
FIRMY
A ŽIVNOSTNÍCI

Pestrá nabídka
Letošní ročník soutěží vyniká velmi rozlič-
ným zastoupením oborů podnikání. A to
v obou kategoriích. Svědčí o tom i fakt,
že mezi živnostníky letos uspěl poměrně

netypicky zemědělec Jan Bošina a mezi fir-
mami zvítězila společnost BioHealing, jež

působí v regenerativní medicíně.
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T akzvané chronické nehojící
seotevřené ránymohouzpů-
sobit bolesti, amputaci kon-

četin, nebo dokonce smrt pacienta.
Lidé se s nimi trápí léta a farmaceu-
tické lékymnohdynezabírají.Vtěch-
topřípadechpřicházínařadunáplast
Amnioderm, kterou v roce 2018 vy-
vinula moravskoslezská společnost
BioHealing.Odtédoby lékzplacenty
pomohl jižněkolikatisícůmlidí.Nyní
společnost od Hospodářských no-
vinza svéúspěchyvpodnikání i uni-
kátní produkty získala první místo
v soutěži IBMFirma roku 2022.
Na zpracovánímembrány z lidské

placenty začali výzkumníci praco-
vat už v roce 2005 v brněnskémNá-
rodním centru tkání a buněk.Mem-
bránu se vědcům podařilo uplatnit
nejdřív v oftalmologii k léčbě vředů
oční rohovky. Toto řešení teď spo-

lečnost vyváží také do Nizozemska,
Izraele nebo Jižní Koreje. Potenciál
takzvané amniové membrány tím
ale neskončil.
V roce 2017 se vědcům podařilo

dotáhnout do konce technologický
postup pro vývoj a zpracování pro-
duktů z placenty. Na ten pak získali
český i evropský patent. O rok poz-
dějivzniklhlavníproduktspolečnos-
ti – zmiňovanánáplastAmnioderm.
A před dvěma lety prodala společ-

nost BioHealing licenci na distribuci
náplastí v Česku farmaceutické spo-
lečnosti Zentiva. Teď s ní jedná o li-
cenci idodalšíchstátů.Nabídkyvšak
máiodjinýchfarmaceutickýchfirem.
Velký úspěch produktů donutil

vědce přesunout celou výrobu a vý-
vojdonovězaloženéspolečnostiBio-
Healing. Firma se tak přestěhovala
doostravskéhobiomedicínského in-

kubátoru 4MEDi, kde získala nejen
zázemí, ale také finance. Ve společ-
nosti má většinový podíl podnika-
tel Michal Zahradníček, který za in-
kubátorem stojí a část vývoje za de-
sítkymilionů korun zaplatil. Peníze
výzkumníci čerpají i z grantů.

Povinnávýbavapřiošetřenídiabe-
tické nohy
Náplastiostravskévýrobysipochva-
lují doktoři i pacienti. „Nejhorší je
to, že se rána nechce zavřít. Amnio-
derm je na to velmi dobrý, protože
vás od toho osvobodí a můžete cho-
ditnormálně,“ říkánejmenovanápa-
cientkasdiabetemvdokumentuslo-
venské televizeRTVSOži vovlastnej
koži. Testovací studie náplastí totiž
probíhala jakvČesku, taknaSloven-
sku.Voboustátechseprodukt,který
pomůžev80procentechchronických
ran,dostaldopovinnévýbavydokto-
rů při léčbě diabetické nohy. Tak se
nazývákomplikacepřicukrovce,kdy
snadnovznikají ránynanohoua jsou
pak často doprovázeny infekcemi.
„I relativněmalánehojící se rána je

nejenom velmi vážným zdravotním
rizikem, ale má vliv i na fungování
celé rodiny. Pokud je třeba na noze,
člověk nemůže chodit do práce,
na nákupy a potřebuje péči dru-
hých,“ říká ředitelka firmy BioHea-
ling Iveta Schmiedová.
I přes přísné legislativní podmín-

ky, kterýmbiotechnologickáspoleč-
nost musela čelit, se však rozhodla
vyplnit díru na trhu, a stala se tak
prvním poskytovatelem certifiko-
vanéhoapojišťovnouhrazenéhopří-
pravkuzplacentynachronickérány.

Dřív pro vojáky, teď pro kohokoliv
Iveta Schmiedová říká, že nyní za-
žívá lidská placenta a biomedicína

Tkáň, která daruje život dvakrát. Firma roku
BioHealing vyrábí léčivénáplasti z placenty

▸Firma roku

AmniovámembránaNázev lékuAmniodermvznikl ze spojení slovamnio, jež od-
kazuje na původ tkáně, a derm zase ukazuje na oblast aplikace.

Foto: archivBioHealing

První dáma V čele společnosti je Iveta Schmiedová, která je vedoucí vědeckého
vývoje. Ke společnosti BioHealing se připojila v roce 2017. Foto: archivBioHealing

renesanci.Obrat kpřírodním lékům
nebo třeba bylinkám nastává podle
ní iproto,žečímdálvíce lidí trpíanti-
biotickourezistencí, zatímcovznika-
jí nové bakterie i onemocnění.
„Amniovámembránajeznovuobje-

venýpoklad,“uvádíSchmiedováado-
dává:„Záznamyojejímpoužitív léčbě
a hojení známe již ze starověku, kdy
setentoplodovýobalvyužívalproléč-
bu zraněných vojáků.“
Právě proto, že se membrána na-

chází na pomezí dvou různých or-
ganismů,může kterýkoliv dárce po-
skytnout tkáň jakémukolivpříjemci
bez komplikací a vedlejších účinků.
BioHealing tak s předběžným sou-
hlasem rodiček získává placenty
po císařském řezu z celého Česka.

David Pavlát

C elá řadapodnikatelskýchod-
větví se bez digitalizace a au-
tomatizace prostě neobejde.

Jak tento proces vidí zástupce titu-
lárníhopartnerasoutěžeFirmaroku,
jsme se zeptali Václava Provazníka,
členavrcholovéhovedení IBMČeská
republika a ředitele divize Consul-
ting pro Česko a Slovensko.

Jaksedívátenaaktuálníekonomic-
kou situaci v Česku?
Osobně se na ni snažím dívat s nad-
hledem a snahou hledat ve všem
něcodobrého.Aktuálníbezpečnost-
ní, energetická i ekonomická krize
se samozřejmě týká i mě osobně,
na druhou stranu jsem přesvědčen,

žepořádmámešanci,abychomztéto
situace vyšli silnější, zodpovědněj-
ší a lépe připraveni na budoucnost.
Myslím,žemámedobrouvýchozípo-
zici posunout Česko směrem, který
umožní lepší konkurenceschopnost
a budoucí prosperitu – je samozřej-
mě potřeba rozvíjet talent našich
lidí a podporovat schopnosti podni-
katelů uspět v nově nastavovaném
prostředí.

IBM je lídrem v oblasti informač-
ních technologií. Jak toho mohou
využítmalí a střednípodnikatelé?
Osobně vidím více zajímavýchmož-
ností – na jedné straně mohou malí
a střední podnikatelé přímo využít
technologieIBM,kterézejménavob-
lasti cloudu, automatizace, AI, práce
sdaty, informačníbezpečnostianebo
udržitelnostiposkytujívelmikvalitní

vislosti namnohaproměnných–po-
čínaje sektorem přesmnožství a typ
zákazníků,produktapodobně.Velmi
těžko tedy absolutně generalizovat.
IBMstrategiestavínarozvojicloudo-
vých technologií, využití dat a umě-
lé inteligence pro podporu byznysu,
inteligentníautomatizaci,všeprostu-
pující informačníbezpečnosti–tovše
vkontextudlouhodobéudržitelnosti.

Jaké jsou hlavní limity zavádění
nových technologií do podnikání?
Vmnoha oblastech stále existuje ba-
riéra velké vstupní investice, čím dál
více technologií je ale dostupných
vmodelu„jakoslužba“,cožrizikozma-
řené investice snižuje. Domnívám se,
že klíčová je i odvaha podrobit histo-
ricky prověřené postupy testu histo-
ricképřekonanosti,protožeprávělpě-
nínahistoriijenejvětšíbrzdapokroku.

Podrobteprověřenépostupy testuhistoricképřekonanosti
▸Rozhovor

a přitom velmi dobře škálovatelnou
platformu, která „poroste s nimi“.
Další možností je přímá spolupráce
s IBM, kdy můžeme řešení integro-
vat do širších celků a společně oslo-
vovat větší zákazníky a po úspěchu
na lokálním trhu pak řešení nabízet
a spolupracovat imimoČesko.Vne-
poslední řadě je zde možnost inspi-
race – IBM je velmi aktivní v oblasti
digitalizace a mezinárodně získané
zkušenosti a trendy jsou přístupné
i českým zákazníkůma partnerům.

Jaké výhody podle vás přinese fir-
mámdigitalizacevdalších letech?
Osobně digitalizaci, respektive spíše
digitální transformaci, vnímám jako
konkurenční výhoduvkrátkémčase
a absolutní nutnost ve středním až
delším.Aspektůdigitálnítransforma-
ce je samozřejmě hodně, liší se v zá-

A nouzi o ně nemá, císařský řez se
v tuzemsku využívá zhruba ve dva-
ceti procentech porodů.
Pružná struktura získané mem-

brány, která připomíná lešení, také
umožňuje snadnější růst nových
buněk v ráně. Obsahuje i bioaktivní
molekuly, které mají silnou repara-
ční funkci – v děloze tak například
zamezují natržení plodového vaku
a potratu, na ráně pak usnadňují
rychlejší hojení. Důležitá je i pro-
tizánětlivá funkce těchto molekul.
Podle výzkumníka ZdeňkaKořistka
zNárodního centra tkání a buněk je
odstranění bolesti prvním a velmi
oceňovaným efektem léčby, který
pacienti vnímají.

S přispěním Simony Janíkové
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IBMFIRMAROKU –Kdo zvítězil v jednotlivýchkrajích
BioHealing – celkovývítěz
Moravskoslezskýkraj
Klíčovou kompetencí firmy BioHealing je výzkum,
vývoj a následné medicínské využití lidské placenty
pro terapeutické účely, hlavně v oftalmologii,
neurochirurgii a pro léčbu nehojících se chronických
ran. Jde o unikátní technologii zpracování chráněnou
českým i evropským patentem. „První oblastí, do níž
jsme s amniovoumembránou pronikli, byla oftalmologie,“ říká ředitelka
společnosti IvetaSchmiedová.Membránunynídodávajínejennemocnicím
v Česku, ale i v Nizozemsku, Izraeli a Jižní Koreji.

Sensio.cz
Olomouckýkraj

„Máme dvě divize, softwarovou, která se věnuje vý‑
voji a provozování informačních systémů pro škol‑
ství, a hardwarovou, kde vyvíjíme a vyrábímehudební
nástroje na 3D tiskárně,“ říká jednatel firmy Ondřej
Kratochvíl. Dva kluci, jedenhudebník a druhýprogra‑
mátor, se potkali v roce 2011 a začali programovat informační systémpro
základní umělecké školy. V rámci „zušek“ je zákazníkem škola, respekti‑
ve její ředitel. V oblasti hudebních nástrojů jsou zákazníky hudebníci, ať
už amatérští nebo i profesionálové. Každý má jiné potřeby a právě díky
technologii 3D tisku je firma schopna vyřešit jakýkoliv problémnamíru.

Aircraft Industries
Zlínskýkraj

AircraftIndustries jespolečnostsvícenež80letoutradi‑
cí leteckévýroby,kterásenynízabývávývojem,výrobou,
prodejem a servisem letounůL 410. Nabízí také koope‑
raci firmám nejrůznějších oborů, provozuje neveřejné
mezinárodní letištěKunovice a je zřizovatelemStřední
školy letecké. „Naším cílem je vyrábět letadla nejvyšší kvality, která zajistí
našim zákazníkům bezpečnou a spolehlivou leteckou přepravu pasažérů
i zboží, a to s conejnižšímináklady,“ říkágenerální ředitelka IlonaPlšková.

STROJÍRNAOSLAVANY
Jihomoravskýkraj

Společnost se věnuje vývoji, výrobě a prodeji hydrau‑
lických tlumičů a zařízení pro veškerá kolejová vozidla.
Technicky vyspělá amoderně řízená firma střední veli‑
kosti disponujevlastnímkonstrukčně‑technologickým
vývojovýmtýmem,včetnětestovacíhozázemí.Jejívyso‑
kámíra automatizace adigitalizace je zárukoukvality dodávanéprodukce.
„Impulzemkpodnikáníbyla, jeadoufám,žeibude,touhadokázat,žeproduk‑
ty, jež vyvíjíme, vyrábímeadodávámedocelého světa, jsouvýrobky,naněž
semohouzákaznícispolehnout,“říkáředitelkaspolečnostiAlenaLubasová.

ICE Industrial Services
HlavníměstoPraha

Společnostsevěnujeprůmyslovéautomatizaci,konstru‑
uje, programuje a vyrábí automatizované stroje a linky.
Zaměřujesenadesignavýrobunovýchstrojůimoderni‑
zaci stávajících zařízení. Loni toto odvětví rozšířili o 3D
tiskbetonu,jemužsevěnujenovádivize.Firmazačalajako
dodavatelsoftwarovýchkapacit,potépřidalavlastnímontéryazaloženímod‑
děleníkonstrukceseposunulakdodáváníkompletníchnávrhůstrojůalinek,
a topředevšímproautomobilovýprůmysl. „Obecně řečenododávámeefek‑
tivitunašichřešení,strojůivedeníprojektů,“říkáTomášVránek,zakladatel.

VODASERVIS
KrajVysočina

Firma se věnuje technologiím na úpravu pitné vody,
výrobě nerezových a plastových vodárenských zaří‑
zení, filtrů, provzdušňovačů,mobilních úpraven vody
inádržíproúpravuvody. „Jsmerodinnýpodnik,většina
zaměstnanců se zná nejen z práce a všichni táhneme
za jedenprovaz, cožnámpomáháse stáleposouvat,“ říká jednatelMartin
Trnka. V roce 2020 díky vlastnímu vývoji vyrobila a úspěšně instalovala
zařízení založené namoderní technologii nanofiltrace pro úpravu vody.

AGRAŘisuty
Středočeskýkraj

Společnost,kteráhospodařínavícenež2500hazemě‑
dělsképůdy, jevýznamnýmuživatelemapropagátorem
technologiíprecizníhozemědělství.Vživočišnévýrobě
sezaměřujenachovprasat,kdenyníprodukujezhruba
šesttisíc jatečnýchprasatročně.Jejednímzposledních
producentů vepřovéhomasa v regionu. „V roce 2021 byla uskutečněna vý‑
stavbanovévýkrmnyprasat. Jevybavenářadou inovativníchprvků, jedná
se o nejmodernější stáj v Česku,“ říká agronomVítězslavKrček.

nanoSPACE
Plzeňskýkraj

„Jsme výrobce bariérových lůžkovin pro alergiky
snanovláknyaantivirovýchšátků, ježbylyvýznamným
faktorembojespandemiícovidu.Jsmezároveňnejvětší
onlineprodejcečeskýchnanotechnologickýchproduktů
v tuzemsku,“ říká spoluzakladatel firmyJiříKůs.V roce
2016 přišla firma na trh i s prvním protiroztočovým
povlečením,ježkombinovalobavlněnýsaténsnanovlákennoumembránou.
Stali se tak celosvětově prvnímvýrobcempovlečení, které dokáže nahradit
takzvanébariérovépovlaky.

Kitl
Libereckýkraj

Společnost vyrábí a prodává především sirupypro do‑
mácí limonády, ale i doplňky stravyamedoviny. „Jsme
hrdí, žekonceptdomácích limonád,který jsmepůvod‑
ně vymysleli my, je dnes k dostání prakticky ve všech
restauracích v Česku,“ říká zakladatel společnosti Jan
Vokurka. Nově vstupuje do segmentuminerálních vod. V roce 2018 firma
koupila zchátralý areál Vratislavické kyselky, v té době brownfield, který
obnovuje a snaží se vrátit kdysi slavnouminerálku zpět na trh.

Little Shoes
Jihočeskýkraj

„Prodávámezdravéapohodlnéboty,věrněnapodobují‑
cí chůzinaboso.Provozujeme jedenznejvětšíche‑sho‑
pů s barefoot botami v Česku i Evropě,“ říkámajitelka
firmyKláraBorlová.Obuvspolečnostnakupujezejmé‑
na od evropských výrobců a spolupodílí se na vývoji
některýchmodelů.Správnénávyky jenejlepšívytvářetodprvníchkrůčků,
ale nikdy není ani pozdě se zbavit zlozvyků. Proto z původního dětského
sortimentu postupně přešli i kmodelůmpro dospělé.

DoučováníDoma
Královéhradeckýkraj

Společnost organizuje individuální doučování všech
běžných školních předmětů a cizích jazyků. „Přizpůso‑
bíme se našim klientům časem i místem výuky a dále
probíranoulátkouaintenzitoulekcí.Nejsouvázánižád‑
nýmismlouvami,flexibilněreagujemenajejichpoptáv‑
ku,“ říká majitelka Michaela Entrichová. Tahounem firmy je doučování
matematiky, anglického a českého jazyka a typově příprava na přijímací
zkouškynavíceletágymnázia,napřijímacízkouškyz9.třídyZŠakmaturitě.

SOLEACZvýrobní družstvo
Pardubickýkraj

„Jsme výrobní firma s 22letou historií. Začínali jsme
v prázdných pronajatých prostorech se třemi zaměst‑
nanci,dnesmámevícenež160kmenovýchlidí.Týmtvoří
ze 70procent lidé shandicapem,“ říkápředseda společ‑
nostiLeošJiřele.Firmavyrábíplastovéakovovédílyze‑
jménaproautomobilovýaelektrotechnickýprůmysl.Používajíprocesy, jako
jevstřikováníplastů, lisováníaobráběníkovů, ručníastrojnímontáže.Odli‑
šujesesložitostíprocesu,donějždokáže integrovat lidi shandicapem.Para‑
doxnětímnekonkurujechráněnýmdílnám,alefirmámzběžnéhotrhupráce.

PARUKY JILLYLENAU
Karlovarskýkraj

Společnost se zabývá prodejem parukových výrobků
a potřeb pro onkologicky nemocné zákazníky. „V sou‑
časné době, po 28 letech praxe, zásobujeme síť 68 pro‑
dejen, salonů,kadeřnictví,nemocnicazdravotnických
provozůpocelémČesku, dodávámevýrobkyNárodní‑
mudivadluvBrně, řaděoblastníchaměstskýchdivadelareklamníchagen‑
tur,“ říkámajitelka Kamila Černá. Portfolio tvoří deset základních kolekcí
obsahujících více než 450modelů dámských, pánských a dětských paruk
ve zhruba čtyřiceti barevných variantách.

Mamavis healing care
Ústeckýkraj

Firma vyrábí a prodává komfortní podoby Priessni‑
tzovýchzábalů. Jejímposlánímjepřispívatkezlepšení
zdraví komfortním použitím tradiční přírodní vodo‑
léčebné metody Vincenze Priessnitze. Když dnes už
jednatelka firmy ukázala poprvé svou podobu zábalu
lékařce, řekla, že by tento výrobekmohl pomoci i ostatnímmatkám.A tak
z původního Priessnitzova zábalu na dětský hrudník vznikla celá řada zá‑
balůprodětiadospělé, a to inadalší části těla–krk,kolenači lýtka. „Vydala
jsemsecestouregistraceochrannéznámky,užitnýchvzorůanakonecime‑
zinárodnípatentovépřihlášky,“ říkáMartinaŠtefanková, jednatelkafirmy.

VÍTĚZOVÉ V KRAJÍCH

OLOMOUCKÝ KRAJ
1. místo Sensio.cz (Přerov)
2. místo Juuva (Zábřeh)
3. místo GIVT.cz (Olomouc)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. místo BioHealing (Ostrava)
2. místo Bonmedix Holding

(Ostrava)
3. místo ČistéDřevo (Albrechtice)

ZLÍNSKÝ KRAJ
1. místo Aircraft Industries

(Kunovice)
2. místo ORTO plus (Zlín)
3. místo PSÍ HUBÍK (Tlumačov)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1. místo STROJÍRNA OSLAVANY

(Oslavany)
2. místo Carebot (Rozdrojovice)
3. místo Farma Pálava (Brno)

KRAJ VYSOČINA
1. místo VODASERVIS

(Žďár nad Sázavou)
2. místo OPTOKON (Jihlava)
3. místo DVOŘÁK— svahové

sekačky (Pohled)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1. místo ICE Industrial Services

(Praha 1)
2. místo EKOMB (Praha 4)
3. místo Mixit (Praha 4)

STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. místo AGRA Řisuty (Ledce)
2. místo BESEŠ a LÁT (Poříčany)
3. místo Gloobe corp. (Horoměřice)

PLZEŇSKÝ KRAJ
1. místo nanoSPACE (Domažlice)
2. místo Kolowratovy sady

(Přimda)
3. místo ORRO GROUP (Plzeň)

LIBERECKÝ KRAJ
1. místo Kitl (Jablonec nad Nisou)
2. místo SINGING ROCK (Poniklá)
3. místo GRAIN (Višňová)

JIHOČESKÝ KRAJ
1. místo Little Shoes (Písek)
2. místo ŘEZNICTVÍ DĚDOUCH

(Boršov nad Vltavou)
3. místo Pivovar Hulvát

(Truskovice)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. místo Doučování Doma

(Hradec Králové)
2. místo Ateliery Bárta (Hořice)
3. místo Jordi’s (Hradec Králové)

PARDUBICKÝ KRAJ
1. místo SOLEA CZ výrobní

družstvo (Rybník)
2. místo EL‑VY (Chrudim)
3. místo Rieter CZ (Ústí nad Orlicí)

KARLOVARSKÝ KRAJ
1. místo PARUKY JILLY LENAU

(Aš)
2. místo La Klara (Ostrov)
3. místo Statek Hlinky (Dražov)

ÚSTECKÝ KRAJ
1. místo Mamavis healing care

(Klášterec nad Ohří)
2. místo PARDAMNANO4FIBERS

(Roudnice nad Labem)
3. místo TopSell (Dubí)
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Jan Bošina
◾ Pochází z Chomutova, vy-
studoval Českou zemědělskou
univerzitu v Praze.

◾ V roce 2001 začal hospodařit
na 200 hektarech pronajatých
pozemků na Broumovsku.

◾ Zaměřuje se na chov mas-
ného skotu plemene Salers,
prasat plemene Mangalice
a drůbeže. Maso zpracovává
ve vlastní bourárně a prodává
ze dvora.

◾ Farma je držitelem certifikátu
na bioprodukty kontrolní orga-
nizace KEZ a certifikátu Brou-
movsko regionální produkt.

Anežka Hesová
anezka.hesova@economia.cz

Pro křupavé chipsy z hovězího
masa, voňavé domácí klobás-
ky, ale především pro vyzrálé

hovězí a vepřové maso v biokvalitě
jezdí fajnšmekři i stovky kilometrů
do Vernéřovic na Broumovsku, kde
sesvourodinouhospodaříekofarmář
Jan Bošina. Farmu ale nenavštěvují
jen zákazníci. Přijíždí sem také školy
s dětmi, které se tu seznamují s hos-
podářskými zvířaty, nebo zemědělci,
kteří tu hledají inspiraci pro vlastní
chovdobytkaazpracovánímasa.Eko-
logickéhospodařeníasnahapřiblížit
život apráci na farmědětem idospě-
lýmletosJanuBošinovipřineslytitul
Moneta Živnostník roku 2022.
Ikdyžnepocházípřímozfarmářské

rodiny, zemědělství nebylo Janu Bo-
šinovi nikdy cizí. „Otec měl vždycky
nějaké ovce. Bratr si v 90. letech bě-
hemprivatizacestátníchstatkůpoří-
dilkravína200hektarůpůdyajájsem
mu při studiu na střední zemědělské
škole často jezdil pomáhat,“ vypráví
oprvníchkapitoláchsvéhochovatel-
skéhopříběhu.Podokončenívysoko-
školskéhostudianaČZUvPrazesemu
pak naskytla příležitost pronajmout
si opuštěný statek ve Vernéřovicích
apustit se do farmaření sám.
ZpočátkumělBošinavšechnovná-

jmu.Kravín,pozemkyidobytek.Hos-
podařit začaldíkydotacímnaúdržbu
krajiny, telata prodával a vydělané
peníze postupně investoval do ná-
kupu techniky a půdy. V roce 2011 si
koupil i kravín a začal s jeho rekon-
strukcí. „V té doběmanželka končila
rodičovskou, a tak jsme přemýšleli,
codál.Předtímpracovala jakoučitel-
ka,doškolyužsealenevrátilaazapo-

jila sedodalšího rozvojenaší farmy,“
popisuje zemědělec, který pak spo-
lečně se svou ženou rozšířil kravín
o bourárnu a porážku, aby na statku
bylomožnémasovyrábět, zpracová-
vat i prodávat.
K tomusi opár let později postavi-

li na farmě krámek, kde nyní kromě
svých vlastních výrobků nabízí ještě
domácí produkty zemědělců z okolí.
Návštěvníci si tu díky tomu mohou
koupit i marmelády, sýry, jogurty,
koření nebo třeba sirupy. „Od začát-
kupronásbylopřirozenéhospodařit
ekologicky. Chtěli jsme lidem nabí-
zet poctivé produkty a díky porážce
a bourárně máme celý proces výro-
bypodkontrolou.Takžemůžemezá-
kazníkůmzaručit, že si odnás kupují
opravdukvalitnímaso,uněhožgaran-
tujemepůvod,krmenízvířat,porážku
i způsobzpracování,“dodáváBošina.

Zvíře přivezte dřív, ať je bez stresu
Farma se zaměřuje hlavně na chov
masného skotu francouzského rus-
tikálního plemene Salers a chlupa-
tých prasat plemene Mangalice.
Podle principů ekologického země-
dělství jsou zvířata celý rok na pas-
tvině, ve venkovním výběhu nebo
ve volném ustájení v kravíně. Krmí
sesenemabiošrotem,kterýBošinovi
vyrábějí z vlastního obilí.
Pro kvalitumasa je podle farmářů

důležité, abysezvířatanestresovala.
To je takévedloke zbudování poráž-
ky přímo na statku. Protože je to je-
dináporážkavokolí, rádi ji využívají
idalšíchovatelé.Bošinovialepožadu-
jí, aby jim zvířata vždy dovezli o den
dřív, a tak se odboural stres z převo-

zu. „U nás se zvířata nejdřív ustájí
a uklidní. Teprve druhý den je mů-
žemeporazit,“poznamenáváfarmář.
Na první pohled jsou produkty

od Bošinových jiné než ty z obcho-
du. Nejsou tak červené.Majitelé far-
mytotižnepoužívají rychlosůl,která
vmase rozpouští kolagenaurychlu-
je tímproces nazrávání. „Myslím, že
kdyžmasosníte, rozpouští rychlosůl
kolagen i ve vašem těle,“ vysvětluje
Bošina svůj důvod, proč se rychlo-
soli vyhýbá.
KroměprasataskotuchovajíBoši-

novinastatkuikuřata,husy,perličky,
krůty,králíky,kozy,koně,ovceaosla.
Zvířata jezdí obdivovat děti zmateř-
ských a základních škol, pro které je
tupřipravenspeciálnívzdělávacípro-

Biofarmářhlídákvalitumasaodpastvinpřesporážkuažna talíř.
Jehoprodukt lzerozpoznatod tohozobchodunaprvnípohled

▸Živnostník roku

Zvířata pro radostKromě masného chovu dobytka se farmář stará i o drůbež, králíky, morčata, kozy nebo osla. Zvířata
dělají radost dětem, které sem přijíždějí na exkurze. Foto:HN –HonzaMudra

gram.Seznámíseběhemnějshospo-
dářskými zvířaty, výrobou krmení,
zemědělskoutechnikouaplodinami.
Na farmu jezdí i středoškoláci z ku-
chařských oborů, kteří zase mohou
nahlédnout do procesů zpracování
masa v bourárně. „Máme výhodu, že
do Adršpachu jezdí hodně turistů,
a když si prohlédnou skály, zastaví
se rádi u nás,“ říká živnostník roku.
Vedle budovy krámku staví letos

ještěstodolu,kterábudesloužitkob-
čerstvenípronávštěvníky.Komudo-
mácí produkty na farmě zachutnají,
ten podle Bošiny nemá problémpři-
jet si proně i ze vzdálenějších lokalit
znovu.„Lidem,kteříknámjezdí,už je
asi jedno, jestli je to bio. Jim tomaso
prostě chutná,“ konstatuje farmář.

David Pavlát

T itulárním partnerem soutě-
že Živnostník roku je už pěk-
nouřádku letMonetaMoney

Bank.Několikotázek jsmeprotopo-
ložiliMarkuDvořákovi, řediteli sek-
ceproživnostníkyadrobnépodnika-
tele Monety Money Bank, který byl
také letos součástífinálovýchporot.

Jak hodnotíte letošní ročník pod-
nikatelských soutěží?
Opět jsem se mohl potkat s mno-
ha inspirativními podnikateli a je-
jich příběhy. Je až neuvěřitelné, ko-
lik šikovných lidí v této malé zemi
máme. Česko se drží stále na před-
níchpříčkáchvevropskémměřítku,
co se počtu živnostníků týče. Letoš-

ní ročník opět prokázal, že naši lidé
patří ke špičkámnejen v Evropě, ale
i ve světě. Mohl jsem se potkat s vý-
robci 3D tisku hudebních nástrojů,
restaurátorem smyčcových nástro-
jů, jenž svůj věhlas získal v USA, ale
i s živnostnicí čalounicí, s jejíž prací
semůžete setkat třebaveVinohrad-
skémdivadle.Každý ročníkposouvá
soutěž na vyšší úroveň a ten letošní
nebyl výjimkou.

Pro živnostníky není doba úplně
jednoduchá.Dokázali jstena to re-
agovat jakožtobankovní instituce,
která jimmůže pomoci?
Rozhodně ano. Už během covidu
jsme prokázali naši flexibilitu tím,
že jsme většinu služeb byli schopní
plnědigitalizovat. Inynímámemno-
ho řešení. Nabízíme úvěry na míru
každému živnostníkovi podle jeho

Nadruhéstraně jemnohdyvidětob-
rovská kreativita, kdy i tradiční věci
lze posunout díky moderním tech-
nologiím.

Co byste popřál živnostníkům
a podnikatelům do roku 2023?
Často jsme mohli na krajských
kolech slyšet, že nás čeká náročný
rok 2023. Proto bych všem živnost-
níkůmrádpopřál, ať je proněconej-
jednodušší.Přeji jim,abyměli conej-
více času na své řemeslo a nemuseli
se trápit byrokracií. Ať následující
roknenímoctrnitý, apokudnastane
nějakéúskalí, ať jej jako vždypřeko-
nají. Přeji, ať i při cestě rokem 2023
mají všichni dostatek času na rodi-
nu a přátele. V neposlední řadě přeji
všemipevnézdraví.My, jakoMoneta
Money Bank, rádi všem živnostní-
kůmpodáme pomocnou ruku.

Technologievládnousvětu, ale řemeslo je součástí naší historie
▸Rozhovor

ky,kteřímají „naspořeno“aodkládají
svou investici a chtějíminimalizoval
vliv inflace.Další z částí naší pomoci
je ipodporasoutěžeMonetaŽivnost-
ník roku. Pro naši banku je důleži-
té podporovat smysluplné projekty
a tím je i tato soutěž. Přihlášení živ-
nostnícimajímožnostzviditelnitsvé
podnikání, a tímdobudoucna rozší-
řit svou klientelu.

Zajímavým fenoménem letošních
kol je, že se řadafinalistůmezi živ-
nostníkyzabývátradičnímiřemes-
ly, jakojesedlářství,kovářstvínebo
houslařství, ačkoli jsou to lidé ko-
lem třicítky. Co tomu říkáte?
Myslím,že jedůležité,žesemladšíge-
nerace vrací k tradicímnašich před-
ků. Technologie vládnou sice světu,
ale tradiční řemeslo je součástí naší
historie, kterou jepotřebautužovat.

specifických potřeb. Navíc nabízí-
me velmi atraktivní zhodnocení fi-
nančních prostředků pro živnostní-
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MONETAŽIVNOSTNÍKROKU –Kdo zvítězil v jednotlivýchkrajích
JanBošina – celkovývítěz
Královéhradeckýkraj

JanBošinasezabýváchovemhospodářskýchzvířat,kon‑
krétně skotu, prasat, drůbeže, dále zpracováním vlast‑
ních produktů, jako je maso, vejce, uzeniny v biokva‑
litě, které prodává ze dvora. „Naše rodina hospodaří
ekologickyna400hektarechvBroumovskémvýběžku.
Chovámemasný skot, prasata plemenemangalice a drůbež.Veškerémaso
zpracováváme na vlastní porážce a bourárně a poté prodáváme v krámku
na farmě,“ říká. Za největší úspěch považuje okruh zákazníků, kteří nevá‑
hají zajet nakoupit na farmu, která je poměrně vzdálená od většíchměst.

MilanHeitmar
Olomouckýkraj

„Jsem umělecký sedlář a brašnář. Zabývám se prací
s kůží, kde svoje výrobky zdobímmetodou leather car‑
ving.Motivsinakůžinejdřívenamaluji,poté jejvyrazím
portfoliemraznic,nakonec jejvymalujiakrylovýmibar‑
vami,“říkáMilanHeitmar.Řemeslnédědictvízanechané
mnohageneracemisesnaží zachovatvesvévýrobě.Svérucespolečněsná‑
stroji,kteréužpoužívalygeneraceřemeslníkůpředním,využívákvdechnutí
životavěcem,které tuzůstanou.Záměremdílnynenímnožství, alekvalita
a jedinečnost každého jednotlivého kusu.

KarlaMichalíková
Moravskoslezskýkraj

Kroměmoderování a zpěvu seKarlaMichalíková vloni
začalavěnovatvyšívání.Otevřelasimalouvyšívacídílnu,
kdevytváříoriginálnívyšívanédárkyinspirovanéfolklo‑
rem. Nejen oblečení, ale také ručníky, deky, povlečení,
tašky a další věci nechává vyšít tak, aby knimproniklo
kouzlo lidového umění. „Využívám e‑shop, web a onlinemarketing na sto
procent.Dnes jeproměonline reklamanejvětší formoureklamy,“ říká živ‑
nostnice. Jejímplánem je dodávat i do zahraničí, což už se jí částečně plní.

JanŠerák
Jihomoravskýkraj

Jan Šerák se zabývá zakázkovou výrobou uměleckoře‑
meslnýchdělzkovů, jakojsoumříže,plotynebostavební
kování, výrobouhlavně snubních a zásnubních prstenů
arestaurovánímkovů.„Užjakoklukjsemzkoušelvyrábět
různé nože a zbroje u táty v garáži,“ popisuje. Vybavení
anářadíkupovalzpenězvydělanýchnabrigádách.Díkypodpořerodičůměl
užpřiškolemaloudílnuarealizovaldrobnézakázky.Nynímádílnusvybave‑
ním, ježmuumožňuje tvořit téměřcokoliv, naco sámstačí.Další rozvoj živ‑
nostividívespecializacinaprstenyznerezovéhodamašku,zirkoniaatitanu.

EvaFruhwirtová
KrajVysočina

Eva Fruhwirtová provozuje první a jedinou českou
Mozkohernu, která se nachází v Třebíči. „Fascinujemě
mozek a vše, co dokáže. Vytvářímprogramypro zábav‑
né trénování mozku, k tomu používámmozkohračky
a neurotechnologie,“ říká. Programy připravuje jednak
v Mozkoherně v Třebíči, ale také jezdí po celém Česku a po Slovensku –
doškol,firem,domovůproseniory. Investovaladomoderníchneurotechno‑
logií, jakojenapříkladMindball–vČeskujsoutytounikátnípřístrojejendva.

LindaBezusováKamarádová
HlavníměstoPraha

Linda Bezusová Kamarádová se zabývá výrobou ručně
zpracovaných džemů, sirupů a slaných delikates. Zamě‑
řuje se především na sezonnost použitých převážně lo‑
kálních surovin a zpracování bez použití konzervantů.
Vsortimentumápřes40druhůproduktů,odklasických
džemů přes ty kořeněné až po pomerančové marmelády. Její specialitou
jsoucibulády.Mnohozproduktůzískalorůznáocenění,hlavněvAnglii. „Mé
výrobky se řadí k luxusnějšímpotravinám,proto sehodí i jakodárek,“ říká.

MartinaKoníčková
Středočeskýkraj

MartinaKoníčkovásezabývávýroboubylinnýchaovoc‑
nobylinnýchsirupů.Nazačátkujejíhopodnikáníbyljeden
přerostlýkeříklevandulenazahradě,kterýchtělazužitko‑
vat, a tak se zrodil nápadvyrábět bylinkové sirupypodle
šetrnýchrecepturbezpoužitíchemickýchlátekajakýkoliv
náhražek.Nyní její repertoár čítáužvíceneždesítkusirupů,kterévyrábí z roz‑
manitýchdruhůbylinekodmateřídouškyažpo rakytník.V současnédoběuž
ladí ietiketyproprvnídžemyačatní. „Bylinkyjsouskvělávěc,kterámápozitiv‑
níúčinkynaspoustuneduhů.Pomáhajínapříkladprotikašli,“ říkáživnostnice.

Karel Tittl
Plzeňskýkraj

Karel Tittl se věnuje práci se dřevem, ke které přičichl
už v dětství, kdy se inspiroval tehdejším chlapeckým
idolem,indiánskýmnáčelníkemVinnetouem.Přisvých
výletech sbíral borovicovoukůru, znížpro svékamará‑
dyvyřezávalnejrůznějšítalismany.„Popřevratujsemse
dostalkpráci lesníkavBavorsku,kde jsemseseznámil smístnímřezbářem,
odnějž jsemzískalmnohocennýchdovedností,“ říkáTittl.

MarieMrňávková
Libereckýkraj

„Věnuji se tvorbětextilníchhračeksvýšivkou,vyrábím
autorskékreativní sadypro starší děti k rozvoji šicích
dovedností,“ říká Marie Mrňávková. Charakteristic‑
kým znakem pro celou její tvorbu je výšivka, kterou
sinavrhuje a samavytvářínavyšívacímstroji. Specia‑
lizuje se nahračky se jménemkpříležitosti narození nebokřtumiminka.
Taková hračka zůstává dětem na celý život jako milá vzpomínka nejen
na jejich narození nebo křest, ale také na jejich dárce.

BarboraMikulášová
Jihočeskýkraj

„JakojednizprvníchvČeskujsmevroce2013začalisvý‑
robou uměleckýchmýdel s unikátním designem a vů‑
němi. Dodnes jsou naším typickým produktem,“ říká
BarboraMikulášová.Zaměřujesetakénavíceúčelovou
afunkčníkosmetikuprosport,pobytvenkuadonároč‑
nýchpodmínek.VševyrábíručněvprovozovněvTáboře.Jevystudovanálé‑
kařka,aleužnaškolemělapocit,žemedicínudělatnechce.Vpodnikánínašla
to,cojibaví.Vždyjizajímalachemieatuvevýroběkosmetikyvyužijehodně.

Zuzana Forejtková
Zlínskýkraj

Zuzana Forejtková zpracovává zbytkovou surovinu,
kterou získává od lokálních farmářů a dodavatelů. Jde
ovizuálněneprodejnéovoce,které jeprosušení ideální.
„Našífilozofií ježítudržitelně,neplýtvatpřírodnímiani
lidskýmizdroji aefektivněvyužívatpotenciál. Splňuje‑
meprincipycirkulárníekonomiky,budujemesvůjovocnýsad,díkykterému
budeme na trhu udržitelní,“ říká. Myšlenku sušírny podporoval také fakt,
že její sestra vlastnila obchod se zdravouvýživou, takžeprvní odběratel byl
na světě. Vždy se snažila, aby její podnikánímělo nějaký přesah, aby práce
nebyla jen o vydělávání peněz, ale i o přínosu pro okolí. Začínala s několika
máloprodukty, nyní jichmábezmála šedesát.

LenkaBačová
Pardubickýkraj

„Jsem interiérová designérka a zároveň profesionálka
voblastihomestagingu,což jedekorovánínemovitostí
kprodejinebopronájmu,“říkáLenkaBačová.Navrhuje
interiéry, v nichž se zrcadlí osobitost a vášeň klienta.
Komerční interiéry navrhuje tak, aby reprezentovaly
značku,viziahodnotyfirmy.Původníprofesí je inženýrkaekonomie,která
siv roce2017splnila senavystudovala interiérovýdesign.Odtédobynavr‑
huje jedinečné interiéryprofesionálně.Odzačátkunemělanouzioklienty,
kteří chodí pouze na osobní doporučení.

Michal Rácz
Karlovarskýkraj

Michal Rácz se zabývá výrobou, opravami a restaurová‑
nímvšechsmyčcovýchhudebníchnástrojů.Svénástroje
vyrábíručněpodletechnologiíodstarýchmistrůhouslařů,
míchásisvůjvlastnílakpodlestoletstarérecepturyzapo‑
užitípouzepřírodníchpryskyřic.Tento lakprokazatelně
zlepšujeakustickévlastnostinástrojů.Nejendíkytomujsoujehonástrojezná‑
mépocelémsvětě.Nynínabízíhousle,violyacellavevšechkvalitativníchkate‑
goriích.„Řemeslodělámsobrovskouláskou,neníproměpouzeprací,“říkáRácz.

SimonaGörtlerová
Ústeckýkraj

„Jsemfloristka,zahradniceatvořímlevandulovouzahra‑
duvKlapém.Fungujemejakorodinnáfirmanamémsou‑
kromémpozemku,“říkáSimonaGörtlerová.Před20lety
chtělavytvořitnejenmístokliduprosvourodinu,aletaké
pěstovat české rostliny a prodávat je ve svémobchodě.
Po letech práce tu ale pevně zakotvila jako hlavní rostlina levandule. Nena‑
jdete ji tu ale jen jakopole, kterépoodkvetenínikohonezajímá. Z levandule
máiřaduproduktů,kteréspoluskvětinamiarostlinamizdevypěstovanými
v zahraděprodává.

VÍTĚZOVÉ V KRAJÍCH

OLOMOUCKÝ KRAJ
1. místo Milan Heitmar

(Olomouc)
2. místo Jana Kašparová

(Velké Losiny)
3. místo Michaela Krumpová

(Ruda nad Moravou)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. místo Karla Michalíková

(Starý Jičín)
2. místo Martina Fallerová (Opava)
3. místo Martin Bundil (Ostrava)

ZLÍNSKÝ KRAJ
1. místo Zuzana Forejtková

(Rožnov pod Radhoštěm)
2. místo Antonín Papšík

(Hošťálková)
3. místo Břetislav Jalůvka (Zlín)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1. místo Jan Šerák (Bílovice n. Svit.)
2. místo Zuzana Boudová (Znojmo)
3. místo Martin Škrobák (Čejkovice)

KRAJ VYSOČINA
1. místo Eva Fruhwirtová (Třebíč)
2. místo Petr Špaček (Cidlina)
3. místo Ludmila Pospíšilová

(Velká Bíteš)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1. místo Linda Bezusová

Kamarádová (Praha 4)
2. místo Vanda Kofroňová

(Praha 10)
3. místo Martin Perlík (Praha 14)

STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. místo Martina Koníčková (Bašť)
2. místo Dan Tržil (Statenice)
3. místo Gabriela Janebová

(Mladá Boleslav)

PLZEŇSKÝ KRAJ
1. místo Karel Tittl (Velhartice)
2. místo Adéla Telekiová (Plzeň)
3. místo Jiří Kříž (Tlučná)

LIBERECKÝ KRAJ
1. místo Marie Mrňávková

(Kamenický Šenov)
2. místo Zuzana Capeková

(Stráž nad Nisou)
3. místo Tereza Plášilová (Liberec)

JIHOČESKÝ KRAJ
1. místo BarboraMikulášová (Tábor)
2. místo Bedřiška Staňková

(Vimperk)
3. místo Viktor Valas (Hůry)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. místo Jan Bošina (Vernéřovice)
2. místo Radka Votavová (Náchod)
3. místo Natalja Holubová

(Železnice)

PARDUBICKÝ KRAJ
1. místo Lenka Bačová (Chrudim)
2. místo Alice Pohanka (Chrudim)
3. místo Dominika Smoláková

(Vysoké Mýto)

KARLOVARSKÝ KRAJ
1. místo Michal Rácz (Luby)
2. místo Anna Kastlová

(Nový Kostel)
3. místo Jitka Tomanová

(Karlovy Vary)

ÚSTECKÝ KRAJ
1. místo Simona Görtlerová (Klapý)
2. místo Petra Čiháková

(Roudnice nad Labem)
3. místo Jiří Hnilička (Krupka)
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Dvě soutěže
◾ IBM Firma roku patří svým
všeoborovým a regionálním
zásahem k největším podnika-
telským kláním v Česku. Přihlásit
se mohou firmy, které mají
alespoň jednoletou účetní his-
torii a jejich obrat nepřesahuje
1,7 miliardy korun.

◾ Moneta Živnostník roku je
určena živnostníkům, kteří pod-
nikají alespoň jeden rok. Stejně
jako u Firmy roku do krajského
finále postupuje celkem 10 sou-
těžících z každého kraje. Finalis-
ty hodnotí odborná porota.

Zuzana Keményová
zuzana.kemenyova@economia.cz

L etošní ročník soutěží Firma
roku a Živnostník roku vy‑
niká tím, že zastoupení obo‑

rů podnikání bylo velmi pestré, a to
jakuživnostníků, takufirem.Svědčí
o tom i fakt, že mezi živnostníky le‑
tos uspěl poměrně netypicky země‑
dělec. Jan Bošina se věnuje výrobě
potravin na rodinné farmě v Brou‑
movském výběžku, kde podmínky
nejsou ideální (více o jeho příběhu
najdete na str. 4).
„Zrovnazemědělství jeobor, který

je ve společnosti neprávem opomí‑
jený a přehlížený, takže ocenění je
určitě ve správných rukách,“ říká
David Pavlát, tiskový mluvčí sou‑
těží, které vyhlašují Hospodářské
noviny a letos se konaly již pose‑
dmnácté.
Imezifirmamizvítězilaspolečnost

snezvyklýmzaměřením–ostravská
BioHealing působí v regenerativní
medicíněavyvinulanapříkladbiolo‑
gickou náplast, která obsahuje slož‑
ky přítomné i v lidské placentě. Po‑

máhajíuzavřít i těžkohojitelné rány,
přičemž doba hojení se zkracuje až
o 90 procent. (Podrobnosti o firmě
najdete na str. 2.)
„Stát na bedně vítězů by si v obou

kategoriích zasloužilo pět nebo šest
finalistů, protože letos byla konku‑
rence veliká, což je dobře. Podnika‑
telské příběhy firem a možná ješ‑
tě více živnostníků jsou mnohdy
dechberoucí a nepřestávají uchva‑
covat, a to jsem u soutěží už šestým
rokem,“ zmiňuje Pavlát.

Nejprve kraje, pak národní finále
Soutěže Firma roku a Živnostník
roku se konají dvoukolově, do finá‑
lovéhohodnocenípostupujívítězové
krajských kol. Na finálových poro‑
tách představí své podnikání nebo
živnostpředporotci,mezinimiž jsou
zástupci odborných svazů, komor,
cechůa takézástupcipartnerů.Poté
seporotci finalistů ještěptají napří‑
padné doplňující informace, které
pro své rozhodování potřebují znát.

Všichninásledněbodujínaškále jed‑
na až 10.
„Nasoutěžibylopředevšímfajn, že

sevšichnimohlinakrajskýchkolech
ina celorepublikovémfináleosobně
setkat, což k podnikatelským sou‑
těžím nerozlučně patří,“ připomíná
Pavlát.
Podstatné jepodleněj i to, že sefir‑

mámiživnostníkůmdaříprosadit se
ivmezinárodnímměřítkuažedávají
světu vědět o české šikovnosti. „Ať
už jde o leteckou výrobu, průmys‑
lovou automatizaci, farmaceutický
průmysl, ale i tradiční živnosti, jako
je kovářství nebo houslařství,“ po‑
dotýká Pavlát.

Nejistotaznamenámenšípoptávku
Zatímco loni trápila firmy a podni‑
katele hlavně covidová pandemie,
která do jisté míry doznívala ještě
v tomtoroce, letos sepozačátkuvál‑
ky na Ukrajině objevily ještě závaž‑
nější potíže.
„Zejménaenormnínárůstcenener‑

gií ipřetrhanédodavatelsko‑odběra‑
telskévztahy, stejně jakonedostatek
dílů amateriálů,“ upozorňuje Radek
Jakubský, viceprezident Hospodář‑

Oborověpestrý sedmnáctý ročník soutěží. Více neždrahé
energie přihlášenépodniky trápí nedostatekpracovních sil

▸O soutěži

ské komoryČR.Dodává, že khospo‑
dářským problémům jsou aktuálně
náchylné zejména nejmenší firmy
a živnostníci, kteří většinou nemají
příliš velké kapitálové rezervy.
Firmy budou podle Jakubského

v příštím roce nepochybně bojovat
s inflací a také s cenami elektřiny
a plynu, byť vláda přišla se zastro‑
pováním. „Současná ekonomická
nejistota se navíc propíše i do slabší
poptávky po zboží a službách, což
můžemítvlivnaúbytekzakázekpro
česképodnikatele,“ varujeJakubský.

Energie? Kdepak. Problém jsou
lidé
O tom, co aktuálně trápí české pod‑
nikatele a firmy, se během pořádá‑
ní soutěží mnohé dozvěděl i David
Pavlát. „Je to předevšímnedostatek
kvalifikovanýchpracovníchsil.Hlav‑
ně u technických oborů to byla věc,
kterázaznívalanejčastěji,“prozrazu‑
je. Dodává také, že především větší
firmyužprávěprotozakládajívlastní
rekvalifikační střediska.
„Problémy se zdražováním ener‑

gií naopak zaznívaly během koná‑
ní soutěže možná překvapivě málo.

David Pavlát

V rámcipodnikatelskýchsou‑
těží je již potřetí vyhlašová‑
na speciální kategorie Mo‑

neta Živnostník roku Srdcař. Vše
podstatné o tomví Zuzana Filipová,
ředitelkakomunikaceaudržitelnos‑
tiMonetaMoney Bank.

Připomeňmenaúvod–pročvyhla-
šujete kategorii Srdcař roku?
Jak už vyplývá z názvu, snažíme se
vždy najít někoho, kdo kromě ho‑
din dřiny, energie a peněz investu‑
je do podnikání i své srdce. Je jasné,
že všichni ti, kteří se letos probojo‑
vali do krajských kol a poté do ce‑
lostátního finále, svou práci dělají
s láskou. Nicméně jsou tací, jejichž
zápal a nadšení pro věc jde daleko
nad rámec těch ostatních. A to jsou
pro nás ti praví srdcaři.

Srdcařství, které ovšemmusí uži-
vit.Možná tomá vítěz této katego-
rie složitější než výherce té v uvo-
zovkách klasické. Comyslíte?
Mám za to, že každý z podnikatelů
a živnostníků je de facto srdcařem
od samépodstaty, jinak by svoji živ‑
nost dávno nedělal. Je ale pravdou,
že především ceny energií, surovin
a obecně snaha domácností ušetřit

na drobné podnikatele a živnostní‑
ky dopadají: někteří již své podni‑
kání ukončují, ti další stojí před roz‑
hodnutím, zda ekonomickou situ‑
aci ustojí a uživí svou rodinu, nebo
zavřou a půjdou na úřad práce. O to
víc jsouhodniobdivuti, kteří zatnou
zuby a ještě to zkusí.

Slovo, které se aktuálně skloňuje
vevšechpádech, jeudržitelnost.Co
si pod nímpředstavujete vy?
De facto vše, co naši planetu udr‑
ží při životě co možná nejdéle. A je
vlastně jedno, zda to je důrazna sni‑
žováníuhlíkové stopy, udržení vody
vkrajině, potravinová soběstačnost
nebo lidská práva.Možná je pro vás
důležitý původ potravin, které si
v obchodech vybíráte. Nebo vám

Potulný sadař jakoučebnicový
příklad srdcařství a udržitelnosti

▸Srdcař roku ▸Srdcař roku

nejsou lhostejné pracovní podmín‑
ky švadlen, které ušily vaši košili.
Či to, jak to vypadá v lese ve vašem
sousedství, kam chodíte na houby,
anebo v obci neboměstě, v němž ži‑
jete. Pokud si na všechny tyto otáz‑
ky odpovíme, že nám to lhostejné
není, myslíme udržitelně. Všechno
dohromady tvoří jeden standardní
celek,kterýbeznastavenímysli spo‑
lečnosti nikdy nemůže dosáhnout
reálných výsledků.

Čímvászaujal letošnívítězkatego-
rie Srdcař roku?
Jednoznačně tím, co vlastně dělá
a jak to dělá. Dominik Grohmann
je potulný sadař, což je sama o sobě
živnost, která už svýmnázvembudí
zvědavost. Dominik objíždí zahra‑
dya sadypocelé republice.Od ledna
do března ovocné stromy buď sám
prořezává,neboučí zájemce, jakoně
pečovat. V dubnu hledá staré lokál‑
ní odrůdy a pomocí roubování je za‑
chraňuje. Díky tomu má nejenom
velmislušnýpřehledostavučeských
ovocných stromů, ale je schopen de
factonaposledníchvíli zachránitod‑
růdu,kterábybez jehozásahuzmize‑
la ze světa.Pokud jsmesepředchvil‑
koubavilioudržitelnostiasrdcařství
v jednom,takDominik jeučebnicový
příkladzpraxeaproporotubyl letos
jednoznačnou volbou.

Vkonkrétníchpřípadechseukázalo,
že firmy i živnostníci vesměs doká‑
zali na situaci včas reagovat tak, že
to jejichexistencineohrozilo. Samo‑
zřejmě je to výběr těch, kterým se
dařía jsouúspěšní,“připouštíPavlát.
Letošní slavnostní vyhlášení celo‑

republikovýchvítězůseuskutečnilo
večtvrtek8.prosinceběhemgalave‑
čera na pražském Žofíně.

Potulný sadař Dominik Gro‑
hmann se věnuje extenziv‑
nímu ovocnářství. Sází dlou‑

hověké ovocné stromy a pečuje o ně.
Stejně tak se zabývá citlivým řezem
starýchovocnýchstromů.„Brzy jsem
začalvnímat,žeovocnýstromjejaký‑
sisymbolvztahumezičlověkemakra‑
jinou.Začal jsemtakédělatprvníživé
kurzy citlivého řezu ovocných stro‑
mů,“ říká celorepublikový vítěz kate‑
gorieMonetaŽivnostníkrokuSrdcař.
Postupněmuzačalipsátprvní lidé,

zdaby jimnepřijel ořezat jejich stro‑
my. Zákazníků neustále přibývalo,
kurzy byly vyprodané během pár
dnů. Každý podzim vysází s kolegy
a kolegyněmi okolo 1200 ovocných
stromů zhruba na pětadvaceti loka‑
litách po celém Česku. Samozřejmě
se specializací na staré a krajové od‑

růdy. Před třemi lety zároveň začal
vytvářet online kurzy.
V současnostimá několik tipů zá‑

kazníků. Jako nejméně nákladnou
službu vnímá svoje videokurzy, kte‑
ré si kupují jednak účastníci živých
kurzů, dále lidé, kteří ho chtějí po‑
znatblíže,nežhooslovínapřímo, ale
také ti, kteří sevšechtějínaučit sami
a nechtějí nebo si nemohou dovolit
objednat si přímo jeho. Hlavní ob‑
rat živnosti mu však tvoří lidé, kteří
chtějí přímo jeho služby. Většinou
se jedná o lidi s vyššími příjmy, kte‑
ří zpravidla nemají čas se učit řezat
nebo sázet stromy a ocení spolehli‑
vouabezproblémovoukomunikaci.
Nyní investice a energii směřuje

do zakládání ovocné školky. Za dva
roky byměl otevřít prodejnu a začít
prodávat první výpěstky.

TitulMonetaŽivnostník rokuSrdcař letos
získalDominikGrohmann, který se živí
sázeníma prořezávánímovocných stromů
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Speciálníkategoriípodnikatelskýchsou‑
těží, kterou uděluje Česká televize ja‑
kožto mediální partner finálového ve‑

čera na Žofíně, je České stříbro. To oceňuje
společnost v tuzemských rukách, která na‑
vazuje na podnikatelskou tradici a přispívá
kobnověsvéhopodnikatelskéhooboru.Letos
České stříbro získala jablonecká společnost
Kitl, výrobce prémiových sirupů pro domácí
limonádyaobnovitel tradice i areáluVratisla‑
vické kyselky.
„Jsmepředevšímvýrobceprémiových siru‑

pů pro domácí limonády a jsemhrdý na to, že
jsme před mnoha lety uvedli koncept domá‑
cích limonád na český trh. Dnes jemůžete vi‑
dět v restauracíchpocelémČesku. Jsemhrdý,
že tovznikloprávěunás,“ říká zakladatel spo‑
lečnosti Jan Vokurka.
Sirupyprodomácí limonádyzačala jehofir‑

ma nabízet před lety koncovým zákazníkům
i restauracím. „Vždycky říkám, že nejlepší si‑
rupy na světě si uděláte doma, nebo je dělala
vaše maminka či babička. A my jsme ti druzí
nejlepší. Samozřejměk tomumámeveškerou
špičkovou technologickou výbavu, abychom
sirup udělali skvěle. Když jsem si dělal doma
bezovésirupy,polovinaznich rozkvasila, pro‑
tože tamprostěnení takováčistota,“popisuje
Vokurka.
Vyrábízčerstvýchbezovýchkvětů,mávlast‑

ní bezové sadyvbiokvalitě. „Mezi výrobcine‑
jsme samozřejmě největší, ale z prémiových
výrobců jsme číslo jedna. Tím, že úspěšně
rosteme, nám po nějaké době přestaly stačit
naše výrobní prostory v Jablonci nad Nisou.

Novýmpartneremsoutěží je letosVolks‑
wagen.MartinKadečka, vedoucí pro‑
deje Volkswagen osobní vozy ve spo‑

lečnostiPorscheČeskárepublika,námpopsal,
proč vidí sílu ve spojení značky, kterou zastu‑
puje, smalým a středním podnikáním.

Proč jste se rozhodli stát součástí soutěží
Firma roku a Živnostník roku?
Vtomtopřípadě jemožnéodpovědět vedvou
rovinách: určitě emoční, kdy byl za značku
Volkswagen zájem stát se součástí soutěže,
která přináší množství pozitivních emocí,
radosti z úspěchu a životních příběhů, které
díky svým činnostem jednotliví účastníci za‑
žívají. Druhá je obchodně racionální. Značka
Volkswagen dlouhodobě motivuje živnostní‑
ky, drobné podnikatele i střední a velké firmy
ke koupi vozu nejen svoji cenovou politikou,
ale předevšímmodelovou paletou.Modelové
portfolio značky je nejširší v historii, a máme
tak možnost svými vozy obsáhnout veškeré
požadavky jednotlivýchfiremních zákazníků
a podnikatelská soutěž je tou pravou příleži‑
tostí auta představit.

Na krajských kolech jste hovořili o elektri-
zující atmosféře a její souvislosti s tím, co
děláte. Pojďme to přiblížit.
Elektrizující a pozitivní atmosféra doprová‑
zející jednotlivékrajskéfinálovévečerynabízí

N a sociálních sítích a v programech
různých školicích agentur jste už ur‑
čitě někdy narazili na nabídky semi‑

nářů typu „usnadněte si život s MS Excel“
nebo „naučte se v Excelu používat vychytáv‑
ky, kterénikdonezná“. Je zcelanezpochybni‑
telné, že tento tabulkovýprocesor je geniální
program, který námdokáže snadněnahradit
„tužku, pravítko a papír“.
Nadruhoustranu jeale zrovnaExcel stálice,

která tady s námi je více než 30 let. Pro běžné
použití stále s přehledem postačuje, ale data
se stávají robustnějšími, transakcekompliko‑
vanějšími a jejich zpracovávání v tabulkovém
procesorunáročnějším. To způsobuje častěji
chyby, zároveň takto rutinní práce přestává
lidi bavit a ponouká je to často i k hledání ji‑
ných zaměstnání.
Jsou tupřitommožnosti, jak jít nadatovou

analýzu moderněji a efektivněji. Například
svyužitímnástrojeAlteryx.Možná jsteoněm
již slyšeli, spíše však o něm pořádně teprve
uslyšíte. Ať už zpracováváte daňovou, nebo
účetní agendu, rozsáhlé procesy a data v ob‑
lasti lidských zdrojů, mzdové účtárně, logis‑
tice, nebo controllingu, Alteryx vámumožní
tyto činnosti provádět rychle, bezchybně, au‑
tomaticky. Zkrátka jakove21. století.Můžete
za sebe nechat pracovat stroje a věnovat se
činnostem s vyšší přidanou hodnotou.

M alé a střední firmydlouhodoběpa‑
tří mezi hlavní pilíře české ekono‑
miky, na které ale takénejcitelněji

dopadají krize posledních let. Ať už hovoří‑
me o covidové pandemii, nebo probíhající
energetické krizi a dalších problémech způ‑
sobených válkou na Ukrajině. Hospodářská
komora tradičně patří k hlavním vyjednáva‑
čůmconejlepších podmínekpomoci firmám
vtěžkýchčasech, stejně jakose zasazujeopří‑
větivé amaximálněpřehlednépodnikatelské
prostředí v naší zemi.
V této naší snaze nám velmi pomáhají

soutěže, které umožňují zviditelnění malé‑
ho a středního byznysu. Mezi takovými pro‑
jekty, které Hospodářská komora tradičně
odborně zastřešuje, jsou právě každoroční
soutěže Firma roku a Živnostník roku. Sou‑
těže jsou jedinečné v tom, že se každoročně
ukazuje, kolik schopných a úspěšných firem
v naší zemi máme. Tento projekt by měl být
i jasným impulzem pro stát, aby firmám po‑
máhal, nikoliv jejich činnost komplikoval by‑
rokracií a dalšími překážkami.

David Pavlát

David Pavlát

Tomáš Vlk
Tax technology lead,
PwC ČR

Radek Jakubský
viceprezident,
Hospodářská komora ČR

Ocenění České stříbro získala společnostKitl

Soutěžepřinášejí hodněpozitivních emocí

Nechte za sebe
zpracovávat data stroje

Malé a střední firmy jsou
pilíře české ekonomiky

▸Krátké zprávy a komentáře

Příloha: Firmy a živnostníci
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• Grafika a zlom Vizuální studio Economia
• Obchodní řešení Daniel Hort (daniel.hort@economia.cz)

Akousek od nás, ve Vratislavicích nadNisou,
byl brownfield po Vratislavické kyselce. Nám
se to vždycky strašně líbilo, ale trvalo čtyři
roky, než jsme ho koupili. Byly tam exekuce,
soudní spory, dluhy, všechno možné. A když
senámtopodařilo, čtyři roky trvalo areál zre‑
konstruovat a vrátit zpátky Vratislavickou
kyselku na trh,“ přibližuje další etapu podni‑
kání Vokurka.
Vratislavická kyselka je na trhu několik

měsíců a odezva je skvělá. Lidé za JanemVo‑
kurkou chodí, gratulují, říkají, že je to chuť
jejich dětství. „My jsme teď vylezli na pomy‑

určitépropojení snašimielektrickýmimodely
ID. family. Volkswagen je jednímz lídrů elekt‑
romobilitynejenvČesku.Našenabídkamode‑
lůzastoupenáaktuálněmodely ID.3, ID.4, ID.5
a nově ID. Buzz přináší nejen plně elektrický
kontingentvozů,alezároveňdostatečněvelké
pozitivní emoce.

Jakbyste charakterizoval spojeníVWama-
lého a středního podnikání v Česku?
Volkswagen je dlouhodobě nejúspěšněj‑
ším importérem v Česku. Je tomu tak díky
kvalitě a široké nabídce modelů, kde mno‑
ho z nich je cíleno právě pro fleetové zákaz‑
níky. Ale také dostatečným zastoupením
dealerské sítě s ochotou individuálně řešit
požadavky jednotlivých zákazníků, podnika‑
tele nevyjímaje. Dlouhodobě podnikatelům
nabízímemožnost využití individuálních ce‑
nových výhod v rámci velkoodběratelského
konceptu, ale také možnost výměny stáva‑
jícího vozu s využitím bonusu Trade‑In při
výkupu na protiúčet a možnost zapůjčení
vozu k vyzkoušení, což jemomentálně důle‑
žitým aspektem komunikace nabídky elek‑
trických vozidel.

Co se vám osobně na podnikatelských sou-
těžích nejvíce líbí, na co budete z letošního
ročníku vzpomínat?
Nejvícebuduvzpomínatna již zmiňovanépo‑
zitivní emoce, radost z úspěchu jednotlivců
i firema z osobního pocitu štěstí, že i přes tak
složitou dobu je zde stále dostatečné množ‑
ství chytrých, šikovných a nadšených lidí,
kteří jsou důležitou součástí české ekonomi‑
ky. Za značkuVolkswagenmi bylo ctí, že jsme
mohli regionálnímvítězůmposkytnout zdar‑
ma k zapůjčení elektrický vůz ID. family. Spe‑
ciální vzpomínkuna tento ročník pak vemně
zanechá životní příběhŽivnostnice roku zLi‑
bereckéhokraje, kterýmůžebýt inspirací pro
mnohé z nás.

slnýMount Everest a nyní semusíme vrátit
do základního tábora. Čeká nás neuvěřitelná
spousta úkolů, kterémusíme splnit. Jsou to
úkoly ve výrobě i distribuci. Vezměte si, že
jsme uvedli po 15 letech na trh minerálku,
která neměla jediného zákazníka. Všechno
musíme vybudovat. Zároveň vracíme na trh
lahve, které tunejsou známé.Dnes se 95 pro‑
cent českýchminerálních vodprodává vPET
lahvích, my jsme přišli s konceptem, kdy si
kupujete a vracíte zpátky basičky. Je to kon‑
cept, jenž je v Evropě běžný,“ dodává Vo‑
kurka.

Obnova tradice. Ocenění České stříbro uděluje Česká televize těm firmám, které navazují na pod-
nikatelskou tradici a jsou v tuzemských rukou. Letos získala cenu firma Kitl, která obnovila tradici
Vratislavické kyselky. Foto: archiv Communa
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Roman Pommer
viceprezident
Hospodářské komory ČR

Martin Kadečka
vedoucí prodeje Volkswagen
osobní vozy, Porsche Česká republika

Copodleváspřinášejípodnikatelskésoutěže
jejich účastníkům?
Pokudhovořímzasektormalýchživnostníků,
zejménařemeslníků,kterévHospodářskéko-
moře reprezentuji, je to samozřejmě prestiž.
Pro každéhomalého podnikatele je výhodou,
kdyžpřekročíhranicesvéhoregionuavstoupí
do povědomí veřejnosti v celé republice pro-
střednictvím projektu Firma roku nebo Živ-
nostník roku.
Úspěchvsoutěžipaksamozřejměmůžepři-

lákat i nové potenciální zákazníky, což v této
ekonomické situaci může být pro řadu ma-
lých podnikatelů výrazná vzpruha a impulz
pro další práci.

Jakým způsobemmůžete podnikatelům po-
moci?
Pomoc podnikatelů je samotnou podstatou
fungování Hospodářské komory. Dlouhodo-
bě se snažíme, abyfirmya živnostníci netrpě-
li přehnanou byrokracií a místo papírování
se mohli věnovat převážně svému byznysu
a zákazníkům nebo klientům. Proto se stále
snažíme ve spolupráci se státem zjednodušo-
vatpodnikatelskouadministrativuav těchto
těžkých dobách také podnikatelům vyjednat
férověnastavenoupomocvdoběenergetické
krize, zdražovánímateriálů a podobně.

Copodleváspřinášejípodnikatelskésoutěže
jejich účastníkům?
Podleměpřinášejíúčastníkůmpředevšímmož-
nost zviditelnění práce, do které vkládají velké
úsilí.Zároveňkaždásoutěžumožňujesrovnání
s konkurencí, což je velice často správnámoti-
vace pro následnou práci. Po zkušenosti z le-
tošního ročníku a přítomnosti značky Volks-
wagennaregionálníchvyhlášeníchlzetakéříci,
že každé takové setkání přinášímožnost nale-
zenípartnerstvínapříč jednotlivýmiodvětvími
s domluvoukooperace přítomnýchúčastníků.
V případě vítězů a úspěšných finalistů se

pak jednáiomožnostzískánínovéhoprostoru
vmédiích. Důležité však je, aby vše vyjmeno-
vanéneskončilovyhlášenímcelkovýchvítězů,
alepokračovalo i vobdobínásledujícím.Vne-
poslední řadě jenutnéuvést, že každýúspěch
v soutěži přináší vždy pocit radosti a pozitiv-
níchemocía jeodměnouzavykonávanoučin-
nost a úsilí s ní spojené.

Jakmůžete podnikatelůmpomoci?
Účastníkům soutěže bylo v rámci vybraných
regionálníchpartnerůnabídnutozvýhodněné
přezutí sezonníchpneumatikazároveňnabíd-
nutamožnost cenovéhozvýhodněnína celou
modelovou paletu značky Volkswagen. Všem
výhercům regionálních kol byl pak na jeden

Dá se podle vás z dnešní nelehké doby vzít
z pohledu podnikatelů něco pozitivního?
I já v posledních měsících pozoruji, že malí
podnikateléaživnostnícizačalivícepřemýšlet
osvéenergetickésoběstačnosti.Nutí jektomu
samozřejměvysokécenyenergií,kterésestaly
obrovskou výdajovou položkou jejich rozpo-
čtů. Současnéproblémyse takparadoxněmo-
hou stát hybatelem energetických úspor, di-
gitalizacenebočástečnéautomatizacevýroby
i u nejmenších firem. Zde je nicméně na tahu
stát, aby podnikatele v těchto jejich snahách
maximálně podpořil.

Jakkonkrétněbypodlevásměl státpodnika-
telůmpomáhat?
Kroměstandardníchpožadavkůjakosnižování
byrokracie, zjednodušení daňového systému
nebo momentálně zastropování energií vní-
mámpotřebuvychovávatpokračovatelevjejich
oboru.Zejménase jednáoneatraktivníprofese
mezisoučasnoumládeží,pomocizaměstnavate-
lůmapodnikatelůmudržetjejichživnostnapří-
kladpodporou zaměstnancůdo26 let.

Co byste podnikatelům a živnostníkům po-
přál do roku 2023?
Kromětradičníhopřání, jako jezdraví,pohoda
a štěstí, určitě ještě jednopřání do roku2023,
ale zásadní. Vydržet. Vydržet. A pokud již ně-
kdobudeuvažovat, jak spodnikánímskončit,
ať se nejdříve pokusí svou živnost předat ná-
sledovníkůmnebo prodat.

měsíc zapůjčen elektrický vůz z nabídky ID.
family a pro celostátní výherce je připraven
vůz smožností užívání po dobu tří měsíců.
Navícbylaúspěšnýmživnostníkůmafirmám

individuálně nabídnuta možnost vzájemné
mediální prezentace apřipravujeme inabídku
dlouhodobéhopartnerstvívespoluprácisoslo-
venímcelénašídealerskésítě.Obecněpakznač-
kaVolkswagendlouhodoběpodporuježivnost-
níky, malé i střední podnikatele i velké firmy
vpodobě zvýhodněnýchvelkoodběratelských
podmínekpři koupi vozu. Samozřejměve spo-
lupráci s dealerskou sítí nabízíme možnosti
nejen v hledání nejvýhodnějších podmínek
ke koupi auta, poskytování servisních úkonů,
ale aktuálně také i konzultacevpřípadězájmu
okomplexní řešení v oblasti elektromobility.

Dá se z dnešní nelehké doby vzít z pohledu
podnikatelů něco pozitivního?
Myvoblasti automotivesedomníváme, žepo-
slední tři roky lzepovažovat zahistorickynej-
složitější.Nicméně ina složitédobě jdenalézt
pozitiva. S jistotou lze říci, že se mnoho pod-
nikatelů dokázalo s těžkým obdobím dopo-
sud vypořádat se ctí.Mnoho z nich například
rozšířilo portfolio svých aktivit. Za úspěšné
lze v každém případě považovat všechny ty,
kteří senynídívají vpředahledají novévýzvy,
i zacenukrátkodobýchnejistot. Ipřesvšechny
složitosti dobyvěřím, že šikovní, poctiví apro
svojiprácizapálenípodnikatelébudouinadále
správnýmmotoremnacestě z tohotoobdobí.

Současnéproblémyseparadoxněmohou stát
hybatelemenergetickýchúspor a digitalizace

Úspěšní jsouvšichnipodnikatelé, již seve složitédobě
dokážoudívatvpřed. I za cenukrátkodobýchztrát

▸Anketa

MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU
IBM FIRMA ROKU17. RO Č N Í K
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Sledujte 16. 12. záznam na ČT2
nebo v iVysílání České televize.
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