržiš tě   7    t:  +420 353 235 303

návš t ě vn icKé ce n t r u m     s Kl ář s Ké m u z e u m     e xKu r z e     prode j n í g al e ri e     K avárna c aF é mo s e r  
K arlov y vary   kPt.  Jaroše 46/19    t:  +420 353 416 136

w w w . m o s e r - g l a s s . c o m

ať naše křišťálová díla potěší Vás osobně nebo Vaše blízké, bude 
v nich trvale uchována historie, současnost i jedinečné 

mistrovství  řemeslníků sklárny Moser.

Dárkem z křišťálu Moser vyjádříte úctu
 a vážnost ke svým přátelům či obchodním partnerům. 
Na přání může být výrobek opatřen erbem, elegantním 

monogramem nebo věnováním.
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Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

Potten & Pannen – Staněk: Nový Smíchov, Praha 5 I Rumunská 43, Liberec I Šantovka, Olomouc
Vaňkovka, Brno I OC Centrál, Bratislava

Collection

QUINSAI GARDEN
Inspirací pro dekor k této nové kolekci jsou květiny, se kterými se Marco Polo 
seznámil během své cesty po Číně. Noblesní pivoňky se snoubí s jemnými 
kaméliemi, chryzantémami veselých barev a magnoliemi.

inz VB_Quinsai Garden (B&S) 210x280.indd   1 23.08.16   16:27
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Na počátku 20. století se společnosti poda-
řilo získat významnou zakázku na vybavení 
armádních kantýn. Dalším významným po-
činem bylo v roce 1921 vybavení kuchyně 
na Titanicu. Během druhé světové války se 
ovšem měď stala příliš drahým materiálem. 
Z tohoto důvodu se Armand Mauviel, který 
stál v této době v čele společnosti, rozhodl, 
že rozšíří produktové portfólio o cenově vý-
znamně výhodnější hliníkové pánve. 

Mauviel 1830 začal postupně úspěšně do-
bývat další trhy a vybavovat ty nejznámější 
kuchyně a stal se pojmem jak u odborné, tak 
i u laické veřejnosti. Měděné nádobí je mezi 
profesionálními kuchaři považováno za vr-
chol kvality z důvodu vynikajících tepelných 
vlastností mědi, díky kterým lze pokrmy při-
pravit rychle a navíc efektivně s ohledem na 
úsporu tepelné energie. Nelze pominout ani 
krásný vzhled tohoto nádobí, který hraje při 

výběru nádobí čím dál tím větší roli. V roce 
1995 společnost ve spolupráci s EDF vytvoři-
la kolekci nádobí na indukční sporáky. Tato 
kolekce Induc’inox využívala třívrstvého 
materiálu – magnetické nerezové oceli. To 
umožňovalo rovnoměrný rozvod tepla po 
celém povrchu a tím i ještě větší úsporu času 
a energie. V roce 2008 byla tato kolekce zmo-
dernizována a výsledkem bylo zrození řady 
M’Cook. O rok dříve, v roce 2007, byla vytvo-
řena kolekce M’Stone, která je určena široké 
veřejnosti. Nejen díky výbornému vztahu 
ceny a kvality, ale i z důvodu, že umožňuje 
zdravé vaření, které je v současnosti celosvě-
tovým trendem. 

Každý den přichází do továrny ve Villedieu 
les Poeles sedmdesát řemeslníků, kteří mistr-
ně tvarují měď, ocel a hliník. Denně vytvářejí 
design 1300 výrobků. Každý krok od řezání 
měděných desek až po montáž vyžaduje ob-
rovskou pozornost a zručnost. 

Na tomto přístupu se od založení společ-
nosti nic nezměnilo. Zákazníci si mohou 
vybírat z 900 produktů. Díky vysoké kvalitě 
materiálu a zpracování značka již od začátku 
spolupracuje s hotely a profesionály. Není 
náhodou, že si ji zvolil i věhlasný tříhvězdič-
kový kuchař Yannick Alléno, který se osobně 
podílel na vytvoření kolekce Y. A. by Mauviel. 

Značku Mauviel v České a Slovenské repub-
lice zastupuje společnost Potten & Pannen 
– Staněk, která bude mít na počátku října 
již podruhé čest uspořádat pro své význam-
né zákazníky event spojený s ochutnávkou 
menu připravovaného přímo Yannickem 
Allénem a jeho teamem jak jinak než na ná-
dobí Mauviel. Do příprav se zapojí i vysoce 
profesionální team Filipa Sajlera. 

Nádobí M’Stone 3 si vybral do své produkto-
vé řady Pohlreich Selection i Zdeněk Pohl- 
reich, se kterým společnost Potten & Pannen 
– Staněk spolupracuje. O produktové řadě 
M’Stone 3 prohlásil: „Tato řada nádobí od fir-
my Mauviel, která zásobuje nejvější profesio-
nály světa, je snadná k použití a její nepřilna-
vý povrch udělá z vaření procházku růžovým 
sadem.“ 

„Z nadšení se rodí výjimečnost“
Firma byla založena Ernestem Mauvielem ve „městě mědi“, normandském Villedieu-les-Poeles. Toto 
město má tradici ve zpracování mědi již více než 800 let. A právě na tradici, která je předávána z genera-
ce na generaci, je založeno umění špičkového francouzského výrobce nádobí Mauviel. 

„Tradice
je základním
stavebním kamenem
budoucnosti“
Tato slova prezidentky společnosti 
Mauviel, paní Valérie Le Guern Gilbert, 
jsou shrnutím příběhu rodinné firmy, 
který se začal psát již roku 1830. 
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70 let… bohatá historie  
a nespočet zkušeností
Historie společnosti Dřevojas se začala 
psát už v roce 1946. Počáteční nápad truh-
lářských dělníků, zaměstnaných u malých 
živnostníků a národních správ, založit 
v centru Svitav výrobní družstvo Dřevojas 
dal vznik současnému špičkovému české-
mu producentovi v oblasti koupelnového 
nábytku… pojďme ale hezky od začátku. 
Významným milníkem v historii byl rok 
1959 a požár, který na nějakou dobu ochro-
mil výrobu. Jak se říká… všechno zlé je 
pro něco dobré! V tomto roce proběhla 
renovace a významná modernizace dílen, 
která výrazně přispěla k rozvoji družstva 
Dřevojas v dalších letech. Výrobní prostory 
s postupem času přestaly kapacitně stačit, 
a proto byla nutná výstavba nového závo-
du v průmyslové zóně města Svitavy, kde 
společnost sídlí dodnes. I přes několikrát 
se měnící historii, výrobního sortimentu 
nevyjímaje, se od roku 1993 společnost 
Dřevojas začala specializovat pouze na de-
signový koupelnový nábytek. 

Síla rodinného podnikání aneb
z rukou otce do rukou syna…
Když se síla rodinných vazeb převede do podnikání ve 21. století, bezpochyby 
dá vzniku stabilní a fungující společnosti… jejím příkladem je ryze český výrobce 
koupelnového nábytku svitavská společnost Dřevojas, v. d. 

Čas nezastavíš…
Je přirozenou etapou podnikání, že se každá 
firma s bohatou historií postupem času neo-
bejde beze změn ve vedení. Rok 2001 byl pro 
Dřevojas plný změn! Výrobní družstvo kou-
pil pan Zdeněk Blažek starší a 100% rodinná 
společnost, bez účasti zahraničního kapitálu, 
byla na světě! Završením úspěšného 11letého 
působení pana Blažka na pozici majitele i ře-
ditele bylo v roce 2012 předání firmy z otce 
na syna. „Určitě to pro mě tehdy nebyla lehká 
situace. Od svého otce jsem přebíral kvalitně 
fungující společnost, která se vypracovala na 
pozici leadra mezi výrobci koupelnového ná-
bytku. Tehdy jsem cítil značný závazek správ-
ně na jeho práci navázat. A i proto jsem byl 
rád, že mi byl rádcovsky nápomocen a v pod-
statě toto platí i dnes,“ říká Ing. Petr Blažek, 
generální ředitel společnosti Dřevojas, v. d., 
tradičního českého výrobce koupelnového 
nábytku a dodává: „Nicméně jsem na firmu 
nebyl sám. Mohl jsem se plně spolehnout, 
a stejně tak jako na otce se i pomyslně opřít, 
o svého bratra, Zdeňka, který již několikátý 
rok zajištoval kompletní marketing Dřevoja-

su. I z toho důvodu jsem se mohl naplno vě-
novat výrobní části firmy a díky investicím ji 
strojně a logisticky vybavit do celoevropské 
úrovně.“ 

100% rodinná firma…  
konkurenční výhoda 21. století!
Nejen bohatá historie, ale především důraz 
na kvalitní výrobu a marketing může za to, 
že se český koupelnový nábytek z dílny Dře-
vojas stal žádaným zbožím po celé Evropě. 
Ne nadarmo se říká – zlaté české ručičky, 

a že jich bylo a je potřeba! „Jsem moc rád, že 
v dnešní době jsme schopni dát práci více jak 
70 lidem, kde každý zaměstnanec má u nás 
v podniku své místo,“ říká Ing. Petr Blažek. 

A v čem je výrobek Dřevojasu unikátní, že si 
dokázal vydobýt přední pozici u zákazníků? 
„Při výrobě našeho koupelnového nábytku 
je vždy používaná kvalitní MDF deska, kte-
rá je nabízena v leskle či matně lakovaných 
nebo foliovaných variantách,“ říká Ing. Petr 
Blažek a dodává: „Kvalita jde ruku v ruce 
s novou technologií, a proto jsme investovali 
přes 83 milionů korun českých do nového 
moderního strojového vybavení a interních 
informačních systémů. Nákup špičkových 
strojů nám umožňuje nabídnout zákazníkovi 
více než 26 řad koupelnového nábytku v růz-
ném designovém i barevném provedení – 
od světle k tmavě hnědým dřevodekorům, 
po sytě barevné odstíny ve vysokém lesku 
nebo naopak hlubokém matu velvet touch.“ 
Koupelna, to ale nejsou jenom skříňky! Pro-
to v produkci svitavského Dřevojasu najdete 
přes 19 designových tvarů umyvadel. „Nově 
jsme pro letošní rok zahájili spolupráci také 
s předním zahraničním výrobcem umyvadel 
ze smaltované oceli, německou společností 
Kaldewei, která je ceněna zejména pro své 
vynikající užitkové vlastnosti,“ vysvětluje 
Ing. Zdeněk Blažek ml., manager marketin-
gu společnosti Dřevojas, v. d. Standardní 
nabídka je doplněna i o zrcadla či zrcadlové 
galerky v téměř 60 různých provedeních. 
A odkud bere společnost Dřevojas nápady 
k výrobě svého nadčasově laděného nábyt-
ku a ostatních neméně důležitých doplňků 
do koupelny?

Talentovaní studenti  
u nás mají svoji koupelnu…
„Přestože se každoročně inspirujeme tren-
dy ze světových veletrhů nábytku, velice si 
vážíme a dáváme tvůrčí prostor také mladé 
generaci z řad studentů designových a archi-
tektonických škol. Před třemi lety nás napad-
la myšlenka zrealizovat projekt „Studenti pro 
Dřevojas,“ říká Ing. Zdeněk Blažek ml. a dále 
vysvětluje: „První ročník se nesl v duchu 
koupelnového nábytku ve stylu 50. let a naše 

produktové řady se rozšířily o novinku Ret-
ro, jejímiž autory jsou Ing. arch. Jakub Med 
a jeho sestra Bc. Barbora Medová. V roce 
2015 naopak téma patřilo budoucnosti a vyu-
žití koupelnového nábytku jako místa pro re-
laxaci v roce 2025. Vítězem se stala Ing. arch. 
Alena Mocová s návrhem Santé Pro 2025, 
která dokázala, že šedý dekor betonu nemusí 
být nutně pouze základním stavebním mate-
riálem, ale také trendy záležitostí do každé 
nadčasově laděné koupelny. Tento trend se 
úspěšně potvrdil i u zákazníků.“

Láska v každém kusu  
koupelnového nábytku!
„Právě bohatá a místy i drsná historie, která 
byla od roku 2001 vždy intenzivně spojena 
se silou rodinného podnikání, nás dokázala 
dostat do pozice, ve které se nyní nachází-
me,“ uvádí Ing. Petr Blažek, mladší z obou 
bratrů, a závěrem dodává: „Nová generač-
ní etapa naší společnosti byla započata a já 
udělám maximum proto, aby byla minimál-
ně stejně úspěšná jako v době, kdy ji naplno 
vedl náš otec.“

Pokračování příběhů rodinných firem 
z uplynulého Milénia je dnes v České re-
publice mnohem více. Ovšem ne každá má 
své pozitivní pokračování jako zde, ve Svi-
tavách… přejme, ať příběh dalšího tisíciletí 
u Dřevojasu se má za čím ohlížet a pozitivně 
rekapitulovat. 

www.drevojas.cz 

Zleva:
Ing. Zdeněk Blažek, manager marketingu,
Zdeněk Blažek starší a Ing. Petr Blažek,  
generální ředitel společnosti Dřevojas, v. d.
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Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest pomáhá již více než dvacet let 
tuzemským i zahraničním investorům úspěš-
ně podnikat v České republice. Propaguje 
Českou republiku v zahraničí jako lokalitu 
vhodnou pro umisťování zajímavých investic 
z oblasti výroby, strategických služeb a tech-
nologických center. Ukazuje, že čeští pracov-
níci jsou kvalifikovaní, loajální a inovativní, 
že se Česko pyšní kvalitní infrastrukturou 
a stabilním politickým zázemím.

Od roku 1993 se CzechInvestu podařilo do 
České republiky zprostředkovat více než 
1 600 investičních projektů v celkové výši 
téměř 900 miliard korun. Tyto projekty daly 
práci na 260 tisícům lidí. Mezi nejvýznamněj-
ší zahraniční investory v České republice již 
tradičně patří podnikatelé z USA, Německa či 
Japonska. V posledních letech zaznamenává-
me boom korejských investic a své miliardové 
růžky začíná vystrkávat i Čína. Do Česka ex-
pandovaly významné světové firmy. Své továr-

ny, výzkumná centra nebo pobočky zde umís-
tily například společnosti Panasonic, RedHat, 
Oracle, BMW, Bosch, Hyundai či Honeywell. 

A čím je agentura CzechInvest tak význam-
ná? Především servisem, který poskytuje po 
celém světě, ale také domácím zastoupením 
ve všech českých krajích. Zahraniční zástup-
ci, kteří osobně jednají s investory, jsou plně 
k dispozici v New Yorku, San Franciscu, Lon-
dýně, Šanghaji, Soulu, Tokiu a Düsseldorfu. 

Brána k investicím
v České republice

Představte si, že jste investor, klidně i z druhého konce světa, a rozhodujete se, kam rozšíříte své podnikání.
Kde postavíte nový výrobní závod a na jaké další trhy expandujete? Kde nejlépe otevřít novou pobočku?

Co pro to budete potřebovat? Jak najdete vhodnou nemovitost či pozemek? Kdo vám bude dodávat? A co pracovní síla?

Z pražské centrály operuje také zástupce pro 
oblast Skandinávie.

Nelákají však jen zahraniční investory do Čes-
ka, ale pomáhají také těm českým prorazit za 
hranicemi. Unikátní programy CzechInvestu 
na podporu start-upů vysílají nadějné čes-
ké start-upisty do Mekky všech začínajících 
podnikatelů; Sillicon Valley, ale také do Lon-
dýna či New Yorku. V rámci projektu ESA 
BIC Prague pomáhá CzechInvest začínají-
cím podnikatelům implementovat kosmické 
technologie do běžného života a využít jejich 
byznysový potenciál.

V rámci databáze subdodavatelů sdružu-
je CzechInvest české podnikatele, kteří 
příchozím investorům nabízejí své služby 
a produkty. CzechInvest rovněž spravuje 
nejrozsáhlejší databázi podnikatelských ne-
movitostí svého druhu v České republice, 
včetně brownfieldů. Ty pak nabízí dle indi-
viduálních potřeb zájemcům z řad investorů. 

Pro investory je krom skvělého servisu v Čes-
ku připravena také rozsáhlá nabídka inves-
tičních pobídek a různých daňových úlev. 
CzechInvest je výhradní organizací, která má 
právo přijímat žádosti o investiční pobídky, 
pomáhá rovněž s jejich správným vyplně-
ním. České podnikatelské prostředí lze pod-
pořit i evropskými dotacemi, kterým se Cze-
chInvest do nedávna také věnoval. Od června 
2016 se o evropské finanční prostředky pro 
podnikatele stará její sesterská Agentura pro 
podnikání a inovace (API).

CzechInvest je přímo podřízený Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ČR. Jeho cíl je jasný, 
prostřednictvím svých služeb a rozvojových 
programů přispívat k  rozvoji domácích fi-
rem, podnikatelského prostředí a investorů. 
Na ty nejlepší investory poukazuje například 
každoročním oceněním pro Investora a pod-
nikatelskou nemovitost roku.

Rok Počet
projektů

Výše investice
(mil. CZK)

Počet
pracovních míst

1993 2 361,39 570

1994 7 2 131,99 1 392

1995 6 2 260,10 1 243

1996 5 5 216,76 1 865

1997 5 1 624,00 870

1998 16 28 621,17 4 164

1999 23 15 859,34 5 576

2000 58 94 164,97 19 544

2001 55 54 618,15 13 179

2002 57 61 560,72 15 316

2003 65 37 622,29 13 178

2004 138 55 497,81 21 604

2005 153 75 154,43 21 225

2006 176 113 576,63 34 680

2007 150 59 959,95 25 005

2008 89 24 189,43 11 466

2009 49 15 416,09 4 372

2010 60 14 615,16 7 037

2011 72 33 015,49 10 702

2012 81 20 369,55 8 530

2013 108 47 937,15 10 412

2014 147 86 956,14 16 842

2015 106 44 969,56 14 040

Total 1 628 895 698,26 262 812

Zahraniční zastoupení

Založena 
v roce 1992

Podřízena  
Ministerstvu průmyslu 
a obchodu ČR

Generálním ředitelem 
je od roku 2014  
Mgr. Ing. Karel Kučera

Zaměstnává 
120 lidí
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900 m2 inspirujícího prostoru
„Skvělí zaměstnanci si zaslouží skvělé pra-
covní prostředí a takové jsme se jim rozhod-
li poskytnout," uvádí důvod pro výstavbu 
nového sídla pan Ladislav Horčička, maji-
tel společnosti. „Na ploše 900 m2 vzniknul 
členitý prostor, kde si každý zaměstnanec 
najde to svoje. Devět zasedacích místností 
s nejmodernějšími multimédii, kavárna, od-
počinková zóna, to je jenom výběr z „vychy-
távek“ našich kanceláří budoucnosti. Cílem 
bylo vytvořit takové prostředí, aby se všich-
ni cítili v práci jako doma, kde má člověk to 
největší pohodlí pro práci i odpočinek.“

Zelený čtverec, symbol Servisbalu
„Zelený čtverec jako nový symbol naší firmy 
se promítá téměř vším, co v nové budově 
naleznete,“ začíná svůj výklad Jiří Štěpán, 
ředitel marketingu, když nás provádí po 
nové budově. „Samozřejmě, že ho uvidíte 
v logu, ale tím to zdaleka nekončí. Nejenže 
budova má čtvercový půdorys, sama o sobě 
je členěna na čtverce a zelené čtverce také 
tvoří vstupní portál. Symbol naší firmy také 
naleznete na každé zásuvce, vypínači a roz-
poznáte ho i v polepech na sklech. Stejně 
tak máme zelený čtverec jako středobod 
celého druhého patra – obří květináč plný 

zeleně se vzrostlým stromem. Tento symbol 
neodráží jen zjednodušený tvar krabice, ale 
přeneseně i chytrá obalová řešení, snadné 
a rychlé balení a pozitivní vztah k přírodě. 
Nebude tedy příliš odvážné říci, že v zele-
ném čtverci se zračí vize Servisbalu“.

Exteriér 
Vzhled budovy je architektonicky podřízen 
vizuálnímu stylu společnosti SERVISBAL. Do-
minantním prvkem je logo společnosti, které 
vystupuje plasticky z budovy. Výrazné zelené 
plochy oplechování oken korespondující 
s ekologickým zaměřením společnosti. Celá 
budova je citlivě zasazena do okolní zástavby 
a nevzhledné místo se proměnilo v příjem-
nou část Dobrušky.

Interiér 
„Při podrobném a důkladném návrhu in-
teriéru jsme si plně uvědomili složitost 
celkové problematiky,“ popisuje pan Hor-
čička. „To bylo impulsem ke spolupráci 
s odborníky v oblasti návrhu interiérů 
a spaceplanningů firmou Linstram. Naše 
požadavky na vytvoření 'kanceláří budouc-
nosti', kde se mohou lidé cítit lépe a praco-
vat efektivněji, dokázali převést do reálné 
podoby v duchu posledních znalostí. Za-
tímco prostory v patře jsou koncipovány 
jako administrativní, tedy pro zaměstnan-
ce a pro 'denní byznys', prostory v přízemí 
jsou určeny pro zákazníky a konání předvá-
děcích akci a školení. Obě patra propojuje 
'veřejné' prosklené schodiště.“

„Tvoříme obaly pro budoucnost“
Inovace nemusí vznikat jenom v Praze. Sebevědomé a progresivní společnosti se vyskytují i v regio-
nech. V Dobrušce, v kraji pod Orlickými horami, sídlí společnost Servisbal Obaly, která právě dokon-
čila výstavbu jedinečných prostor pro vývoj nových obalů a obalových řešení. A v čem spočívá jejich 
unikátnost? V dokonalém skloubení lidských potřeb zaměstnanců s požadavky na efektivní páci, která 
podněcuje vývoj nových inovativních řešení a postupů.

Prostoru dominuje „náměstíčko“
Centrem budovy ve druhém podlaží je pro-
stor pod prosklenou částí střechy se zelení 
a místy k posezení. Vzhledem k tomu, že 
„hned vedle“ se nachází bar, prostor přímo 
svádí k posezení u šálku dobré kávy. Ná-
městíčko dále sousedí s několika zasedacími 
místnostmi, které byly pečlivě naplánovány 
podle svého účelu. Najdeme zde tak napří-
klad „kreativní“ zasedačku pro brainstor-
ming nebo naopak „klidovou“ pro soustře-

děnou práci. Každá je podle svého účelu 
přiměřeně vybavena, ať už elektronikou, 
nábytkem nebo výběrem barev. Celá budova 
je koncipována tak, aby bylo skutečně možné 
pracovat odkudkoliv z budovy. To zahrnuje 
rychlé bezdrátové připojení, dokovací stani-
ce a možnost ovládat i prezentační techniku 
bez potřeby kabelů. Právě tato variabilita 
a možnost pracovat odkudkoliv umožňuje 
rychlé přesuny, vytváření ad hoc týmů apod. 

Tvoříme obaly
pro budoucnost ...
„Do této budovy bylo vloženo  
velké množství energie, která  
po celou dobu byla vynakládána 
jedním směrem. Cílem bylo 
vybudovat centrálu společnosti, 
příjemné a moderní místo, kde 
budeme moci všichni spolupracovat 
na naší dlouhodobé vizi – tedy 
skutečně tvořit obaly budoucnosti…,“  
tolik slovo majitele závěrem.

Světlo:
Ze tří stran je budova prosklená, ale hlavní 
prvek tvoří velký světlík uprostřed administra-
tivní části, který je přirozeným centrem dění.

Klid na práci:
Kancelářský prostor o ploše 900 m2 je rozčle-
něn celou řadou vnitřních příček a organizuje 
pracovníky do jednotlivých pracovních bloků. 
Devět zasedacích místností je zaměřeno na 
různé druhy a způsoby práce od jednotlivce 

přes dvojice až po práci týmů s různým zamě-
řením technického vybavení a výzdoby.

Vybavení:
Většina nábytku pochází od renomované 
společnosti Linstram, která nejlépe vystihla 
naše požadavky na kvalitu, ergonomii, orga-
nizaci pracoviště, variabilitu a univerzálnost. 
Informační technologie jsou podřízeny kon-
ceptu „bezpapírové kanceláře", jejíž zavedení 
budeme věnovat dlouhodobou pozornost. 
Budeme rozvíjet nové druhy a způsoby ko-
munikace a prezentace při práci v týmech 
a na poradách vedení.

Kvalita vzduchu a tepelná pohoda:
Ze všech různých řešení jsme nakonec vybrali 
řešení, které je nejlepší pro pohodu zaměst-
nanců. Čerstvý vzduch je přiváděn do každé 
kanceláře prostřednictvím otevíracích oken, 
nebo v zimním období vzduchotechnikou. 
Objekt je nadstandardně zateplen a má okna 
s trojitým zasklením. Teplo je udržováno sys-
témem tepelných čerpadel.

Komunikace s kolegy:
Bezproblémovou komunikaci podporuje 
celá řada akustických prvků – podhledy, ko-
berce, paravány mezi stoly pohlcující hluk, 
protihlukové prosklené příčky atd. Společné 
prostory jako kavárna, bar, jídelna nebo se-
dací kouty, slouží k neformální komunikaci 
a výměně informací.

Moderní a domyšlené pracoviště
Openspace s respektem k soukromí
Pro individuální práci, tvůrčí činnosti v týmu a pro neformální výměnu informací 
potřebujete „relativně málo“ – světlo, vzduch, klid, vybavení, nábytek, tepelnou 
pohodu, prostor a kontakt s kolegy. Skloubit toto všechno do harmonického cel-
ku vyžadovalo intenzivní práci širokého týmu odborníků. Do hloubky promyšlený 
koncept je korunován celou řadou praktických detailů.

SERVISBAL OBALY s.r.o.
Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška

www.servisbal.cz

Jiří Štěpán,
ředitel marketingu

Servisbal Obaly



Příběh značky Pannyruty

Manufaktura Pannyruty vyrábí luxusní čoko-
ládové minidortíky ve tvaru kuliček s vyso-
kým obsahem belgické čokolády. V současné 
době nabízí více než 40 druhů příchutí, od 
klasických, méně tradičních až po netradič-
ní chutě. Každý minidortík je originál ručně 
vyráběný a zdobený. Je ideálním partnerem 
pro vaše firemní dárky opatřené logem. Ori-
ginální dáreček pro účastníky vašeho eventu, 
pozornost pro předání na pracovní schůzce 
a pro mnoho dalších využití!

Manufaktura si zakládá na vysoké kvalitě 
a osobním přístupu. Nepoužívá konzervanty, 
emulgátory ani umělé přísady. Pečlivě si vybí-
rá ingredience, a proto používá nejkvalitnější 
belgickou čokoládu (minimum obsahu čoko-
lády je 50%, maximum 70%), koření, esenci-
ální oleje, ovoce sušené mrazem v ověřené 
biokvalitě. Majitelé Katka Antošová a Lukáš 
Rut, nejen pracovní ale i životní partneři, 
mají rádi věci pod kontrolou, a tak si džemy, 
nugát, karamel, praliné a další ingredience 
vyrábí sami.

Nápad na výrobu minidortíků nevznikl 
jako podnikatelský plán, ale čistou náhodou. 
Katka tehdy ještě pracovala ve velké nad-
národní firmě. Při výrobě dortu pro svého 
přítele k narozeninám vyrobila čokoládové 
kuličky. Už tenkrát měly čokoládové kuličky 
nemalý úspěch, ale nikoho nenapadlo, že se 
stanou životní náplní obou partnerů. „Zpo-
čátku jsme vyrobili 11 různých příchutí, vel-
mi spontánně jsme každou z nich ozdobili 
a vymysleli jim jméno,“ vypráví příběh značky 
Katka. „Společně s přítelem jsme udělali prv-
ní fotky a pustili jsme naše dámy do světa... 

Námět na dárky pro vaše klienty
Pannyruty, čokoládové minidortíky, 

které Vám nedají spát…
Už jste někdy zažili lásku na první pohled? A co teprve na první ochutnání? Představte si chuť, 

o kterou se nebudete chtít dělit, chuť, která Vám nedá spát. Poznejte s námi lásku na celý život….
S pomocí krásného porcelánového talířku 
po babičce jsme vytvořili naše logo a chvilku 
jsme si lámali hlavu s názvem, který má na-
konec také svůj příběh…Jelikož jsou všechny 
naše minidortíky " dámy " a jsou panensky 
krásné, chtěli jsme v názvu použít slovo Pan-
ny. Zároveň jsme chtěli do našeho názvu po-
užít Lukášovo nevšední příjmení Rut, protože 
nápad s výrobou minidortíků přišel v době, 
kdy měl Lukáš narozeniny. Spojením těchto 
slov nám vznikl název Pannyruty, které per-
fektně vystihuje krásu našich dam a spojitost 
s námi samotnými.

Několikrát do roka přidáváme nové pří-
chutě, vymýšlíme neotřelá jména a snažíme 
se stále rozvíjet. Jako novinku, která nás ne-
smírně nadchla a svým výsledkem překva-
pila, máme párování s vybranými luxusním 
rumy a osvěžujícím Proseccem. Naším cílem 
není být na každém rohu, ale zajistit pro Vás 
ten nejlepší gurmánský zážitek, na který ni-
kdy nezapomenete a po kterém budete stále 
toužit.

Minidortíky jsme schopni vyrobit od jed-
noho kusu, ale také dokážeme reagovat na 
požadavky klienta. Naše dámy, jak jim říkáme, 
balíme do originálních, na míru vyrobených 
krabiček z křídového papíru. Víme, že jeden 
minidortík nikdy nestačí a tak máme krabič-
ky na dva, čtyři, osm a dvanáct kusů. Dárkové 
krabičky převazujeme nádhernými atlaso-
vými stuhami, aby byl dojem dokonalý. Tyto 
kuličky jsou jako naše děti, všechny je máme 

rádi, s velkou láskou a trpělivostí se s nimi 
“pipláme”, a když je vkládáme do krabičky, 
tak jsme na ně opravdu pyšní! Použití Vašeho 
firemního loga na krabičce je pro nás samo-
zřejmostí...,“ dodává podstatný detail Katka.

Říkáte si, je to nádherný a originální pro-
dukt, který určitě bude chutnat skvěle, jen je 
škoda, že není možnost použít vlastní design 
nebo příchuť? Nic z toho pro manufakturu 
Pannyruty není problém. Zdobících technik 
je mnoho, od kreslení čokoládou, razítkové 
techniky, cukrovým prachem nebo jedlým 
papírem, na který lze vytisknout Vaše logo. 
A jelikož manufaktura Pannyruty ráda vymýš-
lí nové příchutě, není ani problém vymyslet 
příchuť přesně pro Vaše chuťové pohárky. 
Kuličky je nutné skladovat v chladu, kdy mají 
minidortíky trvanlivost až čtrnáct dní.

Plánujete svatbu, narozeninovou oslavu, fi-
remní večírek a nebo si chcete udělat jen tak 
radost? Budeme rádi, když se na nás obrátíte 
a společně se ponoříme do světa čokoládo-
vých chutí. 

Madam De Pepř, Karamelová Milenka, 
Slečna Neřestná, Madam Mámivá 
a která bude Vaše oblíbená?

Pannyruty
Katka Antošová – 739442738

Lukáš Rut - 774534829
www.pannyruty.cz

Lukáš Rut a Katka Antošová
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ISO 9001:2009
sales@hotelhorizont.cz
+420 499 861 111
www.hotelhorizont.cz

Neseďte za pecí a přijeďte do Pece. 
Umíme originální, nejen outdoorové akce 
na úpatí Sněžky i na jejím vrcholu. 

Firemní akce
s jistotou.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...
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Historie společnosti REDA
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Společnost byla založena roku 1991 
pod názvem REDAP BRNO, spol. 
s r.o. a po celou dobu své existen-
ce zůstala věrna prodeji a potisku 
reklamních a dárkových předmětů. 

Důležitou roli v průběhu několika 
let od založení značky sehrálo po-

stupné zavádění nových potiskových 
technologií. Významným faktorem, 
který ovlivnil vývoj společnosti mezi 
lety 1995 až 2003, byla změna v nákupu 

zboží. REDA tehdy změnila svou roli na 
trhu z distributora na importéra. V dal-
ších letech pak dále pokračovala REDA 
ve zdokonalování svých technologických 
postupů a navyšování svých skladových 
prostor až na dnešních 16 000 paleto-

vých míst. 

Pro společnost REDA 
jsou nejdůležitější kli-
enti a jejich spokoje-
nost. Jich si nejvíce 

váží, a proto jim věnuje 
skvělý servis a zakládá 

1991
založení společnosti pod názvem 
REDAP BRNO, spol. s r. o.

1992 – 1996
otevření obchodních poboček  
ve Zlíně, Ostravě, Praze a Plzni

1998
přestěhování do vlastních 
zrekonstruovaných prostor v Brně, 
ul. Hviezdoslavova 55d 

2005
založení dceřiné společnosti v Číně

2006 - 2007
registrace ochranné známky  
na značku Beaver a Santini 

2008
vybudování balicího centra  
pro speciální zakázky

2009
rozšíření skladových prostor o nový, 
15 metrů vysoký systémový sklad 

25. narozeniny REDA
Za 25 let svého působení ušla společnost dlouhou cestu a dnes je s obratem převyšujícím 
750 milionů korun jednou z největších společností na českém trhu ve svém oboru. Je lídrem 
v oblasti reklamních a dárkových předmětů a jejich potisku.

Do budoucna si REDA klade za cíl stát se 
pro zákazníka první volbou v oblasti re-
klamních a dárkových předmětů a zůstat 
i nadále v tomto oboru na trhu číslem 
jedna. Společnost REDA má ke splnění 
tohoto cíle dobře našlápnuto, a tak jde 
ve svých plánech ještě dále a hodlá se 
posunout z firmy operující na českém 
trhu na evropskou společnost působící 
na více trzích.

„Nechte se okouzlit 
značkou Santini, která 

snoubí moderní trendy 
a klasickou eleganci 

v kvalitních manažerských 
předmětech.“

si na osobním přístupu. Pro své jednání má 
společnost definované firemní hodnoty, na 
kterých staví a které řídí její jak vnitrofirem-
ní, tak vnější vztahy. Mezi tyto hodnoty patří 
férovost, otevřenost, uznání, respekt a spolu-
práce. Za největší devizu firmy pak považuje 
REDA své zaměstnance, kteří stojí za tím, že 
společnost je nyní úspěšnou, inovativní, dy-
namickou a flexibilní. 

Každý rok společnost přichází s novinkami 
v sortimentu reklamních a dárkových před-
mětů, které jsou vybírány nejen na základě 
průzkumu trhu v daném segmentu, ale i na 
poznatcích z oboru. Společnost REDA vě-
nuje pozornost také výzkumům týkajících 
se trendů mimo obor reklamních předmě-
tů (barvy, technologie) a zároveň sleduje 
i zahraniční trh, kde je konkurence v oboru 
mnohem silnější než v ČR. 

V oblasti potiskových technologií sleduje 
REDA neustálý vývoj jak strojů pro potisk, 
tak technologického řešení potisků. To spo-
lečnosti umožňuje rozšiřovat své portfolio 
zboží pro potisk a být tak stále značkou, která 
nabízí svým klientům nejmodernější možné 
řešení jejich požadavků. V posledních letech 
REDA uvedla na trh technologii potisku po-
mocí 3D etikety, což je samolepka s vrstvou 
pryskyřice, díky které je potisk plastický 
a odolný vůči oděrům. 

V blízké době plánuje společnost další rozší-
ření portfolia potiskových technologií, a tím 
vytvoření prostoru pro ještě kreativnější 
a kvalitnější potisk zboží. 

„Pro milovníky přírody 
a aktivního životního 
stylu je značka Beaver 

to pravé.“

V letošním roce přibyla do sbírky ocenění 
značky REDA další významná pocta v podo-
bě titulu Business Superbrands 2016. Získá-
ním tohoto ocenění společnost REDA a.s. 
potvrdila pozici lídra na trhu reklamních 
a dárkových předmětů a jejich potisku. 

„V dnešní době převažující nabídky, kdy je těžké najít 
spolehlivého dodavatele, se držíme cíle, který jsme si stanovili 
před lety - prodávat kvalitní zboží za výhodných cenových 
podmínek a tím uspokojit požadavky klientů na spolehlivost.“ 
Ing. Jaromír Minář, člen představenstva společnosti REDA a.s.

2015 
propiska Marieta slaví své  

5. narozeniny s více než 7 miliony 
prodanými kusy

2012
REDA a.s. je držitelem  
certifikátu o zavedení systému 
managementu jakosti 
dle normy ČSN EN  
ISO 9001:2001



Příběh značky Ovocňák
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Současnost značky Ovocňák

27

„Naše společnost přinesla na trh automaty 
na čerstvé mléko, které jasně ukázaly na ne-
kvalitu mléčných výrobků,“ vysvětluje Tomáš 
Kořínek ml. „S tím se nám otevřely oči i u dal-
ších komodit, a když jsme uvažovali nad tím, 
jak prodej v automatech ozvláštnit a rozšířit, 
zaměřili jsme se na produkty z českého ovo-
ce a výsledkem byl mošt. 100% přírodní šťá-
vu si lidstvo doma připravovalo po tisíce let, 
jenže moderní doba šťávu dotáhla do podo-
by sladké vody s konzervanty. Proto jsme se 
v roce 2011 vrhli na lisování ovoce a zeleniny 
a vznikl Ovocňák.“

Čerstvé potraviny z prostředí, kde žijeme
Myšlenka produkovat čistý ovocný mošt tedy 
vznikla jako reakce na nedostatek českých 
kvalitních produktů. Mošty a pyré se vyrábí 
v Rudicích u Uherského Brodu. Region Bí-
lých Karpat, kde se moštárna nachází, je vel-

mi charakteristický svou rozmanitostí fauny 
i flóry. V nejnižších polohách se nacházejí 
úrodné půdy pro náročné hospodářské plo-
diny, na jižních svazích se daří vinné révě 
a ovocným stromům a v nejvyšších polohách 
už naleznete pouze pastviny pro ovce. Nej-
typičtějším ovocem pro tento kraj je švestka 
obecná. Suroviny pro tvorbu moštů pochází 
převážně od sadařů z Moravy, případně od 
dalších českých a slovenských pěstitelů. Ce-
loroční dodávku moštů jsou schopni zajistit 
díky skladování jablek ve skladech ULO (ultra 
low oxygen) bez přístupu vzduchu. Měkké 
ovoce, které se nestihne zpracovat, je zamra-
ženo a postupně se zpracovává až do další 
sezóny. Hlavním cílem je nabídnout kvalitní 
produkt z českých zemí českému spotřebite-
li. Jedním ze základů zdravého života je kon-
zumace nejen čerstvých potravin bez přida-
né chemie, cukrů, konzervantů či aroma, ale 

ideálně by měly pocházet z prostředí, kde ži-
jeme. Na to je naše tělo zvyklé a nejlépe vstře-
bává potřebné vitamíny a minerály. Ovocňák 
se snaží zvýšit podporu českých výrobků 
a povědomí o nich.

Co se pod značkou Ovocňák skrývá 
a kde se k němu dostat?
Mošty neobsahují žádnou přidanou vodu, sla-
didla ani jiné chemické látky. Jedná se pouze 
o čerstvou šťávu z ovoce nebo zeleniny. 1 litr 
šťávy je vyroben z cca 1,6 kg ovoce a zeleni-
ny plné vitamínů a minerálů. Díky moderní 
technologii zpracování a balení vydrží mošt 
dlouho čerstvý a po otevření jej můžete kon-
zumovat až 4 týdny. Na výběr máte z 16 růz-
ných variant moštů v 3L, 5L a 10L balení nebo 
7 druhů v 200ml balení s brčkem uvnitř. 

Svou pozici na trhu si Ovocňák rozhodně 
získal bezkonkurenční kvalitou a individu-
álním přístupem k zákazníkovi. „Nikdy jsme 
z kvality neustoupili, kontrolujeme si naše sa-
daře a když surovina není taková, jaká by měla 
být, pošleme ji zpět,“ říká Tomáš Kořínek ml., 

„a každou šarži před stočením hodnotíme, 
jestli nám chutná a je to skutečně to, co jsme 
chtěli vyrobit. Škála našich produktů je dnes 
opravdu široká, když jsme začínali, bylo to jen 
pár druhů. Stále nás lákalo vyzkoušet novinky, 
které ještě nikdo nedělá a nebo už vymizely 
z našeho trhu. Proto dnes nabízíme 16 druhů 
100% ovocných šťáv, 2 sezónní, které se dělají 
vždy jen pro léto a nebo pro zimu a 7 druhů 
pyré. Když vezmeme v potaz, že vše má 3-4 
velikosti balení, je to již pěkná nabídka.

Naše produkty se dnes dají koupit ve velké 
většině nezávislého trhu. Tím je myšleno vše 
co nespadá do kategorie řetězců nebo super-
marketů. Abych byl ale zcela přesný, s jedním 
spolupracujeme a tím je síť prodejen COOP 
Jednota. Zcela typickým trhem jsou pro nás 
ale farmářské trhy nebo obchody zdravé vý-
živy. Najdete nás také ve velké spoustě cuk-
ráren, restaurací, kaváren, jídelen nebo třeba 
dětských centrech volnočasových aktivit. 
A není pro nás problém dodat Ovocňák tře-
ba přímo do vaší firmy,“ uvádí syn majitele.

Balení Ovocňáku umožnuje napsat věno-
vání a stává se tak vhodným dárkem
Balení, ve kterém se Ovocňák distribuuje, 
se odborně nazývá bag-in-box. Jeho hlavní 
předností je schopnost uchovat mošt v ne-
změněné kvalitě po velmi dlouhou dobu. 
Jak je to možné? Mošt je po vylisování ošet-
řen pasterací při 82°C a okamžitě plněn do 
potravinářského pytle, který je vakuově uza-
vřen výpustným ventilem. Vak je následně 

vložen do kartónové krabice, která zabraňuje 
přístupu světla. Takto vyrobený, ošetřený 
a uložený mošt je možné skladovat minimál-
ně 12 měsíců, aniž by se změnila jeho chuť, 
obsah vitamínů a čerstvost.

Obal zamezuje oxidaci, která je hlavní pří-
činou znehodnocování potravin. Po otevře-
ní se mošt čepuje ventilem, který zamezuje 
přístupu vzduchu do pytle. Pytel se kolem 
tekutiny totiž smrskává až do úplného vyčer-
pání svého obsahu. Díky tomu vám vydrží po 
otevření čerstvý až 4 týdny.

„Každý rok se snažíme připravit ně-
jakou zvláštnost pro vánoční poho-
du, a protože se letos urodilo hodně 
malin, ostružin a borůvek, rozhodli 
jsme se připravit variantu Jablko-Les-
ní ovoce. Balíme jej do speciální tříli-
trové zimní krabice, na které je mož-
no dát věnování nebo logo dle přání 
zákazníka. Jedná se tak o velmi hezký 
firemní dárek ať už pro své zaměst-
nance nebo obchodní partnery. Víno 
dnes dává každý, ale překvapit něčím 
originálním a z plodů naší země, to 
potěší. A náš Ovocňák toto vše splňu-
je,“ vysvětluje myšlenku dárku Tomáš 
Kořínek ml. „Mošt je skvělý jak stu-
dený, tak také po jeho ohřátí ideálně 
zahřeje například řidiče nebo děti. 
Toho, kdo si přece jenom chce udělat 
mošt ostřejší, může potěšit kombinace 
s rumem nebo slivovicí.“

Jaké jsou plány s Ovocňákem 
do budoucna?
„Cíle Ovocňáka je zpracovávat celou škálu 
ovoce a zeleniny, na všechny možné způ-
soby, které u nás byly obvyklé a které lidé 
mají rádi,“ vysvětluje syn majitele. „Mošty 
to začalo, letos jsme přidali pyré, myslím, 
že v dalších letech nás čeká poctivá marme-
láda, sušené plody, ovocný čaj, sirup a snad 
jednou také i ta slivovice. Musíme jít se vším 
postupně, aby si zákazník zvyknul, ochutnal 
a vzal další výrobek za svůj. A to se i s pyré 
momentálně daří. 

Naší snahou je rozšířit Ovocňáka i do škol. 
Přírodní šťávy, jako jsou ty naše, jsou pro děti 
zcela vhodné, protože kromě přirozeně se 
vyskytujících cukrů mají také vlákninu, vi-
tamíny a minerály. Chceme pomoci vymýtit 
fámu, že sladký nápoj je nezdravý. Přiroze-
ně se vyskytující cukr totiž není problém, 
naopak, je obvykle tvořen jednoduchými 
cukry, které jdou do energie a ne do tuků 
a pomáhají přirozenému fungování našeho 
těla. Problémem je, že se dnes bohužel hod-
ně věcí doslazuje, a tak přijímáme cukrů více, 
než bychom měli. Typickým příkladem jsou 
slazené sycené nápoje velkých komerčních 
korporací, kde za pár korun dostanete obří 
porci cukrů a barviv.“

     

Kontakt pro zájemce odběru:
info@ovocnak.cz

724 626 133 nebo 724 626 161 

Firmu TOKO založil v roce 1990 Ing. Tomáš Kořínek se zá-
kladní filozofií nabízet kompletní technologie pro rostlinnou 
výrobu od jednotlivých druhů specializovaného nářadí až po do-
dání energie. Vytváří kompletní technologické linky. Každý zeměděl-
ský podnik má své specifické výrobní podmínky. Proto firma TOKO doslova 
"šije stroje na míru" pro jednotlivé podniky. Letos je tomu právě 5 let, kdy firma 
začala dodávat na český trh mošt Ovocňák. Kde se tato výroba ve firmě vzala, jsme se 
zeptali Ing.Tomáše Kořínka mladšího, obchodního ředitele TOKO AGRI a.s.

Obdarujte
letošní Vánoce 
Vaše obchodní  
partnery a prátele

originálne!
ˇ

ˇ

Originální nealko Vánoční dárek, 100% ovocné a zeleninové šťávy v zimní variantě obalu
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přeprava a skladování
šetrné k životnímu prostředí
Základní filozofie firmy totiž vychází z pře-
svědčení, že úspěch společnosti znamená 
více než jen ekonomickou výkonnost. Proto 
se DB Schenker snaží nalézt rovnováhu mezi 
ekonomickým, sociálním a ekologickým pří-
stupem. 

Snižování emisí
Udržitelný rozvoj podnikání přijal DB Schen-
ker za svou dlouhodobou prioritu. Již před 
časem si stanovil ambiciózní cíl do roku 
2020 snížit emise CO2 z přepravní činnosti 
o 20 % oproti hodnotám z roku 2006. 

Pro každý způsob dopravy nabízí ekolo-
gické řešení, což zákazníkům umožňuje sni-
žovat, kompenzovat nebo vyloučit emise CO2 

v rámci celého dodavatelského řetězce. Nabí-

Celosvětová síť logistické společnosti  
DB Schenker protíná 130 zemí světa.  
Tvoří ji dálnice, koleje, vodní toky, moře, 
letecké spoje a také sklady. Přesto, anebo právě 
proto, prosazuje DB Schenker šetrný přístup 
k životnímu prostředí. 

Tomáš Holomoucký,
ředitel DB Schenker v České republice

Zelená logistika

zí logistiku bez CO2 pro železniční přepravu 
a dokáže snížit emise CO2 až o 20 % u letecké 
přepravy a až o 50 % u námořní přepravy. 

Ekologická řešení 
pro každý způsob dopravy
Ve Švédsku DB Schenker používá náklad-
ní vozy poháněné zmraženým bioplynem, 
rakouská pobočka zase ve Vídni převáží ná-
klad ve vozidlech, která jezdí na zemní plyn. 
Alternativním palivům se nevyhýbají ani 
v České republice. „Již dva roky máme v pro-
vozu nákladní dodávky poháněné stlačeným 
plynem, které využíváme zejména v Praze. 
V loňském roce jsme otevřeli vlastní plni-
cí stanici na CNG v našem areálu v Rudné 
u Prahy, kterou využíváme pro naše osobní 
vozy, a také kamion Scania Streamline Euro 
6,“ potvrzuje ředitel společnosti DB Schen-
ker Tomáš Holomoucký.

Emise CO2 a oxidů dusíku NOx jsou při 
využívání CNG výrazně nižší než u klasic-
kých pohonných hmot. Při spalování plynu 
nedochází k uvolňování nebezpečných kar-
cinogenních látek. Společnost DB Schenker 
proto plánuje počet vozidel na CNG dále vý-
razně navyšovat.

Zelená logistika
Tam, kde to jde, doporučuje DB Schenker 
zákazníkům přepravy pomocí kombinované 
dopravy. Čím je vzdálenost delší a objem pře-
pravovaného zboží větší, tím je výhodnější 
železniční doprava. Tento typ přepravy se 
v současnosti preferuje zejména u euroasij-
ských přeprav, kde celý proces zabere o dva 
až tři týdny méně než při cestě po moři a je 
zároveň výrazně levnější než letecká přepra-
va. „Ekologicky udržitelná logistika může při-
spět k šetření nákladů, například v železniční 

přepravě lze oproti kamionové přepravě uše-
třit v závislosti na okolnostech až 15 % nákla-
dů,“ prozrazuje Tomáš Holomoucký.

Také v námořní přepravě DB Schenker 
uplatňuje ekologický přístup. V posledních 
deseti letech snížil emise CO2 o 50 % při 
přepočtu na TEU-km. Svou misi za snižová-
ní uhlíkové stopy bere DB Schenker skuteč-
ně vážně, a proto s největšími rejdařskými 
společnostmi uzavírá smlouvy o společném 
omezení emisí. 

Ochrana materiálů a zdrojů
Vize DB Schenker počítá s vytvořením kom-
pletního trakčního proudu z obnovitelných 
zdrojů do roku 2050. Prvním krokem je 
zvýšení obnovitelných energií na 35 % do 
roku 2020. Většinu materiálů a zdrojů, které 
používá, chce vracet zpět do materiálového 
cyklu, čímž se zvýší míra recyklace. Zavedl 
proto interní recyklační programy a systém 
opakovaně použitelných obalů ve smluvní 
logistice. 

Udržitelné terminály
DB Schenker začátkem června otevřel v blíz-
kosti Helsinek ve Finsku jeden z největších 
a nejmodernějších logistických terminálů. 
Terminál budoucnosti například využívá 
solární energii pro nabíjení baterií vyso-
kozdvižných vozíků. 

Logistické centrum v německém Olden-
burgu zase používá geotermální energii. 
Systém přitom spotřebovává na svůj provoz 
čtyřikrát méně energie, než kolik produku-
je. Opatření se tak vyplatí i z ekonomického 
hlediska. 

DB Schenker je jedním z předních světo-
vých poskytovatelů integrovaných logistic-
kých řešení a globálních spedičních služeb. 
Realizuje mezinárodní toky zboží formou 
silniční, železniční, letecké a námořní pře-
pravy. Je specialistou na řízení dodavatel-
ských řetězců a poskytování komplexních 
logistických řešení. 

Celosvětová síť zahrnuje 130 zemí, kde za-
městnává přes 91 tisíc spolupracovníků. DB 
Schenker je součástí německého koncernu 
Deutsche Bahn a zahrnuje divizi logistiky 
a divizi železniční nákladní dopravy. 

V České republice má DB Schenker pro-
střednictvím Schenker spol. s r. o. silné za-
stoupení – 1000 kvalifikovaných spolupra-
covníků na 20 pracovištích po celé České 
republice. DB Schenker patří podle žebříčku 
Czech Top100 mezi 250 nejvýznamnějších 
firem v České republice. Při poskytování 
služeb společnost dbá na ochranu životního 
prostředí a zdrojů. Jako průkopník ochrany 
životního prostředí nabízí produkty, které 
stanovují standard pro efektivní využívání 
dostupných zdrojů.

Zaměstnanci pečují o krajinu
a sbírají elektroodpad
Ekologie není lhostejná ani zaměstnancům DB 
Schenker v České republice, kteří se úspěšně 
zapojili do projektu Zelená firma. Sbírají firem-
ní i domácí elektroodpad a baterie, které ode-
sílají k ekologické likvidaci. Od poloviny roku 
2010 takto společnost sesbírala 10 tun starých 
elektrospotřebičů. Na všech dvaceti poboč-
kách také dlouhodobě funguje proces recykla-
ce odpadu, třídí se papír, karton, sklo a plasty. 

V rámci dobrovolnických dní Green Days 
zaměstnanci včetně členů nejvyššího ma-
nagementu zvelebují okolí. Vloni na jaře 
upravili terén geologické zážitkové stezky Po 
stopě trilobita ve Skryjích na Křivoklátsku 
a natřeli na všech 15 stanovištích dřevěné 
prvky, zábradlí, tabule a konstrukce. Pomoh-
li také v místním Muzeu Joachima Barranda 
při přípravách na turistickou sezónu. V le-
tošním roce zaměstnanci vysadili ve stejné 
oblasti alej z 25 lip malolistých a uklízeli les. 
Na podzim se za účasti kolegů ze zahraničí 
postarali o zeleň v okolí Centra Paraple.

Respekt k životnímu prostředí a jeho 
ochrana jsou ve firemní kultuře DB Schenker 
silně zakořeněny a je sympatické, že se tomu-
to poskytovateli „zelených” logistických slu-
žeb daří prokázat, že emise CO2 je skutečně 
možné snižovat, i když objem přepravované-
ho zboží dlouhodobě narůstá.

DB Schenker
Zákaznické centrum / Prologis Park Rudná
K Vypichu 731, 252 16 Nučice
Tel: 311 711 001, e-mail: zc.prg@schenker.cz
www.dbschenker.cz

SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek

Stejným směrem šla i výstavba české cent-
rály v Rudné u Prahy, ke které patří i sklado-
vý terminál. Vedle inteligentního osvětlení 
a standardních ekologických prvků celý areál 
prostupuje velké množství zeleně, která zabí-
rá více než jeho třetinu. Inteligentní osvětlení 
se postupně instaluje i v dalších logistických 
centrech, výhodou je úspora elektrické ener-
gie o 30 až 40 % oproti původnímu osvětlení.

I zákazníci mohou přispět ke snížení emisí
Víte, co je ECO2PHANT? To je nová měrná 
jednotka, kterou vytvořil DB Schenker, aby si 
zákazníci mohli představit množství spotřebo-
vaných emisí CO2 během přeprav. Jeden ECO-
2PHANT má stejně jako dospělý slon 5 t, jen 
s tím rozdílem, že jde o tuny CO2. Motivuje tak 
zákazníky zvolit ekologičtější způsob přepravy. 

Další užitečný nástroj je EcoTransIT, který 
umožňuje plánovat přepravy s ohledem na 
jejich očekávaný dopad na životní prostředí. 
DB Schenker Rail je jednou z šesti předních 
železničních společností, která spolu s me-
zinárodní železniční unií stála v roce 2000 
u zrodu tohoto kalkulátoru emisí. 
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Okno je vznešeným prvkem domu, který 
propojuje interiér s okolním prostředím, 
vymezuje i otevírá daný prostor, rozšiřuje 
ho i ohraničuje. Vpouští do interiéru svět-
lo, a tak příznivě ovlivňuje náladu jeho uži-
vatelů. Na druhou stranu je na místě si říci, 
že každá stavba spotřebovává pro svůj pro-
voz určité a často nemalé množství energie 
na vytápění a klimatizaci. Společnost AGC 
Glass Europe - přední výrobce plochého skla 
- staví na své odborné kvalifikaci v oblasti vy-
soce účinných skel: vyvinula skla s povlaky, 
která ušetří až 10% z roční spotřeby energie 

v rezidenční výstavbě. Jedná se o nákladově 
efektivní řešení, do kterého se určitě vyplatí 
investovat.

Řada z nás sleduje při výběru správného 
zasklení pouze součinitel prostupu tepla 
zasklením Ug, ale na celkovou spotřebu 
energie v domě má vliv součinnost více pa-
rametrů. Naše pozornost by se neměla upírat 
pouze na tepelné ztráty. Je třeba se zaměřit 
i na tepelné zisky, které můžeme získat bez-
platně, tedy sledovat celkovou energetickou 
bilanci budovy. 

Co tedy sledovat?
  součinitel prostupu tepla celého okna Uw 

(rámu Uf + zasklení Ug + distanční ráme-
ček ψ)

  celkový činitel prostupu sluneční energie 
g neboli solární faktor SF

  světelný činitel prostupu τv, zkr. LT
  světelný činitel odrazu ρv, zkr. LR 

Kde děláme nejčastěji chyby?
I když zvolíme izolační sklo s co nejnižším 
koeficientem prostupu tepla zasklením Ug, 
mějme na paměti, že tato hodnota se zhor-
šuje samotným osazením zasklení do rámu 
okna (např. volba materiálu či kvalita práce). 
Stejně tak může výsledek ovlivnit nekvalitně 
odvedená práce při samotné výměně okna 
(připojovací spára mezi rámem okna a ostě-
ním, správný způsob osazení okna vůči tepel-
ně-izolační rovině panelu apod.). Desetinný 

rozdíl mezi hodnotami Ug by neměl být roz-
hodujícím kritériem při vaší volbě.

Dalším sledovaným parametrem by měl 
být solární faktor. Tato hodnota udává, kolik 
celkové sluneční energie v podobě tepla nám 
zasklení vpustí do místnosti. Příliš vysoká 
hodnota solárního faktoru místnost v létě 
přehřívá, naopak příliš nízká hodnota solár-
ního faktoru nás v zimě připraví o přirozené 
teplo získané ze slunce. Požadovaná hodnota 
solárního faktoru se liší podle typu budov. 
V našich klimatických podmínkách je u re-
zidenčních budov (panelové domy, bytové 
domy, rodinné domy) lepší mít solární fak-
tor vyšší (cca 60 %), abychom se nepřipravili 
o bezplatně získané teplo ze slunce během 
jara, podzimu a zimy. Této hodnoty dosahují 
skla společnosti AGC, kterými jsou izolační 
dvojskla Thermobel a izolační trojskla Ther-
mobel TG LS, s použitím skel iplus LS. Pro-
slunění pracovních prostor je obvykle méně 
vítáno, zatímco mít prosluněný byt je znakem 
komfortního a zdravého bydlení. V našich do-
movech trávíme čas převážně v odpoledních 
hodinách, tudíž v letním období dokážeme 
intenzivní sluneční paprsky regulovat pomo-
cí žaluzií (lze zvolit izolační sklo s integrova-
nými žaluziemi Thermobel Store). Naopak 
na jaře, na podzim a v zimě využijeme sílu 
slunce a vyšší solární faktor zasklení jako bez-
platný zdroj, kterým si přihřejeme interiér. 

V chladnějších dnech díky nízké hodnotě ko-
eficientu prostupu tepla zasklením neuniká 
z interiéru zaplacené teplo ven a současně 
se nám místnost zdarma přihřívá přírodním 
zdrojem, tj. sluncem.

Trend využívat stále více prosklených 
ploch je patrný i u rezidenčních budov. V ta-
kovém případě je potřeba vzít v úvahu, zda 
jsou celoskleněné plochy situovány na jižní 
(jihozápadní) světovou stranu, kdy by slun-
ce i nás vzhledem k velké prosklené ploše 
mohlo obtěžovat, a zda je tedy vhodné použít 
zasklení s nižším solárním faktorem na úkor 
tepla získaného ze slunce v chladných dnech.

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař - to je 
rčení, které platí už stovky let. Nejenže přiro-
zené světlo potřebujeme ke svému životu, ale 
čím více nám ho okno propouští, tím méně 
využíváme umělého osvětlení, a tudíž šetříme 
nejen energii, ale především naši peněženku. 
Do svých domovů se většinou vracíme odpo-
ledne. V období zimního času se brzy stmívá, 
proto je žádoucí sledovat i tento parametr. 
Kdyby naše zasklení mělo nízkou hodnotu 
světelného činitele prostupu, museli bychom 
začít mnohem dříve svítit, abychom si zabez-
pečili zrakovou pohodu.

Světelná reflexe, neboli odrazivost, je ve 
většině případů nežádoucím, rušivým jevem. 
Obecně lze říci, že nízká a střední reflexe, tj. 
15 - 19 %, je přijatelná. Skla s hodnotou nad 

20 % se považují za vysoce reflexní, takže se 
nehodí k použití především na rezidenční 
budovy. Ale i skla použitá na některých ko-
merčních budovách, např. na letišti, mají po-
žadavek nižší reflexe.

Na závěr
Kromě tepelných ztrát, tj. sledování činitele 
prostupu tepla zasklením nebo oknem, sle-
dujme i parametry, díky kterým získáme při-
rozené teplo do interiéru, tj. solární faktor, 
a tak ušetříme své peníze. Do obytných bu-
dov bychom měli volit zasklení, kde solární 
faktor je přibližně kolem 60 % (izolační dvoj-
sklo Thermobel Top a izolační trojsklo Ther-
mobel TG LS). V případě velkých proskle-
ných ploch situovaných na jižní a jihozápadní 
stranu bychom měli zvážit zasklení s nižším 
solárním faktorem (izolační dvojskla a troj-
skla Thermobel se skly iplus). Na celkovou 
finanční úsporu má vliv i parametr světelné 
prostupnosti. Na zrakovou pohodu má pak 
vliv zbarvení a světelná reflexe skla. Proto 
dáváme přednost v obytných budovách sklu 
neutrálního vzhledu s nižší mírou reflexe.

Více informací o výše uvedených typech 
zasklení a o produktech společnosti AGC 
Glass Europe naleznete na webových strán-
kách www.YourGlass.com nebo nás můžete 
přímo kontaktovat na e-mailové adrese sta-
vebni.sklo@eu.agc.com.

AGC Flat Glass Czech a.s.,
člen AC Group

telefon: 417 50 11 11
e-mail: czech@eu.agc.com

www.YourGlass.com

Vhodný výběr zasklení
šetří energii i vaše peníze
Zajistit si pohodlné bydlení s co nejnižšími náklady na provoz domácnosti? 
To je otázka, která se v dnešní době řeší čím dál častěji. Ať už mluvíme o no-
vostavbě nebo starší zástavbě, z hlediska tepelné izolace i konstrukčního ře-
šení jsou v současné době jedním z nejproblematičtějších míst v obydlí okna 
a volba jejich zasklení.

© AGC Glass Europe © AGC Glass Europe
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Centrála mateřské firmy společnosti sídlí 
v Rakousku ve Vídni. V současné době má 
firma v 11 zemích vlastní dceřiné společnosti 
a své partnerské zastoupení ve více než 40 ze-
mích světa. Oblast střední Evropy je ovšem 
strategickým místem pro aktivity společnosti.

Největší a nejstarší dceřinou společností 
je firma Schrack Technik spol. s r.o. Česká 
republika, která právě letos slaví 25 let od 
svého založení.

V České republice má společnost téměř 
100 zaměstnanců a zásobuje více než 5000 
zákazníků lokálního trhu. Dílčí kompetenč-
ní centra Schrack STORE zajišťují dostup-
nost zboží a přístup k technickým infor-
macím. Zde je připraveno k okamžitému 
odběru více než 2 000 produktů, přičemž síť 
Schrack STORE se neustále rozšiřuje. V sou-

časné době je v Česká republice otevřeno 
šest prodejen Schrack STORE: v Praze, Brně, 
Plzni, Ostravě, Hradci Králové a nově v Čes-
kých Budějovicích

Historie
Firma Schrack vznikla na začátku devade-
sátých let z firmy Schrack AG, která v minu-

lém století psala historii 
průmyslu. Již v roce 1914 
na sebe upozornil Dr. 
Eduard Schrack svým vy-
nálezem systému pro ze-
měměřické účely. V roce 
1918 vyvinul první ra-
kouskou průmyslově 
vyráběnou elektronku. 
Před 50 lety vznikl prav-
děpodobně první jistič 
v modulové zástavbě na 

světě. O něco později pak první proudový 
chránič v Evropě.

Firma Schrack AG byla založena v roce 
1920 a byla aktivní v oblasti vývoje, výroby 
a odbytu telefonních systémů, rádio zaříze-
ní, bezpečnostních spínačů a hlásičů požá-
rů. Ve své dlouholeté historii se společnost 
vyvinula v technologickou firmu, která díky 
svým systémovým řešením vytvořila silnou 
značku. Na začátku devadesátých let se zača-
lo s masivním rozšířením sortimentu a byly 
započaty první kroky k expanzi do východní 
Evropy. 

Od roku 2002, kdy byla firmou Schrack 
převzata a kompletně integrována skupina 
„Highspeed Cabling“, se společnost speci-
alizuje také na produkty a řešení v oblasti 
datové techniky. Management společnosti 
představují: Ing.Wilhelm Großeibl - CEO, 
Ing. Viktor Eßbüchl a Franz Gletthofer.

Schrack Technik v Čechách působí již 25 let
Společnost Schrack Technik je uznávanou nadnárodní firmou, jejíž činnost je zaměřena na komplexní 
dodávky elektrotechniky. Nepřetržitý vývoj jejich přístrojů přináší špičkové výrobky, bez kterých by byla 
moderní instalace nebo rozvod elektrické energie nemyslitelná.

Kompetence zavazuje

energie průmysl budovy zařízení data kabely svítidla alternativní energie

V roce 2008 byla dokončena stavba nové-
ho skladového areálu v Praze 10 Hostivaři, 
která zvětšila tehdejší kapacitu české dceřiné 
společnosti na trojnásobek. Právě v těchto 
prostorech vznikla i první prodejna Schrack 
STORE. Vybudovalo se tak místo, kde si ka-
ždý může osobně prohlédnout a zakoupit 
produkty značky Schrack Technik a získat 
informace od zkušených prodejců a obchod-
ních techniků.

Od roku 2011 firma rozšířila své aktivity 
o další prodejní kanál, vlastní elektronický 
obchod. Zákazníci si tak mohou z pohodlí 
domova vybírat z více než 17 000 produktů 
24 hodin denně. Díky pravidelným kampa-
ním s dárkem k nákupu online a garancí do-
pravy zdarma do konce roku 2016 si zákaz-
níci mohou své nakupování u firmy Schrack 
Technik zpříjemnit. Pro ulehčení každoden-
ní práce na cestách, firma Schrack Technik 
vyvinula vlastní mobilní aplikaci Schrack 
LiVE, kterou si zákazníci mohou zdarma stáh-
nout do svého chytrého telefonu. Je k dispo-
zici pro operační systém iOS i Android. 

Kde se se značkou
Schrack Technik
můžeme setkat?
Portfolio produktů Schrack Technik zahrnu-
je několik klíčových pilířů: energie, průmysl, 
budovy a jejich zařízení, data, kabely, svítidla 
a fotovoltaické aplikace. Firma nabízí široký 
sortiment produktů pro průmysl, budovy, 
dále pak se zaměřuje na skříňové rozvaděče, 
relé, jističe, ale také na nouzové osvětlení Dr. Eduard Schrack

Schrack Navigátor,
maskot eshopu

a datové produkty. Společnost Schrack Tech-
nik je tedy jednou z mála firem, která svým 
portfoliem pokrývá celou škálu produktů 
v oboru elektroinstalace a datové techni-
ky. Ve strategicky důležitých tržních oblas-
tech, jako jsou např. spínací přístroje, jističe 
a proudové chrániče, datové technologie, 
nouzové osvětlení a relé, má společnost 
Schrack Technik vedoucí postavení na trhu. 
Svoji kvalitu produktů dokazuje i v úspor-
ných řešeních. 

Jedinečnou konkurenční výhodou společ-
nosti Schrack Technik je systém nadstandard-
ních produktů + technické poradenství + 
dostupnost + osobní přístup. Například 60 % 

zaměstnanců je zároveň aktivních jako tech-
ničtí poradci. Strategie vlastních obchodních 
zástupců a techniků zajišťuje přímý kontakt 
v každodenním obchodě i v rámci projektů. 
K širokému okruhu zákazníků patří např. 
významné elektroinstalační podniky, výrob-
ci skříňových rozvaděčů, specialisté na da-
tovou techniku a např. i zákazníci z oblasti 
průmyslu. Společnost Schrack Technik kva-
litně a rychle plní přání zákazníků a obchod-
ních partnerů. Logistický proces a dodání 
objednaného zboží je plně automatizován 
a nastaven tak, aby plně uspokojil potřeby 
zákazníka.

SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3
e-mail: info@schrack.cz
www.schrack.cz

Pilíře Schrack



Příběh značky LINEA

35

Z dílny na zahradě po firmu
s prestižními zakázkami

Dnes jediný jednatel a zároveň i majitel firmy 
LINEA spol. s r. o. Josef Huml začal před 25 
lety ještě s pěti parťáky v provizorních prosto-
rách v dílně na zahradě vyrábět drobné dřevě-
né výrobky. On sám byl vyučený dřevomode-
lář a ke dřevu měl tedy vztah. Netrvalo dlouho 
a asi po půl roce je švagr jednoho z nich, kte-
rý žil v Německu, oslovil s výrobou zařízení 
pro mateřské školky. Tato náhoda je donutila 
vystavět na zelené louce areál a začít hned 
vyrábět ve velkém. Po dvou letech, v únoru 
1993, přestěhovali výrobu do nově vzniklých 
prostor s kvalitním strojním vybavením. Po-
stupně dokupovali další stroje a vybavení. 
V následujících letech pak byla postavena dal-
ší výrobní hala s první sušárnou, dýhárna se 
vším vybavením, kanceláře, sklad materiálů, 
zámečnická dílna, garáže, ubytovací prostory 
a další… Takto to vypadá jako bezproblémový 
sen každého podnikatele, ale přišly do toho 
samozřejmě i komplikace, už jen to vyplatit 5 
společníků, kteří postupně končili. Ale Josef 
Huml i tyto roky ustál a musel investovat dál. 

Široká škála vyráběného sortimentu si vy-
žádala výstavbu bytového studia. To bylo do-
končeno a zprovozněno v roce 2001. Zde si 
zákazník v příjemném prostředí za pomoci 
odborného pracovníka vybere nábytek podle 
svých představ. Díky výrobě „na míru“ a ob-
rovské rozmanitosti a množství materiálů lze 
vyrobit přesně to, co si zákazník přeje. Kom-
plexnost prováděných služeb ušetří kliento-
vi čas a nákup přímo z výrobní firmy uspoří 

v důsledku i jeho peníze. Od roku 2007 firma 
LINEA spol. s r. o. rozšířila své služby o provoz 
kmenové pásové pily s prořezem až 1300 mm. 
V současné době nabízí i prodej stavebního 
řeziva, truhlářského řeziva i pořez z vlastní 
kulatiny. Od ledna 2009 pak rozšiřujeme 
nabídku o prodej kvalitně sušeného řeziva 
z vlastní sušárny.

A co dodává k ohlédnutí za 25 lety firmy 
sám majitel: „Děláme celé roky zakázkovou 
výrobu, tedy co kus, to originál. Komplexnost 

naší výroby, která je prováděna na jednom 
místě bez potřeby subdodavatelů, je prvot-
ním měřítkem kvality námi vyráběného ná-
bytku. Naše filozofie je založena na tom, aby 
byl především zákazník spokojen. Firmu ni-
kde neprezentujeme, zákazníci k nám chodí 
na doporučení. Za celých 25 let jsme neměli 
problém, že by nebyla práce. Naopak máme ji 
většinou více, než stihneme. Dnes je však vel-
ký nedostatek lidí na práci, a proto nás čekají 
investice do lepších technologií, které šetří 
pracovní sílu a práci nám urychlí.“ 

Firma LINEA spol. s r.o. má za sebou za 25 
let své činnosti nespočet realizací nejen veš-
kerého nábytku vyráběného na míru pro sou-
kromé domy, ale také pro kanceláře, recepce, 
restaurace, obchody, nemocnice, ordinace, 
laboratorní prostory, lékárny, školy, školky, ka-
binety a další… Z prestižnějších zakázek firmy 
lze jmenovat například prodejničky ve Zlaté 
uličce na Pražském hradě, zakázky pro hraběn-
ku Colloredo- Masfeld nebo třeba zlatnictví 
v Mnichově. Vybrané realizace vám také před-
stavujeme na ilustračních obrázcích. Ať už 
budete vybavovat jakékoliv prostory, můžete 
se na ně s důvěrou obrátit, kontakty jsou zde:

LINEA spol. s r.o.
Trubín 82 (u Berouna)
tel.: 737 140 813, studio@linea-nabytek.cz
www.linea-nabytek.cz

Česká firma LINEA spol. s r. o. vznikla v roce 1991. V prvé řadě vyrábí nábytek doslova pro každého, od 
rozumného standardu až po luxusní interiéry pro nejnáročnější zákazníky. Ve všech kategoriích si zaklá-
dá na prvotřídní kvalitě a perfektním zákaznickém servisu.
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Jedinečná koncepce pro rozvoj  
Vaší firmy i Vašich zaměstnanců 

Co pro Vás v začátcích bylo nejhorší  
a co Vás překvapilo? 
První 2 roky jsme neměli na růžích ustláno. 
Začínali jsme v roce 2010, v době, kdy fir-
my spíše hledaly úspory, nikoli navyšovaní 
rozpočtů na zaměstnanecké benefity. Cesta 
k úspěchu byla dlouhá a těžká. Více než rok 
nám trvalo vybudování zajímavého produk-
tu, ten samozřejmě neustále potřebujeme 
vylepšovat. Následovaly stovky telefonátů 
a schůzek, než přišel úspěch. Chtělo to hod-
ně trpělivosti.

Změnilo se myšlení zákazníků během  
těch 6 let působení na trhu? 
Určitě, firmy více investují do zdraví svých 
zaměstnanců, trh se mění. Program MultiS-
port pomáhá firmám motivovat jejich za-
městnance k pohybu a cvičení skrze pestrou 
nabídku sportovních a relaxačních aktivit. 
Každý si v programu najde aktivitu, která 
jej zaujme a bude bavit - což ve výsledku 

Společnost MultiSport je tu pro to, aby pomáhala zaměstnaným lidem cítit se lépe 
a kompenzovat své pracovní vytížení. Středem pozornosti je spokojenost a motivo-
vanost zaměstnanců. Jsou to důležité faktory, které mají přímý vliv na pracovní 
výkon. Od malého startupu v roce 2010, ve kterém pracovalo pár lidí, se rozrost-
li do organizace s více než 40 zaměstnanci na palubě. Sami zaměstnanci milu-
jí sport, pohyb a úspěch. Snaží se být vzorem v této oblasti. Každý rok MultiSport 
provádí průzkum jejich spokojenosti a výsledky jsou silně nad tržním průměrem. 
Zajímají vás zaměstnanecké benefity? Pak si přečtěte následující rozhovor s jedna-
telkou MultiSportu, Martynou Monoszon.

to je

vede k pravidelnému pohybu a reálnému 
zlepšení toho, jak se zaměstnanec cítí. Zá-
roveň program zajišťuje maximální dostup-
nost sportovišť tak, aby mohli zaměstnanci 
sport jednoduše začlenit do svého nabitého 
programu, kdykoliv se jim to hodí, a to s ši-
rokým pokrytím ČR a SR. O rostoucí popu-
laritě svědčí i fakt, že počet uživatelů Karet 
MultiSport dotovaných zaměstnavatelem 
vzrostl za poslední rok o 81 %.

Myslíte, že je MultiSport pro každého? 
Ano, přesně tak. Nabídka obsahuje jak aktivi-
ty pro udržování zdraví, kondice a např. péči 
o bolavá záda, tak i náročné tréninky pro ak-
tivní sportovce. Dále pak máme bohatou na-
bídku relaxačních aktivit a wellnesů. Radost 
si udělají i lidé, kteří mají sportovní aktivity 
spojené s kamarády a společenským vyžitím. 
Navíc, díky finančním příspěvkům ze strany 
zaměstnavatele se krásné sportovní kluby 
a relaxační centra stávají dostupné i pro za-
městnance s nižšími příjmy.

Jak vidíte její budoucnost? 
Plánujeme další růst. Je to další výzva pro nás 
všechny, na kterou se těšíme.

Martyna
Monoszon
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Už od svého založení se společnost Vega Tour 
profiluje jako dopravní a cestovní kancelář, 
která poskytuje klientům nejvyšší možný 
komfort. Ten nyní nabízí i koncovým klien-
tům a to v několika oblastech – v zájezdové 
dopravě, při výběru rodinné dovolené či při 
nákupu motorových lodí. Za 25 let, kdy je 
Vega Tour na trhu, jejich firemní klienti vědí, 
že se na zlaté autobusy mohou spolehnout. 
Teď Vega Tour pracuje na tom, aby tuto znač-
ku vnímali stejně i koncoví zákazníci.

Z nuly za 25 let na přes 
půl miliardy obratu
„Vega Tour jsem zakládal 
v 90. letech jako malý ro-
dinný podnik. Začínali 
jsme v garáži rodinného 
domu a vlastnili jsme 
minibus značky Toyota, 
s nímž jsem také sám jez-
dil,“ popisuje své začátky 

v podnikání Miloš Capoušek starší. Zlomovým 
se stal rok 2000, kdy byla založena základna 
ve Francii a autobusům Vega Tour se otevřela 
cesta na západ. Během let 2000–2006 se díky 
mnoha novým klientům společnost rychle 
rozrůstala. Autobusy Vega Tour začaly jezdit 
po celé Evropě. V roce 2005 převzal vedení 
společnosti syn pana Capouška, o tři roky poz-
ději do společnosti nastoupil také jeho bratr 
Martin Capoušek. „Vozový park společnosti 
se rozrostl na současných 150 vozů a kromě 
zájezdové dopravy jsme otevřeli nové divize 
jako např. autoservis, cestovní kancelář, prodej 
a pronájem jachet, obytných vozů a malých le-
tadel,” popisuje Miloš Capoušek ml. šíři port-
folia společnosti Vega Tour a dále uvádí, kdo 
jsou jejich klienti. „Asi z 90 % jsou našimi kli-

enty cestovní kanceláře a tour operátoři z ce-
lého světa, i přesto koncoví zákazníci značku 
Vega Tour jednoduše rozpoznávají a vnímají ji 
pozitivně. Z menší části pak najdete mezi naši-
mi klienty firmy, školy či státní instituce, kteří 
oceňují především servis na míru.“

Nové značky, nové obzory…
Rok 2015 přinesl nejen rekordní obrat, ale 
i rozšíření portfolia Vega Tour především 
v B2C segmentu, a to o velice exkluzivní 
služby a produkty. Klíčovým produktem CK 
Vega Tour jsou Okružní plavby po Jaderském 
moři – exkluzivní zájezd, který na českém 
trhu dlouho chyběl. Dlouhodobou spoluprací 
s ověřenými dodavateli vznikl projekt inco-
mingových zájezdů na míru, kdy společnost 
Vega Tour, ve spolupráci se svými dodavateli, 
sestaví kompletní balíček od dopravy, přes 
ubytování až po zajištění programu po celé 
Evropě. Divize VT Yachts přivádí do České re-
publiky ty nejlepší značky na trhu motorových 
jachet – v roce 2015 získala oficiální zastoupe-
ní přední světové loděnice Azimut Yachts a na 
jaře letošního roku byl otevřen showroom Azi-
mut Yachts Czech Republic v Praze v budově 
Florentina. Posledním přírůstkem do rodiny 
Vega Tour je incomingová agentura Prague 
Bus Tours, která od července 2016 zajišťuje 
pro jednotlivce i skupiny prohlídky Prahy a vý-
lety do nejzajímavějších turistických destinací 
v České republice.

Nejen růst, ale i pomáhat 
je společensky odpovědné 
Společnost Vega Tour si uvědomuje svou 
odpovědnost, a proto podporuje, finančně 
i hmotně, několik charitativních projektů. 
Od roku 2016 mezi ně patří CENTRUM PA-

RAPLE, které pomáhá lidem s poškozením 
míchy následkem úrazu nebo onemocnění 
v průběhu života. Vedení společnosti se roz-
hodlo tento projekt finančně podporovat 
každý rok. Druhým projektem je Nadace 
ŽIVOT DĚTEM, jejímž posláním je pomoc 
nemocným, handicapovaným a opuštěným 
dětem v rámci ČR, které se ocitnou v ob-
tížné životní situaci a potřebují odbornou 
pomoc. Podpora tomuto projektu probíhá 
finanční sbírkou mezi zaměstnanci, přičemž 
společnost Vega Tour přispěje dvojnásob-
kem vybrané částky. Pro kapelu studentů 
a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap 
Tap zajišťuje Vega Tour autobusovou dopra-
vu svým speciálním zájezdovým autobusem 
Mercedes-Benz Tourismo, který je vybaven 
hydraulickou plošinou a pásy pro připoutání 
vozíků. V tomto autobuse je možné přepravit 
až 9 osob na invalidním vozíku.

Vega Tour slaví 25 let
a rozšiřuje své služby
Značka Vega Tour letos slaví 25. výročí své existence. Za čtvrt století se z malého rodinného podniku stal největší zájezdový doprav-
ce v České republice a zařadil se mezi TOP 5 zájezdových dopravců v Evropě, a to pod vedením zakládající rodiny. Ročně přepraví 
kolem čtvrt milionu cestujících, z nichž většinu tvoří turisté ze zemí mimo EU.

Miloš Capoušek ml.

250 00 
přepravených cestujících ročně

150 autobusů ve flotile

25 let na trhu

10 milionů EUR  
ročně investuje Vega Tour  
do obnovy vozového parku

2 roky průměrné stáří autobusů

PRŮVODCE NĚKTERÝMI NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI ZNAČKAMI ČESKÉ REPUBLIKY
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„Dejme zákazníkovi maximum kvality 
a spokojenosti. Důležité je stanovit si cíle 
a nedělat kompromisy. Začínal jsem jako 
obchodní zástupce ve Vinařské společnosti 
Blatnička. Ta byla pod tlakem odběratelů, 
kteří nám neumožňovali přímý kontakt se 
zákazníkem. Přitom zákazník je náš největ-
ší partner, se kterým musíme hovořit a dbát 
na jeho požadavky. Proto jsme se ženou za-
ložili firmu VÍNO HRUŠKA pod stejnojmen-
nou značkou, která nám otevřela prostřed-
nictvím nového podnikatelského modelu 
přímou cestu k našim stávajícím i novým, 
věřím, že spokojeným, zákazníkům.

Stanislav Hruška – majitel

První zmínka o vinařství v rodině Hrušků po-
chází z roku 1842, kdy Tomáš Hruška, coby 
půlčtvrtník, obhospodařoval své první vini-
ce a půdu na zhruba 4 hektarech v katastru 
obce Blatnice. Vinařství se postupem času 
stalo hlavní činností celé rodiny, synů i vnu-
ků. Změnu do soudobého vinohradnictví na 
blatnicku přinesl Josef Hruška kolem roku 
1934 zavedením takzvané drátěnky – opěry 
vinohradu do vinic. Do té doby rostla réva 
pouze kolem jednoho sloupku. Propojením 
sloupků dráty a pnutím révy na tyto dráty se 
lépe využil prostor vinohradu, ale také slunce 
a vláha. Teprve ve třicátých letech 20. století 
tak dostaly vinohrady svoji dnešní podobu. 
V poválečném období se rozvíjelo sklepní 

hospodářství v rámci družstva Blatnička, kte-
ré bylo ovšem vázáno centrálně plánovanými 
výnosy. V devadesátých letech vzniká samo-
statná Vinařská společnost Blatnička.

Zásadní inovaci a kvalitativní posun v tvor-
bě vín zaznamenala společnost od roku 2003 
s příchodem enologa Petra Hrušky, který 
změnil strategii výsadby a obhospodařování 
vinic. Ty se začaly stříhat na jeden vodorovný 
tažeň s deseti očky. Tímto způsobem se sice 
získá méně než jedna třetina výnosů hroznů 
ve srovnání s konvenčním vinohradem, na 
druhou stranu se o dvě třetiny zvýší jejich 
kvalita. Na vinohrad totiž dopadá stejné 
množství slunce a vláhy, půda nabízí stejnou 
sílu jednomu a ne třem hroznům. Díky vy-
nikajícím přírodním podmínkám Chráněné 
krajinné oblasti Bílých Karpat a díky poloze 

viničních tratí, které jsou položeny nejvýše 
na jižní Moravě, mají naše vína všechny před-
poklady pro dosažení té nejvyšší úrovně. 
V tomto období byl položen první mezník 
společnosti – přechod od strategie výnosu 
ke strategii kvality. Tuto myšlenku naplňuje 
slogan „Víno, které chutná“.

Samotná značka rodinného vinařství 
VÍNO HRUŠKA byla založena manželi Stani-
slavem a Libuší Hruškovými až v roce 2007, 

nese s sebou ale pečeť kvality svých před-
chůdců a tradici osmi generací vinařů, se 
kterými je rod Hrušků z Blatničky neodmys-
litelně spjatý.

Důvodem pro založení nové značky byl dy-
namicky se vyvíjející trh a vysoce konkurenč-
ní prostředí na trhu s víny. Ročníky sklizně 
2003-2007 patřily mezi vynikající a bylo tedy 
nezbytné svést boj o zákazníka. Nadúroda nu-
tila vinaře ke snižování cen, protože bylo všu-
de vína dostatek. Zákazníci v supermarketech 
jako hlavních distribučních řetězcích vyžado-
vali další a další snižování ceny vína při když 
už ne rostoucí, tak alespoň neklesající kvalitě. 
Firma byla postavena před zásadní otázku:

Jak nabídnout distribučním řetězcům vína 
špičkové úrovně tak, aby byli prodejci spo-
kojeni s vysokou marží a zákazník s nízkou 

cenou a vinaře to nepoložilo? Tato zásadní 
ekonomická otázka přivedla firmu k rozhod-
nutí upustit od snahy prodeje do řetězců 
a vytvořit zcela novou filozofii prodeje a kva-
lity vína, jeho ceny a hodnoty pro zákazníka. 
Znamenalo to tvorbu vlastního marketingu, 
vlastní obchodní strategie, vlastní image 
produktu a značky, kterou je nezbytné tvrdě 
obhajovat před konkurencí. Dnes jsme již 
známou a vyhledávanou značkou.

Tvoříme víno, které snoubí unikátní terroir
a umění osmi generací vinařů.

Značka VÍNO HRUŠKA vsadila na kvali-
tu svých vín a produktů. Vybudovali jsme 
vlastní distribuční síť partnerských a franší-
zových vinoték s cílem co nejvíce uspokojit 
požadavky našich zákazníků přímou cestou. 
Navzdory konvenčnímu způsobu konku-
renčního boje vedeného v rámci současné 
tržní ekonomiky, tedy tlačení cen za každou 
cenu dolů, klademe důraz především na 
kvalitu a přidanou hodnotu pro zákazníka. 
Tento přístup, který se může jevit jako cesta 
proti ekonomickému proudu, je úspěšný. Za 
posledních deset let jsme více jak ztrojnáso-
bili rozlohy našich vinic.

O své vinice pečujeme v maximální možné 
míře. Díky unikátní terroir, vyšší nadmořské 
výšce, počasí, ale hlavně jižním větrům – „fé-
nům“ naše vinice netrpí plísněmi. Proto jsme 
snížili, ve srovnání s konvenčními vinaři, po-
díl chemických postřiků na méně než polovi-
nu. Naše organická vína a vinice mají všechny 
předpoklady pro označení BIO. Zpracování 
hroznů probíhá šetrnými technologiemi, kdy 
nedochází k drcení stopek ani zrnek v hroz-
nech. Do chuti vína se tak nedostávají žádné 
negativní látky. Zásadně odmítáme jakékoliv 
doplňování taninů, konzervantů nebo en-
zymů. Při výrobě vína používáme technolo-
gie řízeného kvašení, přitom však je bráno 
na zřetel samotné víno, které svou chutí, vůní 
a kondicí napovídá, kudy při tvorbě vína jít.

Vyšší podíl přírodních kyselin v našich 
vínech udržuje víno dlouhodoběji ve vyni-
kající kondici. Tuto svěžest a ovocitost vína 
u vybraných bílých a růžových odrůd pod-
porujeme špičkovou technologií lahvování 
se zavedením šroubových uzávěrů, které za-
chovávají prvotní chuť a vůni mladých vín až 
dva roky. Pro potlačení více jak desítky škod-
livých sloučenin ovlivňujících kvalitu roční-
kových bílých a červených vín využíváme 
kvalitní korkové uzávěry, s technologií mik-
rosféry. Rovněž všechny typy lahví pro naše 
vína jsou vybírány především s ohledem na 
co nejvyšší kvalitu uchovávaných vín.

Inovace služeb se dotkly zejména marke-
tingu a komunikace se zákazníkem.

Dbáme na harmonii a smysluplnost vína 
jako dárku a dárkového balení samotného. 
Rozhodli jsme se vsadit při dekorování svých 
lahví na ruční práce, například hloubkové 
pískování skla, a nabízet tak svým zákazní-
kům „Služby, které Vám nenabídne každý“. 
Dárek v podobě kvalitního vína může zákaz-
ník doplnit o delikatesy z produkce chráně-
né dílny a doplňky v podobě mýdel, svíček, 
vinných nálevek, vývrtek a dalších.

Tajemstvím úspěchu značky VÍNO 
HRUŠKA je jednoznačně kvalita vín, po-
skytované služby a prostředí, ve kterém své 
produkty nabízíme. Naším zákazníkem je 

každý, kdo vyhledává 200 % kvality při akcep-
tovatelné 120% ceně ve srovnání s konvenční 
konkurencí. Hodnotu značky ale určují spo-
kojení zákazníci, kteří se k nám rádi vracejí 
a přivádí k nám také své přátele. Právě to je 
pro nás největší úspěch. Vyznáváme totiž fi-
lozofii, že víno se nedá vyrábět s jediným cí-
lem dosažení zisku, víno se musí pochopit, 
víno se musí žít. Proto „Víno, které žijeme“. 
Při výrobě svých vín používáme tradiční, ale 
zdokonalené postupy. Ve třech základních 
řadách Classic, Top a Premium nabízíme nej-
vyšší kvalitu vín pro náročné zákazníky i pro 
znalce vín. Připravujeme speciální kolekce, 
které spojují vína tematicky, svým charakte-
rem i vlastnostmi. Mezi nejúspěšnější kolekce 
se řadí kolekce Rosé hipster a Organic.

V současné době VÍNO HRUŠKA přináší po-
hodu a zážitek z vína zákazníkům nejen v Čes-
ké republice, ale také na Slovensku, výhledově 
se značka chystá vstoupit i na další trhy.

VÍNO HRUŠKA podporuje filantropické 
aktivity Kapky naděje a některých dalších 
organizací. Do pracovního procesu zapojuje 
lidi s různým stupněm zdravotního postižení 
v rámci své chráněné dílny. Největší pozor-
nost ale věnuje zejména environmentální 
oblasti. Přírodu považuje za klíč k budouc-
nosti a svou terroir, kterou momentálně jako 
správce s láskou spravuje, chce předat další 
generaci v tom nejlepším stavu.

www.vinohruska.cz



40

Příběh značky Delikomat

41

V roce 1995 spojil své síly s rakouským De-
likomatem (dnes café+co International 
Holding GmbH) a tato spolupráce funguje 
dodnes. Samozřejmě za těch více jak 20 let 
došlo k velkému pokroku a automaty DELI-
KOMATu naleznete dnes takřka na každém 
kroku. V současnosti disponuje DELIKO-
MAT sítí čtrnácti poboček a servisních míst 
v celé ČR a vlastní rozsáhlé zázemí více jak 
400 servisních vozidel. Holding café+co, do 
nějž spadá i DELIKOMAT, naleznete v dal-
ších 12 zemích Evropy.

DELIKOMAT dnes už není jen o kávě, 
i když káva a horké nápoje jsou pořád na prv-
ním místě. Firma, která už 15 let sídlí v Mod-
řicích u Brna a zaměstnává 500 zaměstnanců 
na čtrnácti místech ČR, má nabídku daleko 
pestřejší. Těžištěm podnikání je vlastní umís-
ťování, prodej a pronájem nápojových a po-
travinových automatů a kávovarů. V provozu 
už naleznete i stroje, které kombinují nabíd-
ku horkých nápojů a ledové kávy. Automaty 
již nejsou jen na instantní kávu, jak má mno-
ho lidí stále zažito, ale standardem je káva 
z čerstvě namletých kávových zrn, která se 
melou opravdu až po stisknutí tlačítka s vol-
bou nápoje. 

„Bez inovací, nových produktů i technic-
kých vymožeností bychom do dnešního dne 
jen stěží přetrvali,“ uvádí Radek Džiuban, 
zakladatel a jednatel společnosti. „Zákla-
dem a samozřejmostí je pro nás dodržování 
přísných hygienických předpisů a kvalitní 
rychlý servis. Toto pravidlo platilo vždy. Pryč 
jsou doby, kdy stačilo v sortimentu mít „jen“ 
kávu. Tak jak se mění chutě zákazníků, roz-
víjel se i náš sortiment. Na řadu přišla různě 

Ve světě kávy
DELIKOMAT, s.r.o.

Firma Salinen Praha byla založena v roce 
1993 a český trh je naprosto klíčový přede-
vším v segmentu průmyslového využití soli.

Historie bílého zlata
Sůl je velice žádanou a vyhledávanou surovi-
nou, těženou na území dnešního Rakouska již 
téměř 7000 let. Středem regionu, kde je sůl po 
celou dobu získávána, je městečko Hallstatt, 
po kterém je dokonce pojmenováno celé jed-
no historické období, které je nazýváno do-
bou Hallstattskou. Sůl byla dříve pokládána za 
bílé zlato a používala se jako platidlo. Každý 
region, ve kterém se obchodovalo se solí, bo-
hatl. Města, která ležela při solných stezkách, 
velmi prosperovala. Solná stezka do českých 
zemí vedla z Hallstattského regionu přes hor-
norakouské město Freistadt a dále přes území 
jižních Čech do dalších částí země. 

Koncese na těžbu soli má firma Salinen již 
od 15. století. Centrála firmy Salinen Austria 
se nachází v městečku Ebensee. V tomto mís-

tě, které leží zhruba 20km od Hallstattu, se 
také nachází vlastní výrobní závod. 

Po vstupu Rakouska do Evropské unie 
v roce 1995 skončil monopol na těžbu soli 
a solné doly byly v roce 1997 privatizovány. 
Solné doly však i nadále zůstaly v rakouských 
rukách. V současnosti je firma Salinen jediná, 
která má povolení na těžbu soli v Rakousku. 
Největším rozvojem prošla firma Salinen 
v posledních letech. V důsledku značných 
investic v roce 2007 byla kapacita výroby zvý-
šena ze 700 000 tun na 1 200 000 tun za rok. 

Rozmanitá škála produktů
Portfolio firmy Salinen zahrnuje produkty 
pro segment B2B i B2C. Segment B2C zahr-
nuje kuchyňskou sůl a také sůl pro změkčo-
vání vody v pračkách a myčkách nádobí. 
Segment B2B obsahuje velice širokou řadu 
produktů pro potravinářský průmysl, zpra-
cování masa, průmyslovou úpravu vody, vý-
robu krmiv, farmaceutický průmysl atd. Jen 
jedlá sůl, určená pro výrobu potravinářských 
produktů, představuje 20% podíl z celkové-
ho objemu prodeje soli.

V posledních letech byl náš sortiment 
značně rozšířen o produkty, jako je napří-
klad bazénová sůl nebo „Bio“ certifikovaná 
sůl, určená pro výrobu bio produktů. Také lo-
gistika firmy byla zcela proměněna, aby byla 
sůl dodávána zákazníkům v co nejkratší době 
v prakticky jakémkoliv objemu. Od jednotli-
vých balení až po celé kamiony. 

Hodnota soli - hodnota značky Salinen
Vizí firmy Salinen Austria je být jedním z ve-
doucích evropských producentů soli a sol-
ných produktů. Hlavními pilíři značky jsou 
vysoká orientace na zákazníka a profesionál-

ní zákaznická podpora. Pro těžební společ-
nost je velice důležité zajistit vysokou míru 
bezpečnosti práce. Stejně důležité je to při 
vlastní výrobě. Sůl je těžena trvale udržitel-
ným způsobem. 

„Sůl není jen tím „laciným bílým práškem“. 
Sůl je velice důležitou surovinou, která nás 
provází každým dnem. Je součástí pracích 
prostředků, léčiv, samozřejmě potravin atd.,“ 
uvádí Tomáš Krejčí (Head of office Salinen 

Praha.) „Sůl Salinen navíc není jen pouze 
další sůl. Je to nejčistší sůl, kterou je možné 
získat. Přímo z nádherné přírody rakouských 
Alp, kde je po staletí uchována. Proto jsme 
tak hrdí na naše produkty. Víme, že naše prá-
ce je pokračováním cenného dědictví. Proto 
je důležité propagovat značku Salinen a pro-
to se vyplatí pro ni pracovat.“ 

Za vším hledej ženu. To platí i v případě společnosti DELIKOMAT, která působí na trhu nápojových 
a prodejních automatů přes 20 let. Na počátku totiž stála paní Džiubanová, kterou v časopise 
Květy zaujal článek, kterak se zpěvák Karel Štědrý vrhl na provozování automatů na kávu. Ná-
sledně tuto myšlenku vnukla svému synu Radkovi a nový podnikatelský záměr byl na světě. Psal 
se rok 1992, když umístil do provozu první automat. Ten stál v nemocnici v Brně. Tenkrát nebyly 
k dostání ani součástky, ani potřebné produkty, a tak o stroj pečoval, jak se dalo. 

ochucená cappuccina, horké čokoládové ná-
poje apod. V současné době nabízíme v naší 
produktové řadě 58 různých variant nápojů 
a z toho 4 ledové kávy.“ 

DELIKOMAT již také není nutno spojovat 
pouze s „velkými“ automaty, ale v rámci pro-
gramu PREMIUM nabízí od roku 2005 i pří-
stroje a kompletní kávový servis pro kancelá-
ře a menší provozy, kde velký automat není 
tím nejvhodnějším řešením. Poslední velkou 
novinkou v  portfoliu pak jsou profesionální 
kávovary a příslušenství pro segment HORE-
CA. Ty nabízí od roku 2014 program LA CUL-
TURA DEL CAFFÉ nabízející profesionální pá-
kové a plnoautomatické kávovary. Na italské 
kávovary s více jak stoletou tradicí, patřící ke 
světové špičce a průkopníkům v oboru kávo-
varů - La Cimbali vlastní společnost navíc i vý-
hradní zastoupení v ČR. V nejbližší budouc-
nosti očekává DELIKOMAT významný rozvoj 
svého programu LA CULTURA DEL CAFFÉ.

„Na co jsme v DELIKOMATu opravdu 
hrdí,“ říká Radek Džiuban, „je zavedení bez-
kontaktních plateb v automatech. V ČR jsme 
jako první nabídli svým zákazníkům možnost 
platit v automatu běžnou (bezkontaktní) 
platební kartou. V polovině roku 2016 tak 
máme instalováno na 600 terminálů a po-
stupně přibývají další. Dlouhá léta jsou sa-
mozřejmostí u nápojových a potravinových 
automatů také platby pomocí žetonů nebo 
čipových karet.“

Na trhu nápojových a prodejních automatů 
patří DELIKOMAT k nejsilnějším společnos-
tem svého druhu. Pro zákazníky se stal syno-
nymem chutné a kvalitní kávy a také pestré 
nabídky produktů. Ve vztahu k obchodním 

partnerům klade vysoký důraz na seriózní 
a profesionální přístup a na budování dlou-
hodobého vztahu. Partneři rovněž oceňují 
širokou základnu středisek, která zaručují 
velmi důležité pravidelné zásobování a rych-
lý servis. Stejně tak, jako vychází vstříc svým 
zákazníkům a partnerům, myslí i na své za-
městnance, pro které vytváří kvalitní a pří-
jemné prostředí.

Za 20 let činnosti:
4x více než je obyvatel města Modřice (sídlo 
společnosti) nainstaloval DELIKOMAT automatů

257x více než je váha slona afrického 
spotřebovali v DELIKOMATu zrnkové kávy

226x více než je výška Mount Everest 
zkonzumovali zákazníci baget - 2.000 km by 
měřily všechny bagety naskládané na sebe

1,5x kolem Země by měřil řetěz z kelímků 
naskládaných na sobě, které DELIKOMAT použil 
k přípravě nápojů v automatech 

1245x více než je váha letadla Boeing 
707 váží všechny cukrovinky prodané ve 
svačinových automatech

Sůl nad zlato

Salinen Praha je dceřinou firmou Salinen Austria, která je lídrem na trhu se solí a solnými produkty. Sůl je získávána z hlubinných 
vrtů vpouštěním vody přímo do ložiska. Vzniklý solný roztok o obsahu soli 27 %, respektive solanka, je odpařován a konečným 
produktem je krystalicky čistá sůl. Celý proces těžby soli je rychlý, ekonomický a šetrný k přírodě. K dopravě solanky z místa těžby 
až do výrobního závodu v Ebensee se používá potrubní systém, jehož struktura a místo vedení jsou v podstatě stejné již 400 let. 

Salinen Praha s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Praha 4

Tel: 241 400 492, 777 649 846
E-mail: info@salinen.cz

www.salinen.cz

Víte o soli?
	Denní spotřeba soli je pro ženy doporu-
čena v množství cca 6g , pro muže cca 8g. 
Celková spotřeba soli je zhruba 2-3 kg ročně.
	Sůl může bělit zuby. Místo použití zubní 
pasty je možné jednou týdně čistit zuby 
kvalitní kuchyňskou solí.
	Sůl pomáhá čistit použité nádobí, které je 
znečištěné mastnotou. Před tím, než přidáte 
na pánev olej nebo tuk, nasypte špetku soli.

Tomáš Krejčí
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Nejen pražské publikum se bude v polovi-
ně listopadu v pražském Slovanském domě 
moci seznámit s tématem franšízového pod-
nikání a aktuální nabídkou podnikatelských 
příležitostí, a to nejen z řad tuzemských fran-
šízových konceptů, ale i těch ze zahraničí. 
Letošní 1. ročník Veletrhu FRANCHISINGU 
bude součástí Summitu Týdne podnikání, jež 
tradičně pořádá ELAI (European Leadership 
& Academic Institute). Ten se může pochlu-
bit každoroční návštěvností pohybující se 
zhruba kolem 2000 návštěvníků se zájmem 
o podnikání. Letošní ročník navíc opět zís-
kal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu 
a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Nouze nebude ani o vystoupení zajíma-
vých osobností, nejen z oblasti byznysu. 
V minulosti se mohli účastníci setkat s ta-
kovými osobnostmi, jako je například eko-
nom Tomáš Sedláček, podnikatel a investor 
Tomáš Čupr, Michal Pastier - autor úspěšné 
kampaně "Fofola" z agentury Zaraguza, vel-
vyslanec USA Andrew Shapiro, herec a pod-
nikatel Lukáš Hejlík, CTO Skypickeru Lucie 
Bresová nebo Ondřej Krátký ze společnosti 
Liftago. Jedním z patronů letošního ročníku, 
jejichž počet bude nadále růst, je i úspěšný 
podnikatel a majitel společnosti Linet Zby-
něk Frolík.

Prezentace franšízových konceptů
Hlavním cílem Veletrhu je zprostředková-
ní kontaktu mezi vystavujícími franšízory 
a lidmi, kteří mají zájem rozjet vlastní byz-
nys. Během osobních setkání se mohou 
zájemci o franšízové licence mimo jiné do-
zvědět: 
 Co je příčinou úspěchu sítě na trhu?
  Jaká je výše investice nutné pro vstup do 

konkrétní sítě a co za ni získají?
  Zda je třeba mít podnikatelské zkušenosti 

a s jakou podporou mohou počítat?

Pro vystavovatele je Veletrh příležitostí, jak na 
jednom místě se svou nabídkou oslovit poten-
ciální zájemce o franšízu a jak jim předat in-
formace o fungování podnikání pod známou 
značkou. Veletrh nabízí prostor pro osobní 
jednání s poskytovateli licencí i s odborníky 
na franšízing. Součástí listopadového Veletrhu 
bude i doprovodný program v podobě semi-
nářů a workshopů. Během nich se odborníci 
a podnikatelé s návštěvníky podělí o své zku-
šenosti, tipy a nejnovější informace z jejich 
branže. Rad se dočkají i ti, kteří ještě nemají 
svůj vytoužený koncept vybraný, stejně jako 
ti, co stojí na začátku samostatného podnikání 
pod zavedenou značkou. Odborníci z PROFIT 
system® odhalí, jak momentálně vypadá situace 
na franšízovém trhu a jaké jsou hlavní zásady 
podnikání ve franšíze. Doc. Lenka Turnerová 
z Vysoké školy hotelové pak poradí, jak vybrat 
tu správnou licenci a prozradí, zda a jak je mož-
né na franšíze vydělat. Právníci z advokátní 
kanceláře Havel&Holásek provedou návštěv-
níky „úskalími“ franšízových smluv a manuá-
lů a mimo jiné proberou také problematiku 
ochranných známek. Pozornosti návštěvníků 
by také neměly uniknout panelové diskuze, jež 
představí franšízové podnikání v praxi.

V rámci veletrhu mohou řadu užitečných 
informací získat také firmy expandující se 
svými franšízovými značkami do zahraničí. 
A to také díky službám zahraničních poboček 
společnosti PROFIT system®, jež budou mít 
na Veletrhu také zastoupení. Společnost PRO-
FIT system® navazuje Veletrhem FRANCHI-
SINGU v Praze na úspěšnou akci Franchise 
EXPO, kterou již 14. rokem pořádá v polské 
Varšavě. Jde o jeden z největších franšízových 
veletrhů v Evropě a největší v regionu střední 
a východní Evropy vůbec, kde se každoročně 
představuje okolo 150 značek, které hledají 
franšízanty nejen v Polsku, ale i v okolních 
zemích. V posledních letech si na veletrh na-
šlo cestu vždy okolo sedmi tisíc návštěvníků.

Partnery Veletrhu FRANCHISINGU jsou 
Global Enterpreneurship Week 2016, Česká 
asociace franchisingu a advokátní kancelář 
Havel, Holásek & partneři. Více informa-
cí o listopadové akci získáte také na Vele-
trhfranchisingu.cz. Vstupné je po základní 
registraci zdarma.
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veletrh@franchising.cz, GSM: +420 774 052 262

Chcete začít podnikat? 
Přijďte si vybrat byznys, který Vás bude bavit!

Hlavním organizátorem 
Veletrhu FRANCHISINGU je 
mezinárodní poradenská 
společnost PROFIT system, 
která se specializuje na 
franchisové poradenství, 
je provozovatelem portálu 
Franchising.cz a vydavatelem 
tištěného titulu Vlastní firma 
FRANCHISING.

»  Vstup po registraci zdarma

»  Aktuální nabídky podnikatelských příležitostí

»  Doprovodný program a školení franchisingu

»  Součást Summitu Týdne podnikání

Praha - Slovanský dům, 15. listopad 2016 Veletrhfranchisingu.cz

REGISTRUJTE SE

velerth cz 1 strona_04.indd   1 25.08.16   21:11

konečně v Praze!
Franšízing bude součástí Summitu Týdne podnikání, největší podnikatelské 
události v Česku. Rezervujte si proto ve svých diářích datum 15. listopadu.
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Založila jste nebo organizujete šest projektů 
týkajících se byznysu. Máte k nim vztah jako 
rodič k dětem, kdy si netroufnete říci, který je 
oblíbenější?
To je úplně přesné. K tomu se ani nic víc říct 
nedá.

Podstatou vašich projektů je sdílení. Setkáváte 
se někdy se zpětnou vazbou, kdy vám někdo 
řekne, že jste mu nebo jí velmi pomohla si 
uvědomit, co všechno dokázal/a a že to s naší 
zemí není vůbec tak špatné?
Potěší mě jakákoli reakce našich hostů a part-
nerů. Vždy jsem měla představu, jaká má být 
zpětná vazba po setkání či v rámci realizace 
projektu. Zažít mimořádné setkání, výjimeč-
nou atmosféru a možnost se potkat se zají-
mavými lidmi a odnést si alespoň tři zajímavé 
podněty, které inspirují ať již pracovně či sou-
kromě, tomu říkám dobrý výsledek. Moderní 

technologie nám rozvoj firmy a našich činnos-
tí velice zdynamizovaly, zkomprimovaly čas 
a rozšířily možnosti. Díky tomu jsme schopni 
se zorientovat v přehršli informací. Co mě těší 
je, že lidé za námi chodí a děkují za to, že jsme 
jim pomohli posunout jejich byznys. Stali jsme 
se vlajkonošem nových příležitostí a podnika-
telských rad a tipů. Zpětná vazba mých hostů 
mě zase učí, co můžeme v Helasu udělat lépe 
a kam se posunout. Je to reciproční. 

Vašim prvním projektem byl Helas New En-
counters Club. Co je jeho náplní?
Helas New Encounters Club už 19 let sdružu-
je lídry českého byznysu a tím určil směr, kte-
rým se budou ubírat i další projekty, každý 
z nich svým vlastním originálním způsobem. 
Díky našim projektům se za ta léta poved-
lo zviditelnit úspěchy českého podnikání, 
a to nás postupně dovedlo k myšlence, že 

budujeme hrdé Česko. Samotný Helas New 
Encounters Club sdružuje významné české 
a zahraniční podniky na specifické osobní 
platformě a slouží i jako základna pro setká-
vání vítězí a finalistů ekonomického žebříč-
ku Štiky českého byznysu, který pořádáme. 

V Exportní ceně DHL UniCredit vás více zajímají 
jednotlivé exportní příběhy nebo vás oboha-
cuje i celkový náhled na geopolitickou situaci 
a ekonomiku?
Exportní cena DHL UniCredit už dávno není 
projekt, který pouze uděluje ceny jednotlivým 
exportérům, ale poskytujeme exportérům 
a veřejnosti široké vhledy na celou oblast čes-
kého podnikání v zahraničí. Už jenom témata 
nedávné exportní konference na Žofíně – Ba-
rometr exportních rizik 2016, Asie není jen 
Čína a Perspektivy pro český export v zemích 
ASEANu (které byly letos zvoleny jako export-
ní teritorium v rámci soutěžní kategorie Ex-
portér teritoria) – ukazují, že se snažíme tyto 
informace poskytovat z globálního hlediska. 
Jako pořadatelka soutěže si navíc uvědomuji 
zodpovědnost, která nám byla předána. Rov-
něž si uvědomujeme, že se český export vel-
kou mírou podílí na růstu ekonomiky a pro-
sperity naší země. Pro nás jako pořadatele je 
důležité vytvořit pro exportéry výjimečné 
a atraktivní podmínky, které pomohou při 
rozvoji jejich podnikání. Proto říkám, že Ex-
portní cena DHL UniCredit nejenom oceňuje 
firmy, ale také jim dává příležitost podívat se 
na své podnikání z nadhledu. A důležité infor-
mace předáváme právě na oněch společen-
sko-odborných klubových setkáních. Regis-
trovaní exportéři do soutěže získávají přístup 
do registru exportérů zdarma, řadu benefitů 
od partnerů projektu a v neposlední řadě 
mají možnost zviditelnit svou značku a služby. 

Sledujete osobní podnikatelské příběhy – tedy 
v těch projektech, kde se oceňují – i poté, co si 
vítěz odnesl svou cenu?
Ano. Vždycky jsem to dělala a chci to dělat ješ-
tě víc. Dokonce mám chuť vyčlenit si trochu 
času a jezdit za podnikateli a podnikatelkami 
navštívit jejich firmy do regionů. Nedávno 
jsem třeba byla ve firmě Altreva, což pro mne 
byl velký zážitek. Každý podnikatel, se kte-
rým se potkám a můžu si s ním popovídat, 
jaký je jeho byznys, co jej trápí a v čem se mu 
naopak daří a čím my můžeme pomoci, pro 
mě znamená obrovsky naplňující a možná 
až vzrušující okamžik. Na začátku roku jsme 
udělali průzkum mezi asi čtyřiceti exportéry, 
kteří nám odpovídali na základní otázky prá-
vě tohoto charakteru, a já jsem si uvědomila, 
jak úžasní lidé se mezi námi pohybují.

Jako osobnost jste nejznámější v souvislosti 
s projektem Ocenění Českých Podnikatelek. 
Naplnil tento projekt beze zbytku vaše očeká-
vání? Jsou vůbec ještě nějaké možnosti, jak by 
to mohlo být ještě lepší?
Možnosti, jak expandovat, jsou samozřejmě 
obrovské. I po devíti letech stále vnímám, že 

Společným jmenovatelem pro projekty, které řídíme, je poukazovat na úspěch čes-
kých firem u nás a ve světě – to jsou slova Heleny Kohoutové, zakladatelky pro-
dukční společnosti Agentura Helas a projektu Ocenění Českých Podnikatelek, Pod-
nikatelkaOnline a klubů Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas 
Ladies Club. Jejich cílem je kultivovat české podnikatelské prostředí a vzájemně 
propojovat své členy. Díky tomu vznikla nová značka Helas, BUDUJEME HRDÉ ČESKO. 
Helena Kohoutová je navíc pořadatelkou a porotkyní ekonomického žebříčku Štiky 
českého byznysu a soutěže Exportní cena DHL UniCredit, které oceňují a podporují 
významné české firmy a etický byznys.

jsme na začátku. Každý rok vymyslíme něco 
zásadně nového. Jste neustále inovátory a na-
vádíme na nové trendy. Letošní téma je napří-
klad výzva k ženám, zda ví, jakou hodnotu má 
jejich firma. To není pouze o zisku, ale o tom, 
zda je firma vidět a slyšet, jaké má jméno či 
podíl na trhu, jak má nastavené interní pro-
cesy a management. Ukazujeme ženám, že se 
mají podívat do hloubky a říct si, kde bude 
jejich firma za 2, 5 a 10 let. 

Chci jít příkladem. Proto i my převlékáme 
téměř devatenáctiletý kabátek a naše projek-
ty dostávají novou grafickou tvář. Jdeme s do-
bou a vdechujeme do grafiky nové prvky. 
Spolupracujeme s profesionály. To je moje 
další doporučení, nedělat nic „na koleně“. 
Nejaktuálnější je modernizace loga Ocenění 
Českých Podnikatelek. Využili jsme červené 
a modré barvy, abychom více zdůraznili ná-
rodní cítění. Logo je spojeno se symbolem 
lvice, která byla vytvořena pro naše účely. 
Spustili jsme nový web. V letošním roce po-
řádáme roadshow společensko-odborných 
setkání po republice: Pardubice – Brno – 
Zlín – Benešov a Praha. 

Stíháte ještě sledovat ekonomické zprávy 
a trendy z byznysu i mimo vaše projekty? Co 
vás osobně nejvíce zajímá?
Spolupracuji s inovátory a nejvýznamnějšími 
lidmi v tomto oboru, a díky nim tak mohu 
sledovat důležité informace a podněty. Dříve 
jsem sázela výhradně na osobní komunikaci. 

Uvědomuji si však, že v dnešní rychlé době 
se nemohu naklonovat, navíc není reálné vy-
budovat tým dvaceti obchodních zástupců, 
protože každý musí sledovat náklady. Proto 
se stále více díváme na možnosti využití no-
vých technologií – a to je směr, kterým se 
ubírá můj zájem a pohled.

Nedílnou součástí vašich projektů jsou part-
neři. Jakým způsobem přicházíte do prvního 
kontaktu?
Někteří partneři si nás najdou, protože mají 
podobné myšlenky a vize a hledají někoho, 
s kým by je mohli seriózně a smysluplně sdí-
let. Nebo toho partnera získám já, protože ho 
považuji za nejlepšího na trhu. Oslovím jej 
a začne jednání.

Máte ještě nějaký sen nebo projekt, který bys-
te ráda realizovala?
Momentálně mám zrovna pod pokličkou je-
den fantastický projekt. Už ho máme zaregis-
trovaný, tvoříme web, tvoříme logo… A mám 
z toho opět úplně nadšené pocity!

Čím se liší Vaše kluby od ostatních projektů? 
Exportní cena DHL UniCredit i Ocenění Čes-
kých Podnikatelek jsou soutěže. Štiky české-
ho byznysu je ekonomický žebříček. Kluby 
Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club 
a Helas New Encounters Club jsou výlučně 
místy, kde se potkáte se s určitým typem lidí, 
stanete se součástí přátelské komunity lidí 

s obdobnými pracovními a životními zkuše-
nostmi. Členové pocítí naši péči a zájem, na-
víc se mezi sebou vzájemně podporují a po-
máhají si. Mají možnost vyjádřit se k daným 
tématům a popovídat si.

Již rok běží projekt, který nastínil budoucnost 
byznysu – portál PodnikatelkaOnline.cz. Je 
tam přímá návaznost na moderní technolo-
gie. Jaký trend vidíte nebo cítíte jako nejdů-
ležitější?
Online svět nám umožní být více efektivní 
a snadným způsobem komunikovat ihned, 
kdekoliv a s každým. To nás inspirovalo. Náš 
nově spuštěný webový portál Podnikatelka-
Online nabízí podnikatelské a manažerské 
rady všem aktivním ženám v České republi-
ce. Je určen těm, které se zajímají o zkušenos-
ti lidí s výjimečným pracovním nasazením. 
Ženám, které chtějí vědět „jak na to”, hledají 
inspiraci, motivaci, tipy a rady odborníků 
a jsou otevřené novým věcem.

Díky webinářům, zpravodajům a on-line 
vysílání můžeme sdílet zkušenosti z praxe 
a poskytovat proud inspirace. Nabízíme 
možnost konzultace s odborníky, mnou 
pečlivě vybranými. Toho si ženy velmi cení. 
Vždyť tipy, nápady a osobní zkušenosti jsou 
velkým pomocníkem. Moje otázka často kla-
dená sobě i druhým je "Jak být úspěšná a kam 
posunout sebe, svojí firmu a svůj život". Cí-
tím, že je dobré zaměřit se primárně na sebe 
a poté až na řešení úkolů.

Jdeme s dobou a jsme
hrdí na české úspěchy

Helena Kohoutová a Laura Janáčková


