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DAR OD BILL A PRO NADAČNÍ FOND HC SPARTA PR AHA - TRÉNINK S A-T ÝMEM OD MASTERCARD

TIPSPORT EXTR ALIGA NA O2 T V SPORT - KFC PODPORUJE NEJEN SPARŤANSKOU ML ÁDEŽ

ROZHOVOR S FR ANTIŠKEM PAČESEM ZE SPOLEČNOSTI SIXT

FLOTILY PRO FIREMNÍ Z ÁK A ZNÍK Y OD LOUDA AUTO
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jako nový člen obchodního oddělení bych vám rád poděkoval za dosavadní přízeň v probíhající sezoně. Věříme, že se 
nám opět podařilo vrátit se na vítěznou vlnu a že do play-off půjdeme všichni společně dobře naladění a z co nejlepší 
pozice. O to se spolu s námi bude snažit nová trenérská dvojice ve složení Miloslav Hořava a Josef Jandač.

Po novém roce se nám také podařilo přivítat do naší sparťanské rodiny nové partnery, které budete nyní vídat na 
utkáních v O₂ areně. Jsme rádi, že se k nám přidaly stavebniny DEK, Isostar či skupina CSG, do jejíhož portfolia patří 
známé značky Tatra, hodinky Prim, 24SAFE a další. Děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že spolupráci budeme 
do budoucna úspěšně rozvíjet.

Máme za sebou tradiční a  velice úspěšnou akci Sparta vzdává hold, která byla letos věnována legendám české 
kriminalistiky. Za velké účasti fanoušků, partnerů a příslušníků armády, policie, hasičského a záchranného sboru se 
podařilo vybrat rekordní částku 540 000 korun, která poputuje na konta dobročinných nadací těchto složek. Sparta 
v rámci českého sportu hraje prim v dobročinných aktivitách a věříme, že s pomocí partnerů i nadále bude a půjde 
příkladem ostatním klubům. 

Čeká nás nejdůležitější fáze sezony, v níž hokejisté budou potřebovat podporu nejen fanoušků, ale i našich partnerů. 
Věříme, že bude dost důvodů k tomu, abychom zakončili tuto skvěle rozehranou sezonu úsměvy a oslavami. 
Těším se se svými kolegy na další shledání při domácích zápasech!

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI,

RADEK MAŠÍN
obchodní zástupce

HC Sparta Praha, a. s.
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Společnost BILLA, generální partner klubu a  hlavní 
partner sparťanské mládeže, věnoval před vítězným 
zápasem s Třincem Nadačnímu fondu HC Sparta Praha 
350 tisíc korun. 
„Nadační fond HC Sparta Praha podporuje zejména 
sparťanskou mládež. To je i  našim primárním zámě-
rem,“ uvedl generální ředitel BILLA s. r. o. Jaroslaw 
Szczypka. „Koncentrujeme se na podporu mládeže 
a rozvoj budoucích hokejových generací, ať už formou 
podpory mládežnických turnajů, dodáním potravin pro 
mládež či reklamními spoty, kterými se snažíme přilá-
kat děti ke sportu,“ dodal Szczypka.
Velký finanční příspěvek přivítal také zakladatel na-
dačního fondu a velký sparťan Vít Šubert. „Za Nadační 
fond HC Sparta Praha jsme velmi rádi, že je společnost 
BILLA naším dlouholetým partnerem a  podporovate-
lem našich nadačních aktivit. Moc jim za to děkujeme,“ 
uvedl předseda správní rady Vít Šubert.
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MASTERCARD TRÉNINK S A-TÝMEM
DVA ODVÁŽLIVCI, AMATÉRŠTÍ HOKEJISTÉ VÁCLAV KOVÁŘ A MATYÁŠ TEJKL, SI DÍKY 
PROGRAMU MASTERCARD PRICELESS PRAGUE VYZKOUŠELI, JAKÉ TO JE BÝT PROFESI-
ONÁLNÍM HRÁČEM. ZÚČASTNILI SE TOTIŽ CELÉHO TRÉNINKOVÉHO DOPOLEDNE POD TAK-
TOVKOU TRENÉRŮ MILOSLAVA HOŘAVY A JOSEFA JANDAČE. PŘED OSTRÝM HOKEJOVÝM 
TRÉNINKEM ABSOLVOVALI POSILOVACÍ TRÉNINK S KONDIČNÍM TRENÉREM FRANTIŠKEM 
PTÁČKEM. PO NÁROČNÉM DOPOLEDNI PAK OBDRŽELI OD HOKEJISTŮ SPARTY NA PAMÁT-
KU PODEPSANÉ DRESY. 
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FRANTIŠEK PAČES: DO OBCHODU 
DÁVÁM SVOU TVÁŘ
MOŽNÁ JSTE SI NĚKDY NA DOVOLENÉ PŮJČOVALI AUTO, S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ 
U SIXTU, JEDNÉ S NEJZNÁMĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH AUTOPŮJČOVEN. A POKUD NE, JISTĚ SI 
ASPOŇ VYBAVÍTE JEJICH ORANŽOVÝ BRAND. ŘEDITELEM ČESKÉ FRANŠÍZY SPOLEČNOS-
TI SIXT JE FRANTIŠEK PAČES, KTERÝ JI NEJEN VLASTNÍ, ALE Z POZICE GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE TAKÉ UŽ PŘES DVACET LET ŘÍDÍ.

Čím je pro vás Sixt výjimečný? 
Sixt má ohromnou rodinnou tradici, založen byl v roce 
1912 Martinem Sixtem a dodnes je většinově vlastněn 
a řízen potomkem zakladatele Erichem Sixtem. Začí-
nalo se se třemi auty, podnikání přerušila jen válka. 
Dnes má Sixt přes 3 500 poboček ve 130 zemích svě-
ta, z  čehož jsou v  cca 110 zemích franšízy a  zbytek 
vlastní a řídí Sixtovi. My jsme smlouvu podepsali v říj-
nu 1998 a já jsem pak od rodiny Sixtů dostal pozvánku 
na vánoční rodinnou večeři. Oni chtějí znát osobně 
každého majitele franšízy. Nedají franšízu nikomu ji-
nému než fyzickým osobám. Chtějí znát člověka, kte-
rý za tím stojí, a v mnoha zemích, stejně jako u nás, je 
majitel franšízy zároveň generálním ředitelem. V led-
nu 1999 jsme otevřeli první pobočku v Praze na letišti.

Tedy rodinný podnik. To vám od začátku vyhovovalo?
Víte, já jsem přišel z korporace a musím říct, že jsem 
se s tím rodinným nastavením dlouhé roky sžíval. Dnes 
bych ale neměnil. Nejvíc jsme to poznali v roce 2008, 
když přišla krize. Zákazníci potřebují vidět, že za tím 
stojí člověk, a já od začátku říkám, že stejně jako pan 
Sixt dávám do obchodu svou tvář. Ztotožnil jsem se 
s tím tak, že si dnes neumím představit působení jinde 
než v Sixtu. Dneska dělám ještě ředitele pro střední 
a východní Evropu, sedím tedy na dvou židlích, tady 
v Praze a napůl v Mnichově. Za těch dvacet let jsme 
se stali jedničkou na trhu autopůjčoven.

V Česku, nebo ve světě?
Ano, to je potřeba rozlišit. Poměřujeme se počtem 
pronájmů na letištích, protože letiště je vždycky 
vstupní brána do země. V  případě Německa je to ji-
nak, tam je velkých letišť víc, u nás je to jednoznačně 
Praha. Čísla jsou veřejně známá, my i  letiště je re-
portujeme. Počet pasažérů z  jednotlivých destinací, 
zemí, počty transferů, autopůjčoven a  tak dále. Náš 
byznys je o  tom, jak jsme silní v  pronájmech na le-
tištích. V  případě Prahy to znamená, že sto procent 
rezervací, které přijdou na letiště, jsou příchozí ze za-
hraničí. A je jedno, jestli je to privátní klientela, nebo 
korporátní zákazníci. Od roku 2008 je tedy Sixt číslo 
jedna na evropských letištích, což nám dává ohrom-
nou sílu, protože těch příchozích byznysů z Evropy je 
70 % a zbytek je Amerika a Asie.
 
Gró vašeho byznysu jsou tedy krátkodobé pronájmy?
V  zásadě ano, a  to jak soukromá, tak i  korporátní 
klientela. Máme zákazníky, kteří lítají každý týden, 
ale samozřejmě i takové, kteří lítají jednou za měsíc. 
Vzhledem k  významnosti automotive odvětví v  ČR 

máme hodně klientely z  Německa, Anglie a  Francie. 
A často s námi mají firmy globální kontrakt.

Ale portfolio vašich služeb je daleko širší…
Jsou to již zmiňované pronájmy, krátkodobé, ale 
i  dlouhodobé. Operativní leasingy, správa firemních 
autoparků, a v neposlední řadě limousine servis. Náš 
benefit je v tom, že se o zákazníka umíme absolutně 
postarat. Že když nám zavolá, tak se domluvíme jeho 
jazykem, že mu zajistíme silniční asistenci k jeho vo-
zidlu, které má od nás v operativním leasingu, že mu 
přivezeme nové auto z naší autopůjčovny, že umíme 
poskytnout auto i  řidičem, že zákazníka odvezeme 
transferem na letiště když letí na dovolenou, aby ne-
musel sám řídit,  to je naše přidaná hodnota, kom-
plexnost služeb Sixt. A nad tím vším je svorníkem ro-
dinné jméno Sixt, které bych nazval synonymem pro  
vysokou kvalitu služeb.A je jedno jestli ta služba trvá 
den nebo čtyři roky.

Kolik vozů máte ve vaší flotile?
V portfoliu autopůjčovny máme 500 aut v rámci Pra-
hy, na Moravě dalších 150. Další obrovský benefit 
Sixtu je fakt, že jako jedni z  mála máme v  nabídce 
i  „extrémní“ nebo chcete-li zážitková auta, jako jed-
ni z mála máme širokou nabídkou kabrioletů, širokou 
nabídku SUV, máme samozřejmě Jaguary, Land Ro-
very. A  máme i  řekněme auta, která jsou okrajová. 
Porsche 911. Máme teď i Camaro, osmiválec, šestilitr, 
který trhá silnici.  Tyto výhody jsou dalším pilířem naší 
značky a zákazníci si na tento fakt již zvykli. A  jsou 
zákazníci, kteří chodí každý týden a řeknou si, dneska 
je hezky, co kdybych si půjčil kabrio… A proč ne, od 
toho je autopůjčovna. 
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MEZI NEJSLEDOVANĚJŠÍ PŘENOSY PATŘÍ 
PŘEDEVŠÍM ZÁPASY SPARTY, ŘÍKÁ 
JAN RADĚJ Z O2 TV SPORT
JIŽ PÁTÝM ROKEM PŮSOBÍ NA ČESKÉM TRHU STANICE O2 TV SPORT, KTERÁ VÝRAZNĚ 
PROMLOUVÁ DO VYSÍLÁNÍ NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH SPORTŮ. ZA MARKETING A OBCHOD 
EXKLUZIVNÍHO K ANÁLU O2 TV ZODPOVÍDÁ OD SAMÉHO POČÁTKU JAN RADĚJ, HEAD OF 
SALES & MARKETING V O2 TV SPORT. „I KDYŽ NA PRODEJI NENÍ POSTAVEN OBCHODNÍ MO-
DEL NAŠÍ STANICE ANI O2 TV JAKO TAKOVÉ, TAK FINANCE, KTERÉ ZÍSK ÁME Z REKLAMY, 
NÁM VELICE POMÁHAJÍ MINIMALIZOVAT PRODUKČNÍ NÁKLADY,“ UVÁDÍ. V ROZHOVORU 
HODNOTÍ VYSÍLÁNÍ HOKEJOVÉ LIGY, ZMIŇUJE REKORDNÍ NÁRŮST DIVÁKŮ O2 TV A PRO-
ZRAZUJE, KTERÉ PŘENOSY FANOUŠKY NEJVÍCE TÁHNOU.

Jak hodnotíte vysílání z  Tipsport extraligy? Splňuje 
očekávání z hlediska sledovanosti?
Musím přiznat, že do hokeje jsme šli s  velkou poko-
rou. Uchopili jsme hokejový produkt trochu jinak, díky 
moderním technologiím jsme dali divákovi nové zážit-
ky, především využíváme unikátní multidimenzi. A vý-
sledek? Velká spokojenost. Zájem diváků překonal 
veškerá očekávání. Pochval se nám dostalo nejen od 
fanoušků nebo klubů, ale také od osobností z  hoke-
jového prostředí. Toho si vážíme. Šéf hokejové sekce 
Honza Homolka složil ambiciózní a zkušený tým, který 
funguje na jedničku. Experti z  řad bývalých hokejistů 
se od prvních přenosů zapojili do hokejového dění, 
v mediálním prostoru byli vidět i  slyšet. Vstup do ho-
kejové Tipsport extraligy se nám jednoznačně vyplácí.

Které hokejové zápasy jsou na O₂ TV Sport nejsledo-
vanější?
Patří mezi ně především utkání Sparty. V dosavadní se-
zoně průměr přesahuje sto tisíc diváků na přenos, což 
je na základní část opravdu výborné. Máme radost, že 
fanoušci Sparty mají O₂ TV a sledují výkony týmu i na 
venkovních stadionech. Velmi úspěšné byl i  Open air 
v  německých Drážďanech. Nasadili jsme přes 23 ka-
mer, předzápasové studio trvalo více než hodinu a cel-
kový vysílací čas přesáhl sedm hodin.

Co všechno umí multidimenze?
Každý může sledovat několik sportovních přenosů 
současně, přepínat mezi různými kamerami, cokoli si 
zastavit, přetočit nebo nahrát. U hokejové extraligy si 
lze vybrat atraktivní záběr z trestných lavic či kamer za 
brankou. Brzy přidáme i unikátní záběry z helmy roz-
hodčích. Diváci skrze mikroporty uslyší i  komunikaci 
sudích a zároveň díky speciální kameře na přilbě uvidí 
dění z pohledu sudího.

V  první sezoně u  vás působil jako expert i  Petr Ton, 
dnes sportovní ředitel Sparty. Kdo ho nahradil?
Když se Petr ujal pozice ve Spartě, novou tváří se stal 
Miloslav Gureň. Zkušený zadák, jenž ve své bohaté ka-
riéře hrával například za Montreal Canadiens, CSKA 
Moskva nebo třinecké Oceláře. Do týmu expertů ve 
složení Jakub Koreis, Jirka Tlustý a Roman Málek ide-
álně zapadl.

Kolik zákazníků má aktuálně televizi O₂ TV?
Uplynulý rok 2019 byl ve znamení rekordního nárůstu, 
počet zákazníků O₂ TV vzrostl o více než 100 tisíc. Na 
konci prosince jich bylo 443 tisíc.

O₂ TV Sport se věnuje hodně i vlastní tvorbě, jaké pořa-
dy v současné době vyrábíte?
Naší hlavní doménou je výroba přímých přenosů, od 
roku 2015 jsme divákům nabídli přes 15 000 hodin ži-
vých přenosů. Co se týče vlastní tvorby, z fotbalového 
světa je to také zábavná show TIKI-TAKA, která se těší 
velké popularitě. Pak vysíláme hokejový magazín ICE 
TIME. Ten každý čtvrteční večer nabízí netradiční rub-
riky, zajímavé rozhovory a  reportáže ze života hvězd 
Tipsport extraligy. A  nesmím zapomenout na bojové 
sporty, jako je reality show a  galavečery organizace 
OKTAGON MMA.

Jak se od vzniku stanice v  roce 2015 změnil vztah 
s partnery a zájemci o reklamu?
Pro mě je důležité, že většina hlavních partnerů, se 
kterými jsme se domluvili už v roce 2015, je s námi až 
do současnosti. Vážím si toho, že společnosti jako For-
tuna, Tipsport, skupina KKCG, HET, ATT Investments 
či Livesport se spojují s O₂ TV Sport. Nejdeme po kvan-
titě, ale po kvalitě v  podobě dlouhodobé spolupráce. 
Při té můžeme připravovat řešení na míru, abychom 
komunikovali jejich značku, produkty nebo služby. 
Pro free-to-air stanice platí, že čím více reklamy, tím 
lépe. V O₂ TV Sport mám jinou strategii, je to o okruhu 
cca osmi partnerů, kterým se snažím vyjít maximálně 
vstříc. Individuálně se každému z nich přizpůsobit, tře-
ba při výrobě speciálních pořadů, kde se dá vhodně 
odpromovat předmět jejich podnikání. Tato strategie 
nám funguje, což potvrzuje skutečně mimořádný zá-
jem inzerentů, kteří se chtějí spojovat s  prémiovým 
obsahem a  prémiovou cílovou skupinou zákazníků, 
kterou nabízíme. Samozřejmě je příjemné, když může-
te uvažovat o řadě zájemců a o tom, zda do výběrové 
skupiny významných partnerů přibrat někoho dalšího.
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Z RODINY SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ

Sparta spojila své síly s lídrem v oblasti efektivních, úspor-
ných a ekologicky šetrných řešení pro firmy, obce i stát. 
Společnost ČEZ ESCO vznikla na podzim roku 2014 s vizí 
integrovat dosavadní dceřiné společnosti ČEZ zabývající 
se energetickými službami. V  současné době má 1 800 
zaměstnanců v Česku i na Slovensku. „Jsme rádi, že do 
rodiny partnerů můžeme přivítat takto silného partnera, 
jehož jméno je známé po celé republice,“ uvedl obchodní 
ředitel Sparty Jan Koukol. 

Sparta nově spojila síly s jednou z nejsilnějších investič-
ních a holdingových společností na Slovensku a v České 
republice. Ta má za sebou více než 20 let úspěšného pů-
sobení na trhu, kde se věnuje především papírenskému, 
obalovému a potravinářskému průmyslu, investuje rovněž 
do energetiky, nemovitostí a služeb. „Sparta je velký klub, 
proto je nám velkou ctí, že se můžeme spojit s takto sil-
nou investiční a holdingovou společností,“ uvedl o novém 
GOLD partnerovi obchodní zástupce klubu Radek Mašín. 

Od jednoho stolu v malé kanceláři se během šestnácti let 
vyprofilovali v  nadnárodní společnost vyrábějící svítidla. 
Společnost Hormen, nový VIP Club partner Sparty, doká-
že nyní pružně reagovat na přání zákazníků a architektů 
a vyvinout svítidla na míru jednotlivým projektům. „Hor-
men se nebojí sázet na vývoj a inovace. Jeho přístup je pro 
nás v mnohém inspirací,“ uvádí Jan Koukol. 

Dynamičtí advokáti, kteří se nezastaví před žádnou pře-
kážkou. Advokátní kancelář Žánová – Kunert se zabývá 
zejména obchodním a občanským právem a právem ne-
movitostí. Stejně jako Sparta mají v zápasech svých kli-
entů tah na branku a přihrávají řešení, kterými neminou. 
Jejich spojení se Spartou tedy bylo naprosto logické. „Je 
lepší na hokej chodit než ho mít v právních záležitostech. 
Proto je dobré v této oblasti spolupracovat s erudovanými 
odborníky,“ říká o novém VIP Club partnerovi klubu Jan 
Koukol. 

Jeden z největších obchodů se stavebninami v České re-
publice. Takovou charakteristikou se může pyšnit nový 
VIP Club partner Sparty – Stavebniny DEK. V České re-
publice má firma 84 poboček, hned tři pak v Praze a další 
v blízkém okolí. „Stavebniny DEK jsou jednou z největších 
společností na trhu, ale zároveň i z těch nejprogresivněj-
ších,“ pochvaluje si novou spolupráci obchodní ředitel Jan 
Koukol. 

O vzduchotechniku se umí postarat od A do Z. Společnost 
AZ Klima se specializuje na technická zařízení budov a na 
dodávku vzduchotechniky a chladicí techniky. Od svého 
založení v roce 1992 se podílela na více než 5 000 pro-
jektech, mezi nimiž nechyběla velká administrativní a ob-
chodní centra, letiště i nemocnice. „Silný klub potřebuje 
ty nejsilnější hráče na trhu. To platí i pro společnost AZ 
Klima,“ říká o novém VIP Club partnerovi Jan Koukol. 

 
Novým partnerem Sparty se stala také společnost Pare-
co, která se zaměřuje především na provádění stavebních 
a montážních prací včetně technologických částí v obo-
ru pozemního stavitelství. V rámci svého portfolia služeb 
zajišťuje komplexní inženýrskou stavební činnost i násled-
nou správu a  údržbu nemovitostí. „Společnost Pareco 
zastupuje zkušený, kvalifikovaný a  vysoce kvalitní tým, 
s nímž je radost spolupracovat,“ konstatuje Jan Koukol. 

Na území Prahy patří mezi hlavní společnosti, které prová-
dějí pohotovostní opravy vodovodů a kanalizací. Dlouho-
době dosahuje velmi dobrých výsledků při realizaci staveb 
Pražské vodohospodářské společnosti. „Jsme rádi, že se 
jako pražský klub můžeme spojit se silnou pražskou spo-
lečností s  dlouholetou úspěšnou historií,“ říká obchodní 
zástupce HC Sparta Praha Jan Šimána. 

11. - 17. 
ČERVENCE 2020

LITOMĚŘICE
LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA

PARTNER MLÁDEŽE
HC SPARTA PRAHA

PARTNER LETNÍ
HOKEJOVÉ ŠKOLY

PŘIHLÁŠKY NA  WWW.HCSPARTA.CZ/MLADEZ
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KE SPARŤANSKÉ VÝSTROJI MLADÝCH HOKEJISTŮ UŽ NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ VIDITELNÉ 
LOGO SPOLEČNOSTI KFC. ZA PROPOJENÍ TĚCHTO DVOU SILNÝCH ZNAČEK MŮŽE TAKÉ LI-
BOR HUBÍK, PREZIDENT ZNAČKY KFC PRO ČESKOU REPUBLIKU A RAKOUSKO A JEDNATEL 
SPOLEČNOSTI AMREST ČR. „ROZHODNUTÍ PODPOROVAT SPARŤANSKOU MLÁDEŽ NEBYLO 
VŮBEC SLOŽITÉ,“ ŘÍK Á V ROZHOVORU PRO SPARTA BUSINESS NEWS.

BRIGÁDA V KFC SE MŮŽE STÁT ODRAZOVÝM 
MŮSTKEM CELÉ KARIÉRY

Už druhým rokem podporujete sparťanskou mládež. Snaží-
te se tím vést děti ke sportu a pohybu?
Z vlastní zkušenosti vím, jak je dostatečný pohyb pro děti 
důležitý. Taky vím, kolik peněz musí rodiče investovat 
do různých kroužků. Já i mí kolegové v KFC si důležitost 
sportu v životě každého z nás uvědomujeme, a  tak roz-
hodnutí podporovat sparťanskou mládež nebylo vůbec 
složité. Doufám, že i díky naší podpoře bude sport dostup-
nější pro více dětí.

Globální strategie AmRestu spočívá v  podpoře sportov-
ních akcí a institucí – třeba fotbalového týmu ve Španělsku, 
HC Sparta Praha…
Ano, přesně tak. Politikou firmy AmRest, která v České re-
publice provozuje KFC, je podpora sportu dětí a mládeže. 
Sport a pohybové aktivity obecně jsou pro zdravý vývoj 
mladých lidí důležité, takže nám dává smysl, a především 
nás těší, že můžeme takto podpořit a  motivovat mladé, 
aby se věnovali různým sportovním aktivitám.

Nedávno jsem četl článek, že fastfoody čím dál častěji za-
městnávají mladé lidi, dokonce i ty pod osmnáct let. Jak je 
to v KFC?
Velkou část našich zaměstnanců tvoří studenti, kteří jsou 
u nás na poloviční úvazky. Se zaměstnáváním mladistvých 
jsme začali už krátce po otevření naší první pobočky ve 
Vodičkově ulici a přes všechna omezení, která musíte jako 
zaměstnavatel dodržovat, se nám tento model osvědčil.

Jaké benefity u  vás studenti dostanou? Proč by měli jít 
zrovna k vám?
To je jednoduché, práce v  KFC je totiž nejlepší! Máme 
u nás v KFC velmi propracovaný systém ohodnocení na-
šich zaměstnanců, takže si i  brigádníci můžou přijít na 
zajímavý výdělek. Co mladí studenti oceňují nejvíc, je fle-
xibilita, která se týká plánování směn. Dáváme studentům 
prostor, aby mohli sladit studium a práci a nešidit ani vol-
nočasové aktivity. A protože ve firmě podporujeme sport, 
i  letos uspořádáme interní hokejový zápas AmRest Ice 
Hockey All Star Game, kde proti sobě nastoupí týmy po-
skládané ze zaměstnanců všech značek AmRestu, je to 
už taková naše firemní tradice. Mezi dalšími benefity bych 
měl zmínit třeba slevy v rámci celé sítě našich restaurací 
či kaváren AmRest (KFC, Burger King, Starbucks a Piz-
za Hut). A také kariérní růst. Když je někdo šikovný, může 
z něj být i manažer pobočky v relativně krátké době.

Zůstává u  vás hodně studentů po skončení brigády „na 
stálo“?
Rozhodně, 80 % našich manažerů se na svou pozici vy-
pracovalo postupně, často i  během studia. Máme i  za-

městnance, kteří jsou v KFC přes dvacet let, často pra-
cují na regionálních manažerských pozicích. Sám jsem ve 
firmě od roku 1998. Víte, práce v KFC je velmi různoro-
dá a  také náročná, není to jen o prodávání „smažených 
kuřat“, ale především o práci s  lidmi. Dáváme příležitost 
každému, kdo o ni má zájem, a je na něm, jak ty nabyté 
zkušenosti následně využije. Příležitost rychle kariérně 
růst v rámci firmy je jednou z nich. 

V minulém roce jste oslavili 25 let na českému trhu. Co plá-
nujete letos?
Ano, rok 2019 pro nás byl jubilejní, oslavili jsme 25 let na 
českém trhu, podařilo se nám otevřít 105. pobočku a před-
běhnout v tom počtu našeho největšího konkurenta. Letos 
bychom dál chtěli pokračovat v expanzi, budeme posilo-
vat značku v Praze, ale také v menších městech, abychom 
se přiblížili našim zákazníkům v  regionech. I  v  letošním 
roce se budeme věnovat technologickým inovacím, což 
ocení především mladší generace: budeme vylepšovat 
naši aplikaci, posilovat službu KFC Rozvoz v dalších měs-
tech. Určitě je na co se těšit.

Libor Hubík (49), prezident značky KFC pro Česko a Ra-
kousko a jednatel společnosti AmRest ČR, je na součas-
né pozici od roku 2005. Studoval Vysokou školu ekono-
mickou v Praze, obor automatizované systémy řízení. Ve 
společnosti AmRest, která v České republice provozuje 
značky KFC, Burger King, Pizza Hut a Starbucks, pracu-
je od roku 1998. Ve volném čase rád sportuje, mezi jeho 
záliby patří snowboarding nebo cyklistika. Rád vyráží do 
přírody nebo na hory. Je vášnivým sběratelem gramofo-
nových desek, má rád jazz, vážnou hudbu, ale nepohrd-
ne ani rockem.
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KLIENTŮM PŘIPR AVÍME 
AUTOMOBILOVOU FLOTILU NA MÍRU
SPARŤANSK Ý HL AVNÍ PARTNER, SPOLEČNOST LOUDA AUTO, SE NEZ ABÝ VÁ POUZE BĚŽNÝM PRODE-
JEM NOV ÝCH A OJET ÝCH VOZŮ NEBO CARSHARINGEM. PŘEDNÍ DEALER AUTOMOBILŮ DODÁVÁ RŮZ-
NÝM SPOLEČNOSTEM TAKÉ CELÝ VOZOV Ý PARK NA MÍRU. „ELIMINOVAT ČASOVOU V Y TÍŽENOST Z Á-
K A ZNÍKŮ A V PODSTATĚ UDĚL AT PR ÁCI Z A NĚ, TO JE NAŠE PR ÁCE, K TER Á NÁS BAVÍ,“ ŘÍK Á VEDOUCÍ 
FLEETOVÉHO CENTR A LOUDA AUTO PETR A PROCHÁ ZKOVÁ. 

Proč byste doporučila společnost Louda Auto jako ge-
nerálního dodavatele flotily fleetových vozů?
Jsme rychle se rozvíjející společnost s širokým zábě-
rem na firemní zákazníky. Fungování Louda Auto se 
pyšní dlouholetou tradicí a předním místem v dealer-
ské síti vozů koncernu Volkswagen na českém trhu 

– v  roce 2019 jsme prodali dokonce nejvíce nových 
vozů ze všech dealerů Škoda. V oblasti prodeje oje-
tých vozů v programu Škoda Plus jsme se umístili na 
druhém místě. Naší prioritou je spokojený zákazník, 
kterému dodáváme nejlepší komplexní služby pro 
jeho vozový park, tedy správné nastavení fleet man-

agementu dle jeho požadavků a potřeb. Tím, že jsme 
schopni poskytnout služby a produkty po celé České 
republice v  deseti městech a  náš přístup je opravdu 
velmi individuální, máme se zákazníky nadstandardní 
vztahy. 

V čem můžete klientům pomoci? 
Jsme jejich poradci, šetříme klientovi čas při sesta-
vování vhodných vozidel, finančních služeb... Naše 
služby fleetového oddělení jsou již nedílnou součás-
tí holdingu Louda. Do naší skupiny patří i  sesterská 
leasingová a  carsharingová společnost CAR4WAY. 
Její služby a  produkty se velmi doplňují s  potřebami 
dnešních zákazníků – veřejný, firemní nebo komunitní 
carsharing, tedy sdílení vozidel v Praze a Brně, vozi-
dla na krátkodobé pronájmy do dodání vozidel z  vý-
roby a samozřejmě nemůžeme opomenout konkuren-
ceschopný operativní leasing i  s  osobním přístupem 
dealerské leasingovky. Troufáme si říct, že takový 
rozsah v oblasti dealerské sítě nemá v České repub-
lice nikdo, jen skupina Louda. My z týmu Louda Fleet 
jsme vždy jediným komunikačním kanálem mezi po-
bočkami a fleetovým klientem. 

Které speciální výhody Louda Auto poskytuje?
Pod jednou střechou komunikuje zákazník jen se svou 
kontaktní osobou z  oddělení Louda Fleet. Nabízíme 
širokou servisní síť v deseti městech v České repub-
lice, zastoupení deseti značek – Volkswagen, Audi, 
Seat, Škoda, Volkswagen užitkové vozy, Mazda, Ford, 
Hyundai, Renault a Dacia. Musím také zmínit segment 
ojetých vozů, kde nabízíme více než 700 vozidel skla-
dem v programech Škoda Plus a Das Weltauto a stá-
váme se i na trhu zejména s prověřenými ojetými vozy 
silným hráčem. 

Čím se odlišuje kvalita služeb oproti jiným dodavate-
lům?
Pro většinu lidí je nákup nového vozu něco výjimeč-
ného a  je třeba se odlišit od ostatních, služby neu-
stále vylepšovat a  inovovat. Velkým přispěním je 
i CAR4WAY, která na inovacích v oblasti sdílených aut 
neustále pracuje a tím nám dává podklad k tomu, jak 
správně optimalizovat vozové parky a  ušetřit fleeto-
vým zákazníkům peníze. Možnosti dnešního využití 
aut ve flotile se s nástupem elektromobility, sdílených 
vozidel a tlaku na ekologii neustále vyvíjí.

V  čem spočívá váš zákaznicky orientovaný přístup 
k zákazníkům?
Přistupujeme ke všem obchodním případům velice 

individuálně, a hlavně na osobní rovině. Konkurenční 
trh v naší oblasti je velice přeplněný a čím dál častě-
ji se setkáváme s  tím, že důvěra a  vzájemná osobní 
sympatie jsou na prvním místě. Pro nás je velice důle-
žité, abychom uvnitř firmy tvořili maximálně soudržný 
tým profesionálů, který si svým přístupem a servisem 
k novým i  stávajícím klientům uvědomí, že prodejem 
vozů obchodní případ teprve začíná a  je založen na 
dlouhodobém vztahu.  

Dokážete ušít na míru nabídku zákazníkovi, který chce 
mít flotilu vozů více značek? 
Stoprocentně, to je hlavní důvod, proč oddělení Lou-
da Fleet vzniklo. Máme širokou pobočkovou síť a mul-
tibrand – třináct poboček po České republice a deset 
značek automobilů, takže skutečně sestavujeme flo-
tily pro klienty z nejrůznějších regionů, kombinujeme 
a porovnáváme ceny či náklady na provoz a financo-
vání vozidel různých značek. Eliminovat časovou vy-
tíženost zákazníků a v podstatě udělat práci za ně, to 
je naše práce, která nás baví. 

Které speciální služby poskytujete fleetovým zákazní-
kům v oblasti servisu?
Servis je hlavním pilířem udržení vztahu s  klientem. 
Je velice důležité nabídnout stoprocentní mobilitu pro 
všechny fleetové zákazníky. Nabízíme 24hodinovou 
asistenci sedm dní v týdnu, krátké objednávací termí-
ny, zapůjčení vozidel, proškolený personál, prodlou-
žení pracovní doby na vybraných pobočkách na šest 
dní v  týdnu, individuální servisní smlouvy s  definicí 
speciálních podmínek. Operativa a  rychlost jsou pro 
firemní klientelu základ úspěšného podnikání, takže 
pokud zákazník odjíždí ze servisu spokojený, vozidlo 
má čisté a připravené k dalšímu užívání, je to pro nás 
záruka, že se k nám vrátí.  

Proč se k vám fleetoví zákazníci rádi vracejí?
To je pro nás hlavní odměna, pro kterou tuto práci 
děláme. Musíme umět zvládnout vše od první minuty 
do pěti let a být s klienty v neustálém profesionálním 
kontaktu. V mnoha ohledech to není jen o nákupu vo-
zidel, ale i  o  doplňkových akcích a  marketingových 
eventech, které našim klientům nabízíme. Individu-
ální vztah se snažíme tvořit i  mimo pole automobi-
lového průmyslu a je velice důležité propojovat naše 
obchodní vztahy, a to jak na úrovni obchodů, tak na 
úrovni osobní. Budování našeho jména je to, v  čem 
se chceme zlepšovat, a pokud dostaneme dobré re-
ference, jsou brány k  dalším úspěšným obchodům 
otevřené.  
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Jak naváže společnost zabývající se výrobou a vývojem 
elektrotechnických komponentů spolupráci s  jedním 
z největších hokejových klubů v České republice? 
Hledali jsme zajímavou a  zároveň prémiovou formu ak-
tivity, kterou bychom mohli nabízet našim partnerům. 
Vzhledem k  tomu, že náš obor má především mužské 
zastoupení, napadla nás myšlenka oslovit hokejovou 
Spartu, se kterou jsme si následně kývli ohledně budoucí 
spolupráce. 

Jak dlouho již tato spolupráce trvá? 
S klubem spolupracujeme už druhým rokem. Pojali jsme 
to jako možnost, jak zpříjemnit, upevnit nebo navázat 
vztahy se současnými a případně novými partnery. Zá-
roveň jsme mysleli i na naše zaměstnance. Ti mohou zá-
pas navštívit v případě, že naši obchodní zástupci lístky 
nevyužijí. Dobré je, že všichni naši kolegové mají šanci 
sledovat hokej se vším všudy a  vidět, jak spolupráce 
funguje. Tedy z komfortního zákulisí VIP míst s dobrým 
jídlem a pitím. 

Na kterých zajímavých projektech se HC Sparta mohla ve 
spolupráci s NOARK Electric Europe již podílet? 
Minulý rok jsme odstartovali první ročník soutěže nazva-

né Noark plní sny školám, který si kladl za cíl především 
podporovat mladou generaci v elektrotechnickém vzdě-
lání. Jako firma působící v  tomto oboru cítíme potřebu 
zlepšit právě toto prostředí a být tak blíž našim budoucím 
zákazníkům, partnerům či kolegům. Jsme si vědomi, že 
valná většina škol by ráda svým studentům dopřála co 
nejlepší podmínky pro jejich studium, nicméně ne každá 
má k potřebným financím snadný přístup. A pokud se ně-
jaké peníze na vzdělání uvolní, ne vždy vystačí na vše, co 
je opravdu potřeba nakoupit. Proto jsme přišli s hravým 
konceptem, který vzbudil v žácích soutěživost, mohli se 
porovnat s ostatními školami a vyhrát zajímavé finanční 
částky. 

Za jakých podmínek soutěž probíhala?
Školy, které se do projektu zaregistrovaly, od nás obdržely 
soutěžní box, který obsahoval komponenty pro vytvoře-
ní funkčního projektu. Pak už záleželo jen na šikovnosti 
a kreativitě studentů. Podmínkou bylo použít alespoň 50 
procent našich produktů. Finální výsledek studenti před-
stavili v krátkém videu, které nám zaslali a které bylo vlo-
ženo na soutěžní stránku www.noarkplnisny.cz. Zde sou-
těžily všechny školy se svými výtvory o co největší počet 
hlasů. Hlasování probíhalo do konce ledna 2020.

NOARK SPLNIL SNY STUDENTŮM
ZAŽILI HOKEJ Z NOVÉ PERSPEKTIVY, A NAVÍC OBDRŽELI 100 TISÍC KORUN NA ŠKOLNÍ VYBAVENÍ. TO 
VŠE MAJÍ ZA SEBOU STUDENTI PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY LETOHRAD DÍKY VIP CLUB PARTNEROVI SPARTY, 
SPOLEČNOSTI NOARK. „PŘIŠLI JSME S HRAVÝM KONCEPTEM, KTERÝ VZBUDÍ V ŽÁCÍCH SOUTĚŽIVOST,“ 
ŘÍK Á K AREL HAVLÍČEK, MARKETING MANAGER SPOLEČNOSTI NOARK ELECTRIC EUROPE.

Projekt probíhal pouze v Praze?
Vůbec ne. Soutěž byla vyhlášena pro všechny školy 
z celé České republiky a byli jsme velice potěšeni, že se 
jí účastnily školy téměř ze všech krajů. Vítězná škola sídlí 
v Letohradu, druhá v Hodoníně a na třetím místě se umís-
tila škola z Prahy. 

Prozradíte nám tedy, který projekt byl ten nejlepší, tím 
pádem výherní?
Přestože si zasloužila vyhrát určitě každá škola, ve finá-
le získal nejvíce hlasů projekt v podobě jednoduchého 
kávovaru na přípravu třech druhů nápojů, kde byl použit 
krokový motor, pomocí kterého byla sklenice na nápoj 
dopravena pod zásobník s mletou kávou, tureckou ká-
vou a cukrem. Celé zařízení bylo chráněno proudovým 
chráničem a  tlačítkem total stop, které ovládal hlavní 
stykač. 

Chystáte tento rok odstartovat i druhý ročník soutěže?
Rádi bychom dali školám další příležitost se soutěže 
účastnit, odpověď je tedy ano. Tento rok se chystáme 
připravit další ročník, ve kterém se budeme snažit žáky 
opět namotivovat skvělými cenami. Nicméně momentál-
ně je zatím ještě vše v raném stadiu.  

Co mohli žáci škol v rámci soutěže od společnosti NOARK 
vyhrát?
Hlavní odměnou byl šek na 100 000 Kč, kterou vyhrá-
la Průmyslová střední škola Letohrad. Za tuto částku 
si škola pořídí patřičné vybavení, které usnadní žákům 
i učitelům průběh výuky. K prvnímu místu se také vzta-
hovaly lístky na hokejový zápas Sparty společně s pro-
hlídkou zázemí a možností usednout na střídačku. Druhé 
místo bylo oceněno částkou 50 000 Kč, kterou získala 
Integrovaná střední škola Hodonín a třetí místo společně 
s  25 000 Kč získala Střední průmyslová škola v  Ječné 
ulici v Praze.  

Co všechno mohli žáci výherního projektu vidět během 
zápasu Sparty?
Klub nabídl žákům možnost nahlédnout do prostor, kam 
nemají běžní lidé přístup. Navštívili tedy šatny, ve kte-
rých mohli potkat některé hráče, pak masérnu, místnost 
pro broušení bruslí nebo posilovnu. Dále si mohli pro-
hlédnout hokejové hřiště, střídačku, na kterou následně 
mohli vedoucí projektu usednout na celou první třetinu 
a vychutnat si tak hokej pěkně zblízka. Nakonec všichni 
žáci dostali jako pozornost klubové šály, které si odvezli 
s sebou domů. 
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Z RUINY VYKVETLA
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH RADOST
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MAJÍ VE SVÉM CENTRU DALŠÍ CHLOUBU. JE JÍ ZREKONSTRUOVANÁ 
STÁČÍRNA LÉČIVÝCH PRAMENŮ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BOHEMIA HEALING MARIENBAD 
WATERS. TA UŽ ZAČALA VE VELKÉM VYRÁBĚT OBLÍBENOU LÉČIVOU VODU. BUDOVA BYLA 
DOSLOVA RUINOU NA PRODEJ. PŘED SPADNUTÍM. A TAK PŘIŠLO VÝZNAMNÉ ROZHOD-
NUTÍ, ŽE SE DO PROJEKTU INVESTUJÍ DESÍTKY MILIONŮ KORUN. TAK SE PODAŘILO BU-
DOVU ZACHRÁNIT A OBNOVIT JEJÍ PŮVODNÍ ÚČEL. OPRAVENÁ STÁČÍRNA LÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH BYLA ZKOLAUDOVÁNA V ZÁVĚRU LOŇSKÉHO ROKU 
A ZAHÁJILA SVŮJ PROVOZ.

Za veškerou aktivitou stojí akciová společnost Bohemia 
Healing Marienbad Waters (BHMW).
„Když jsme si před lety nechali zpracovat audit, výsle-
dek nás nemile překvapil, byl hrůzostrašný. Přesto jsme 
se rozhodli do tohoto projektu jít. A  vše nasvědčuje 
tomu, že tohle rozhodnutí bylo správné,“ říká Vojtěch 
Milko, výkonný ředitel společnosti BHMW.

Od podlahy po střechu vše nové
Celkové náklady na pořízení nové technologické linky 
do stáčírny a do rekonstrukce stáčírny lázeňských pra-
menů v Mariánských Lázních byly vyčísleny na více než 
101 milionů korun.
Mariánskolázeňská technologická linka s  příslušen-
stvím je určena pro kompletní výrobu balené přírodní 
minerální vody Aqua Maria a výtěžku z přírodního zdroje 
Rudolfův pramen, případně Excelsior, v tradiční stáčír-
ně.
„Všechny dotace z Evropské unie činily celkem 47,5 mi-
lionu korun,“ vysvětluje ekonomický ředitel společnosti 
Ondřej Chrt.
„Když to řeknu úplně otevřeně a laicky, vše jsme v bu-
dovách ‚vykuchali‘ a museli všechno zhotovit nové, a to 
od podlah až po střechu,“ vzpomíná na minulost Vojtěch 
Milko.

Spolupráce s městem pomohla
Vše od první myšlenky po dokončení trvalo tři roky, bylo 
nutné vyřešit spousty administrativních záležitostí, a to 
i  s městem Mariánské Lázně, které například vlastnilo 
práva na stáčení a ochranné známky. „S městem jsme 
ale našli společnou řeč a  jsme si navzájem dobrými 
partnery,“ tvrdí Vojtěch Milko.
Ten také podotýká, že z ruiny po rekonstrukci vykvetla 
pro všechny lidi ve firmě i lidi v okolí radost.
Chtěli jsme rozšířit naše portfolio léčivých lázeňských 
pramenů, čerpali jsme zkušenosti z  rekonstrukce stá-

čírny v Bílině.
Než se ale radost z dokončené stáčírny dostavila, chvíli 
to trvalo. Předtím, než BHMW koupila a poté rekonstru-
ovala stáčírnu v Mariánských Lázních, opravila ředitel-
ství zřídel v Bílině. Právě tam sídlí hlavní výrobní závod 
a vedení akciové společnosti. Stáčírna v Bílině má po-
dobu zámku a vznikla v roce 1898.
„Rekonstrukce trvala tři roky. Během toho jsme čerpa-
li zkušenosti pro rekonstrukci stáčírny v  Mariánkách. 
Chtěli jsme rozšířit naše portfolio léčivých lázeňských 
pramenů. Trochu nás takzvaně postrčil i  jeden ze za-
hraničních odběratelů, který nám dal najevo, že o ma-
riánskolázeňské prameny bude mít zájem. I  když jsme 
tušili, do čeho jdeme, objevila se samozřejmě spousta 
neočekávaných věcí, ale vše jsme vyřešili. Tím, že jsme 
měli zkušenosti, jsme se mohli soustředit více na detai-
ly, které jsme piplali,“ říká Vojtěch Milko.

Přijde i na nápoje HEAD
V mariánskolázeňské stáčírně najde práci 12 lidí z regi-
onu. Pracovat se tu bude na dvě směny. Kapacita zdro-
jů umožňuje stočit tři miliony litrů vody Aqua Maria, 
dále pak 700 tisíc litrů Rudolfova pramene a také 200 
tisíc litrů Ferdinandova pramene.
Navíc se obě stáčírny chystají v těchto dnech začít vy-
rábět nápoje HEAD (celosvětový výrobce sportovního 
zboží a doplňků, pozn. red.). BHMW je totiž již několik 
měsíců oficiálním licensorem této nadnárodní firmy.
„Mariánské Lázně mají oproti Bílině výhodu, že jsou 
tam lázeňské domy. To je obrovský marketingový 
dar. Usilujeme také o  to, aby brzy bylo aktivní lázeň-
ství i v Bílině,“ říká manažer marketingu BHMW Karel 
Bašta. „Je zcela jedno, zda bude privátní, či městské. 
Tohle město a  region by si to zasloužily a  věříme, že 
lázně se tu uživí. Vždyť o  prameny mají zájem nejen 
lidé z naší republiky nebo z Evropy, ale i z Asie a Ame-
riky,“ dodává.
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NEPRODÁVÁME JEN DLAŽDIČKY
SPOLEČNOST PROCERAM JE PRVNÍM ROKEM GOLD PARTNEREM HC SPARTA PRAHA. „PŘIŠLO NÁM 
VHODNÉ NECHAT ČÁST ÚSPĚCHU V MÍSTĚ, KDE SE NÁM NEJVÍCE DAŘÍ. NAVÍC JE PROSTŘEDÍ PAR-
TYBOXU SKVĚLÝM MÍSTEM K SETK ÁNÍ S NAŠIMI OBCHODNÍMI PARTNERY,“ ŘÍK Á MICHAL ŠŤASTNÝ, 
VÝKONNÝ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI. 

Kde všude společnost ProCeram působí a čím se zabý-
vá?
Jsme jedním z  předních dodavatelů obkladů, dlažeb 
a sanitární techniky v České republice a na Slovensku. 
V současné době jsme číslem jedna na pražském de-
veloperském trhu. Spolupracujeme s významnými de-
velopery. Díky tomu ročně realizujeme více než 70 % 
z  celkového počtu kolaudovaných bytových jednotek 
v Praze a 33 % všech kolaudovaných bytů v České re-
publice. Přišlo nám proto vhodné nechat část úspěchu 
v místě, kde se nám nejvíce daří, a proto vzniklo toto 
partnerství. 

Máte ale více divizí, je to tak? 
Ano, ty se věnují návrhům a  dodávkám materiálů pro 
hotely, administrativní budovy, obchodní centra, ne-
mocnice a  další obdobné stavby. Od roku 2016 jsme 
součástí pražského obchodního domu New Living 
Center, který nabízí vše pro bydlení. Showroom v Pra-
ze je zároveň největším showroomem v České repub-
lice – tři patra a více než 2 500 m2, navíc zde vznik-
la i  nová divize ProCeram Interiéry na ploše téměř 1 
000 m2. Další pobočky jsou v  Plzni, Brně, Karlových 
Varech, Uhříněvsi a Bratislavě, kde jsme opět součás-
tí New Living Centra. Komplexnost našich služeb je 
dána hlavně přidanými službami, které klientům po-
skytujeme. Samostatnou divizí je výrobní závod Tech-
noArt, kde následně zpracováváme obklady a dlažby, 
ze kterých dokážeme vyrobit kuchyňské pulty, recep-
ce, bary, umyvadlové desky, obložení krbů, parapety, 
schody, bazénové tvarovky, mozaiky a mnoho dalšího.
  
V čem se vaše showroomy liší od konkurence? 
Naše showroomy vynikají vysokou úrovní vzorování 
a o klienty se stará kvalitní proškolený personál, který 
dokáže poradit jak z designového, tak i odborného hle-
diska tak, aby byl zákazník vždy naprosto spokojený. 

Sledujete novinky a trendy v oboru? 
Ano, pravidelně každý rok jezdíme na výstavy, kde 
s našimi exkluzivními dodavateli vybíráme novinky pro 
následující rok. Obklady a  dlažby dovážíme primárně 
z Itálie i ze Španělska a samozřejmě nedáme dopustit 
na tradiční českou značku RAKO. Ročně tak obmění-
me zhruba 25 % z celkového počtu našich výstavních 
kójí. Všechny námi dodávané materiály či výrobky 
pocházejí z  Evropské unie od výrobců, kteří mají pro 
Českou republiku zajištěn záruční a pozáruční servis. 
Snažíme se tedy zákazníkům poskytnout nejaktuálněj-
ší trendy, ale zajistit jim i to, aby byli s výrobky po celou 
dobu užívání spokojeni.

Jaká je dnes největší velikost dlaždice? 
Technologie výroby se neustále posouvají. Nejspíš vás 
to překvapí, ale největší rozměr je 160 × 320 cm. Navíc 
z  jednoho kusu. Keramická dlažba je jako podlahová 
krytina čím dál oblíbenější, a to i v jiných místnostech, 
než je koupelna. Mezi výhody dlažby patří odolnost, 
snadná údržba, luxusní vzhled a  kompatibilita s  pod-
lahovým vytápěním. Dnešní doba ale přináší mnoho 
dalších způsobů, jak využít velkoformátovou dlažbu. 
Dlaždicemi větších rozměrů se totiž běžně obkládají 
i stěny, a to nejen koupelen, ale třeba i obývacích po-
kojů a dalších obytných místností. Můžete jimi obložit 
třeba jednu zeď v  obývacím pokoji – ta se tak stane 
dominantním prvkem celé místnosti. Zkrátka fantazii 
se meze nekladou. 

Co byste chtěl hokejistům do další sezony popřát?
Samozřejmě bych velmi rád Spartě od srdce popřál 
hodně úspěchů v celé sezoně. Píle, dřina a nasazení, 
které do toho celý tým dává, budou jistě na konci sezo-
ny odměněny. Hodně štěstí.  
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HODINKY PRIM – SÍLA TRADICE
JEDINOU ČESKOU HODINÁŘSKOU MANUFAKTURU NAJDEME VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, 
V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ. NÁRAMKOVÉ HODINKY ZNAČKY PRIM SE ZDE VYRÁBĚJÍ 
OD ROKU 1949. ZA VÍCE NEŽ 70 LET SVÉ HISTORIE PROŠEL PODNIK ELTON (DNES ELTON 
HODINÁŘSK Á) MNOHA ZMĚNAMI. STEJNĚ JAKO TEHDY, I V SOUČASNOSTI NABÍZÍ ME-
CHANICKÉ NÁRAMKOVÉ HODINKY S VLASTNÍM STROJKEM, AVŠAK OBCHODNÍ A VÝROBNÍ 
STRATEGIE SE OD PADESÁTÝCH LET VÝRAZNĚ POSUNULA. CO ZNAMENAJÍ HODINKY PRIM 
DNES A CO AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJE FIRMA ELTON HODINÁŘSK Á, NA TO JSME SE ZEPTALI 
JEJÍHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MILANA KOZLA.

Jaké jsou „primky“ 21. století?
Zachovaly si to, co je v  průběhu času proslavilo, tedy 
nadčasový design a  kvalitu. Změnily se samozřejmě 
technologie i  materiály, například chromovanou mo-
saz nahradila nerezová ocel. Hodinky PRIM také již 
nevznikají v tisícových sériích, tento způsob výroby byl 
bohužel v době transformace devadesátých let v Čes-
ké republice neudržitelný. Aktuálně jde o manufakturní 
výrobu s důrazem na individualitu, preciznost a unikát-
nost. 

Které modely jsou u vašich zákazníků nejoblíbenější?
Dlouhodobě největší oblibě se těší klasické modely 
Pavouk a Diplomat, evergreenem je samozřejmě ikona 
české hodinařiny Orlík. Roste ale i  poptávka po čistě 
moderních modelech, na kterých spolupracujeme s re-
nomovanými designéry. Samostatnou kapitolou jsou li-
mitované edice. Ty mají u  sběratelů, ale nejen u  nich, 
takovou popularitu, že přijímáme rezervace již po prv-
ních zprávách o  nové chystané limitce. Vyhýbáme se 
módním výstřelkům, které vydrží jednu dvě sezony. Ho-
dinky PRIM se vždy dědily z generace na generaci a my 
v ELTONU se snažíme, aby tato tradice pokračovala. 

Historie českých hodinek PRIM se začala psát již v roce 
1949, kdy byl v Novém Městě nad Metují otevřen závod 
pověřený vývojem a výrobou československých náram-
kových hodinek. Hodinky PRIM z  národního podniku 
ELTON, později ELTON hodinářská, byly a jsou symbo-
lem kvality i nadčasového designu. V průběhu času zde 
vznikla řada ikonických modelů, některé z nich se vy-
rábějí dodnes, samozřejmě z moderních materiálů a za 
použití nových technologií.
Po roce 1989 prošla firma privatizací a  do 21. století 
vstupovala s  novou obchodní a  výrobní strategií. Ma-
sová výroba, za dob socialistického Československa 
dotovaná státem, by nebyla schopná obstát v  konku-
renci přívalu levných hodinek z Asie a značku by čekal 
smutný osud mnoha dalších tradičních českých značek. 
Bylo třeba změnit pohled na značku PRIM, soustředit 
se na manufakturní výrobu a v konkurenci obstát silou 
tradice i poctivé ruční práce ve spojení s nejmodernější 
technologií.
Dnes se tedy v manufaktuře v Novém Městě nad Metují 
vyrábějí malosériově především mechanické hodinky, 
které téměř kompletně vznikají v prostorách manufak-
tury, včetně strojku vlastní konstrukce. Kromě toho na-
bízí ELTON hodinářská široké možnosti individualizace, 

Zmínil jste limitované edice. Které byly v poslední době 
nejúspěšnější a co připravujete pro letošní rok?
Dlouhou dobu si rekord držela limitovaná edice Orlík 
Anthropoid, která byla rozebrána během dvou týdnů. 
V  loňském roce ji ale překonala edice PRIM Revoluce, 
která se vyprodala do týdne. Velký úspěch měla také 
limitka PRIM Aviatik. Zdá se, že zákazníci si oblíbili i tro-
chu netypické primky. V tom jim vyjdeme vstříc i letos. 
Naše první limitovaná edice, kterou představíme veřej-
nosti začátkem března, možná naše fanoušky překvapí 
netradičním designem i technickým řešením. Při vývo-
ji těchto hodinek jsme se snažili pojmout DNA značky 
PRIM trochu neobvyklým způsobem. Kromě toho fini-
šují práce na další speciální edici a připravujeme ještě 
minimálně jednu limitovanou edici.

Kde hodinky z ELTONU můžeme vidět?
V  současné době máme tři monobrandové prodejny, 
jednu v  centru Prahy v  ulici Nekázanka, druhou v  Os-
travě v  Nová Karolina Parku a  třetí samozřejmě přímo 
v Novém Městě nad Metují. Naše hodinky se také pro-
dávají u vybraných obchodních partnerů, jejich seznam 
najdete na www.prim.cz.

díky kterým své hodinky můžete učinit jedinečnými.
Společnost Elton hodinářská je od roku 2016 členem 
holdingu Czechoslovak Group (CSG), který se stal 
v tomto roce partnerem HC Sparta Praha.

ELTON hodinářská
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