
36

ekonom 29. 10.–4. 11. 2015, číslo 44

Příloha

Obchod vítězí
nad předsudky
České firmyzačaly s Francouzi spolupracovat
i při zbrojních zakázkách.

Petr Korbel, Jan Němec

Hospodářské i politické vztahy mezi Českem a Francií
nabírají v poslední době na intenzitě. Obchodní výměna
letos roste téměř sedmiprocentním tempem. Česká

republika již přitom není Francouzi vnímána jako pouhá
montovna a zdroj levné pracovní síly: například společnost
Valeo oznámila, že zde investuje do rozšíření centra na vývoj
automobilových dílů, zejména inteligentních asistenčních sys-
témů. Vytvoří celkem 135 nových pracovních míst v okresech
Nymburk a Praha-východ, za což letos získala titul Investor
roku v kategorii výzkum a vývoj.
Valeo Autoklimatizace zřídila v Česku několik poboček,

které dohromady zaměstnávají přes tři tisíce lidí. V Rakovní-
ku vyrábí hlavně klimatizační jednotky, v Žebráku výměníky
tepla a v Humpolci kompresory. Její produkce je příkladem
důležitého směru vzájemných hospodářských vztahů, kdy
k nám francouzští výrobci automobilových dílů umístili část
svých kapacit a přenášejí sem i vývoj. „Dodavatelé komponent
zde budou rozvíjet své provozy tak dlouho, dokud se bude
dařit velkým automobilkám,“ hodnotí tento trend Jaroslav
Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory.
Automobilka TPCA u Kolína, která je společným podnikem

japonské Toyoty a francouzské skupiny PSA Peugeot Citroën,
překonala složité období a je opět úspěšná. Loni vyvezla do
Francie přes 32 tisíc aut. Díky novým modelům se za
prvních letošních osm měsíců její dodávky do Francie zvý-
šily o více než 40 procent. Celkový francouzský trh s osob-
ními automobily přitom letos posílil jen o 17 procent.
Škoda loni dodala do Francie 21 100 vozů, letos tam

vykazuje prodeje na srovnatelné úrovni. Nošovické
Hyundai exportovalo loni do Francie přes sedm tisíc
vozů a letos zaznamenává růst o pětinu.
Motorová vozidla a jejich díly představují hlavní

položku českého vývozu do Francie. Vzájemná ob-
chodní bilance díky nim končí již mnoho let značným
aktivem na české straně. Přispívají k tomu rovněž
autobusy z Vysokého Mýta, neboť tamní Karosu
původně koupil Renault. Tato továrna je nyní pod
názvem Iveco CR součástí italské skupiny, Francie
však zůstala jejím hlavním zákazníkem. Loni
tam firma vyvezla přes 1600 vozidel. Zajímavou
letošní zakázkou je 150 autobusů pro francouz-
skou armádu. Automobilka Tatra zase vyrobila
speciální podvozek pro francouzské obrněné

5.
Francie je na pátémmístě
z hlediska přílivu přímých
zahraničních investic

do Česka. 8 %
Takový je letošní meziroční
růst exportu ČR do Francie
(za osmměsíců). Dovoz
z Francie se meziročně
zvýšil o 4,6 procenta.

141
Tolik dealerů

prodává ve Francii
škodovky.

67%
Takový je podíl strojů
a dopravních prostředků
na celkovém českém
vývozu do Francie.

44%
Takový je letošní růst
prodejů aut z TPCA

ve Francii.

17%
Takový je letošní růst
prodejů aut Hyundai

z Nošovic ve
Francii.

55%
Takový má Iveco CR
podíl na francouz-
ském trhu školních

autobusů.

Přes
50%

činí podíl Francie na prodeji
autobusů firmy
Iveco CR.
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vozidlo Nexter Titus. Podle vedení Tatry totiž Nexter jako
první z velkých západních společností zapomněla na předsu-
dek, že „východní“ technologie jsou zastaralé a nekvalitní.
Jak uvádí ministerstvo zahraničních věcí, spolupráce v oblas-

ti obranného průmyslu odráží skutečnost, že Francie oceňuje
ochotu České republiky podílet se na vojenských misích,
například v Mali. Mezi oběma státy panuje také shoda na nut-
nosti bojovat s terorismem. Rozdílné názory se objevují zejmé-
na v přístupu k migrační krizi, nicméně francouzský ministr
zahraničí Laurent Fabius letos v srpnu prohlásil, že
Česko patří do „prvního okruhu přátel Francie“.
Spojenectví mezi Francií a Českem se projevuje i v ob-

lasti jaderné energetiky. Příbramská společnost ZAT, která
je dodavatelem řídicích systémů, navázala úzkou spolupráci
s francouzskou Arevou při výběrovém řízení na dostavbu
Temelína. I když byl tendr nakonec zrušen, pro příbramskou
firmu znamenal přínos, protože jí umožnil ukázat, co umí.
Společnost prošla tvrdými audity a prověřením technolo-
gií. „Výsledkem je, že pro Arevu podle francouzských norem
dodáváme řídicí systémy pro rekonstrukci osmi elektráren
ve Francii,“ uvedla členka představenstva ZAT Vladislava
Česáková.

Investice do služeb a bank
Významnou francouzskou stopu lze v Česku pozorovat
ve službách (například Veolia působí v oblastech vodního
a odpadového hospodářství i energetiky) a finančním sektoru.
Komerční banka zde patří mezi „velkou čtyřku“ institucí s nej-
většími počty klientů: figuruje za Českou spořitelnou a ČSOB
na třetím místě s více než 1,6 milionu zákazníků.
Součástí skupiny Société Générale, jedné z nejstarších ve

Francii, se Komerční banka stala v roce 2001, kdy francouz-
ským finančníkům prodala více než 60procentní podíl za
40 miliard korun česká vláda. Ani ve velké nadnárodní skupi-
ně, která vedle Francie a Česka působí například také v Itálii,
Belgii, Španělsku nebo některých východoevropských zemích,
se Komerční banka neztratila. Patří mezi nejvýkonnější „dcery“.
Například letos v prvním pololetí celá skupina Société

Générale vydělala v přepočtu bezmála 60 miliard korun. Ko-
merční banka se na zisku podílela více než desetinou: za první
dva letošní kvartály akcionářům vydělala 6,6 miliardy korun.
Během finanční krize přitom podíl české finanční instituce

na ziscích skupiny byl ještě výraznější.
Díky čemu se Komerční bance tak daří?
Podle generálního ředitele Alberta Le
Dirac’ha je za tím nejen dobrá kondice
české ekonomiky, která letos roste téměř
nejrychleji v celé Evropě. „Růst portfolia
hypoték a spotřebních úvěrů byl v Ko-
merční bance rychlejší než průměr za
celý trh,“ vysvětluje Albert Le Dirac’h.
Už dříve v rozhovoru pro týdeník Eko-
nom chválil český trh, respektive politi-
ky a centrální bankéře, že privatizovali
banky ve vynikající kondici, z čehož
finanční instituce často těží dodnes.
Současný generální ředitel v bance

působí od srpna 2013, ve skupině Société
Générale ale pracuje už od roku 1980 –
vedle Francie působil také třeba v Belgii
nebo Maroku. V čem vidí rozdíly mezi
českým trhem a Francií? Pochvaluje si
střízlivý přístup českých finančních
institucí v oblasti hypoték. „Jsou řízeny
jako byznys, který musí být ziskový.
Ve Francii měly hypotéky ulovit klienty
i za nevýdělečnou cenu,“ tvrdí Albert Le
Dirac’h. Velmi vyspělý je podle něj český
trh i ve využívání internetu a mobilních
telefonů. Naproti tomu nižší než ve Fran-
cii jsou příjmy klientů i majetek seniorů.
Obdobně to vnímá i Sébastien Guido-

ni, finanční ředitel pojišťovny Axa.
„Ve Francii je ve srovnání s Českou

Obratvzájemnéhoobchodusezvýšil dvanáctkrát
(Vývoj zahraničního obchodu ČR s Francií vmiliardách korun)

Zdroj: MPO, ČSÚ
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republikou zhruba o 30 procent vyšší hrubý domácí produkt
na osobu a dvojnásobná penetrace pojištění,“ upozorňuje
Guidoni. „Ve Francii je tedy pojistný trh rozvinutější a vy-
spělejší. Znamená to však také, že v Česku má větší růstový
potenciál,“ dodává. Podmínkou úspěchu je zlepšení obrazu
pojišťovnictví u veřejnosti, neboť Češi obecně pojišťovnám
příliš nedůvěřují. Pokud se to podaří, tuzemský pojistný trh by
se mohl až zdvojnásobit.
„Velký prostor zde vidím pro rozvoj pojistné ochrany a dlou-

hodobého zajištění na stáří,“ konstatuje Guidoni s tím, že by
to pomohlo nejen jednotlivcům a jejich rodinám, ale i celé
ekonomice, jež se po finanční krizi propadla ve srovnání
s jinými evropskými státy do delší recese.

Česká cesta do Francie
Tuzemská ekonomika letos dynamicky roste, kdežto Francie
očekává růst HDP v řádu maximálně desetin procenta. Jak
uvádí ministerstvo průmyslu a obchodu, za prvních osm
měsíců se český vývoz do Francie zvýšil o osm procent, zatím-
co dovoz z Francie jen o necelých pět. Hlavní položky českého
exportu do Francie sice zajišťují zdejší pobočky mezinárod-
ních korporací, zvyšuje se však i aktivita ryze českých firem.
Objevily se dokonce první případy, kdy česká společnost

získala francouzskou. Příkladem je brněnský výrobce elektro-
nových mikroskopů Tescan, který v roce 1991 založila pětice
vývojářů brněnské Tesly. Tato firma se před dvěma roky spoji-
la s francouzskou Orsay a vytvořila s ní Tescan Orsay Holding,
v němž mají původní majitelé Tescanu podíl ve výši téměř
80 procent. Podle předsedy představenstva Jaroslava Klímy
byl Tescan silný v elektronové optice a Orsay v iontové. „Ve
světě jsou nyní požadovány pracovní stanice, které obsahují
elektronový i iontový tubus. Před fúzí jsme s Francouzi spo-
lupracovali sedm let a zjistili jsme, že si vyhovujeme,“ popi-
suje důvody fúze Klíma. A spojení se vyplatilo – loni holding
navýšil tržby o osm procent na 1,3 miliardy korun, přičemž
zhruba 95 procent z 250 vyrobených mikroskopů zamířilo do
ciziny.
Oboustranně se probouzí také zájem menších firem. Ty

francouzské mohou při svých prvních krůčcích v Česku vy-
užít inkubátor, který vznikl při Francouzsko-české obchod-
ní komoře. „Od roku 2007 jsme v inkubátoru pracovali
s 92 malými a středními francouzskými firmami, do dnešní
doby jich tu působí 63,“ uvádí šéf komory Hubata-Vacek.
Principem je, že malá francouzská firma zde nezačíná tím, že
by si zde rovnou založila společnost s ručením omezeným, ale
komora jí nejprve poskytne obchodníka. Teprve když firma
vidí, že se jí působení na českém trhu vyplatí, opouští inkubá-
tor. K úspěšným projektům patří například BigMat, který sdru-
žuje nezávislé prodejce stavebních hmot a dnes již disponuje
zhruba 30 prodejními místy po celé České republice. Inkubá-
torem prošly i třeba Alma Consulting, která poskytuje pora-
denství v oblasti čerpání evropských fondů, či Lise Charmel,
prodejce luxusního spodního prádla.
Na Francii a její nejznámější produkt vsadila Šárka Kuže-

lová, jež před třemi lety založila firmu INception. „O Francii
a víno jsem se zajímala od puberty a přivedl mě k tomu otec,“
líčí. „K šampaňskému, které je dnes naším nejprodávanějším
artiklem, jsem se dostala prostřednictvím Stanislava Brunclí-
ka, se kterým firmu dnes vlastním. Po první návštěvě oblasti

Champagne jsem se zamilovala do
kouzla rodinných značek a menších
vinařství. Společně jsme se rozhodli, že
naučíme Čechy pít kvalitní, originální,
a přesto na poměry levné šampaňské.
Prodáváme 8 až 10 tisíc lahví ročně,“
dodává Kuželová s tím, že vína se nej-
lépe prodávají „na osobní bázi a s pří-
během“. Běžný český konzument sice
mívá pocit, že francouzské víno je drahé
a že mu neporozumí, a tak raději sáhne
po levnější náhradě, nicméně tradice pití
dobrého vína se v posledních 10 letech
v Česku obnovuje.
Nejen díky vínu je Francie nejoblí-

benější turistickou destinací na světě.
„Loni ji navštívilo 83,7 milionu turistů
a letošní rok vypadá ještě lépe,“ zdůraz-
ňuje rektorka Vysoké školy ekonomické
Hana Machková. Zatímco Ameriku
charakterizují slova „business and
money“, kulturu a společenské hodnoty
Francie vyjadřuje „art de vivre“ neboli
umění žít. Podle poznatků nakladatelství
Albatros Media se v současné době mezi
Čechy projevuje výrazně zvýšený zájem
o francouzskou tvorbu. Francouzské
knihy jsou po anglických, německých
a španělských čtvrté nejlicencovanější
v Albatrosu. „V současné době je nejžá-
danější knihou thriller Mráz francouz-
ského spisovatele Bernarda Miniera,
historicky je nejúspěšnější Malý princ,“
uvádí Petr Baláš, ředitel knižních nakla-
datelství Albatros Media.

Vývozaut zNošovicdoFrancie

Export autobusůzVysokého
MýtadoFrancie
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Pro každoumalou
a střední firmu
je jednodušší
se pohybovat
vpříbuznémprostředí.

Podle Jaroslava Hubaty‑Vacka,
šéfa Francouzsko‑české obchod‑
ní komory, naše země na jednu

stranu láká investory, ale na druhou
stranu tu firmy nemohou získat kvalitní
zaměstnance. Mezi emigranty ze Sýrie
by se přitom našlo dost kvalifikovaných.
„Ve Francii žije hodně lidí z bývalých
kolonií, nicméně ti tvoří součást Francie.
Jsem přesvědčen, že Francouzi jsou
v tomto směru mnohem otevřenější
a Češi by se od nich měli co učit,“ říká
Hubata‑Vacek.

Francouzští investoři kritizovali, že Česká
republika nemá euro. Nezměnili však
názor, když tuzemská ekonomika roste
nejrychleji v celé Evropě?
Velcí investoři názor nezměnili. Značná
část investic šla do výroby, která je
určena pro celý evropský trh. Pro
každou velkou firmu, která zde nyní
takto vyrábí, je značným problémem, že
nemáme euro.

Loni zaměstnávaly filiálky francouzských
firem v Česku zhruba 100 tisíc zaměstnan‑
ců. Jak se tento početmění?
Velcí investoři, kteří chtěli přijít, už tu
většinou jsou. Může dojít k nějaké akvi‑
zici, nicméně očekáváme spíše pozvolný
nárůst. Předpokládám, že půjde hlavně
o vytváření nových míst malými a střed‑
ními francouzskými firmami.

Stále podle vás platí, žemenší české firmy
by neměly plýtvat časem ve snaze o průnik
na vzdálené trhy aměly by se více poroz‑
hlédnout třeba ve Francii?
Pro každou malou a střední firmu je
vždy jednodušší se pohybovat v příbuz‑
ném prostředí. Je lepší usadit se na
10 evropských trzích a průběžně se
přitom vydávat na nějaký vzdálenější
než uspět na jediném evropském trhu
a vzápětí se vypravit do Číny nebo

Nedostateksolidarity
suprchlíkydopadne inabyznys,
varuje ředitel Francouzsko‑českéobchodní
komory JaroslavHubata‑Vacek

Ruska. Takový postup může firmám
způsobit problémy, protože každá nemá
strýčka Klause či Zemana, kteří by byli
ochotni za ně intervenovat.

Kolik českých podniků si již zřídilo poboč‑
ku ve Francii?
Zhruba patnáct, ale podstatně větší
množství jich tam úspěšně obchoduje.
Ve Francii se například zásadně etablo‑
val výrobce nemocničních lůžek Linet.
Dále bych jmenoval firmu Alukov, která
dodává zastřešení bazénů a na Francii
připadá 40 procent jejího obratu, společ‑
nost Sipral, jež dodává obvodové pláště
budov, či sklářskou firmu Lasvit. A také
stavební společnost Baticom, jež rekon‑
struovala části zámku ve Versailles.

Proč obchodní bilancemezi Českem
a Francií vykazuje tak vysoké aktivum
na české straně?
Je to výsledek přenesení výroby velkých
francouzských firem do Česka. Zvláš‑
tě firmy, které vyrábějí automobilové
a další díly, zásadně přispívají k celkové‑
mu aktivu.

Nicméně podíl francouzského zboží na čes‑
kém trhu se ve srovnání s německými či
polskými produkty zdá nevelký. Proč se
francouzské firmy bojí v Česku investovat?
Na počátku 90. let investovaly francouz‑
ské firmy zejména do velkých trhů.
Především šlo o Polsko a Rumunsko.

Petr Korbel

Některé přišly i k nám, ale v menším
množství. Když už se v nějaké zemi
uchytily velké francouzské firmy, po‑
mohlo to samozřejmě i malým a střed‑
ním, které je následovaly. V tomto směru
u nás stále existuje potenciál, se kterým
se dá pracovat.

Není však francouzské zboží příliš drahé?
Nejluxusnější francouzské módní či kos‑
metické značky jsou zde naopak velice
úspěšné. Celou řadu jich najdete v praž‑
ské Pařížské ulici, firma Louis Vuitton
si zde rozšířila obchod z jednoho patra
na tři. Když se tu daří těm nejdražším
značkám, není důvod, aby se tu nedařilo
těm, které jsou na střední úrovni.

Hrají nějakou roli politické problémy, napří‑
klad odlišný názor na uprchlické kvóty či
na řešení války v Sýrii?
Tyto dva příklady v tuto chvíli roli nehra‑
jí. Nicméně politika samozřejmě byznys
ovlivňuje. Za prezidenta Václava Klause
převládala určitá eurofobie a přehlížení
Francie jako partnera, což Francouzi na‑
prosto zásadně České republice vraceli
a bilaterální vztahy byly zamrzlé. V po‑
sledních dvou letech se situace výrazně
napravila. Ale pokud se Česko opět vydá
na okraj Evropské unie, dlouhodobě se
bude přiklánět k maďarskému způsobu
řešení uprchlické krize, nebude solidár‑
ní s většími státy, tak to pochopitelně
nějaké negativní dopady bude mít.

Co byste doporučoval?
Domnívám se, že zde převládá hyste‑
rie. Nejsme přitom v situaci Maďarska,
kam přišly davy lidí. Je škoda, že čeští
politici neposílají do společnosti ote‑
vřenější a tolerantnější vzkaz. Známe
demografické prognózy, podle nichž
bude obyvatelstva ubývat. Už dnes si
firmy stěžují hlavně na to, že nemohou
sehnat zaměstnance. A nejde jen o kva‑
lifikaci, protože firmy jsou ochotné si
pracovníky proškolit, ale ti lidé prostě
na trhu práce nejsou. Není mi tedy
jasné, jak naši politici a plánovači chtějí
tuto situaci řešit. Zveme další investory,
ale nevíme, kdo v těch továrnách bude
pracovat. Mezi Syřany by se přitom
našlo hodně kvalifikovaných, protože
do Evropy míří hlavně jejich vzdělaná
střední vrstva. Nikdo z českých politiků
ale nechce držet v ruce černého Petra,
že právě on se zachoval pozitivně vůči
uprchlíkům.

Příloha
Česko‑francouzský byznys
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Jaroslav Hubata‑
‑Vacek (49)

• Vystudoval
Filozofickou fakultu
v Brně, obor
čeština‑francouzština.

• Šest let učil
na francouzských
univerzitách češtinu
a české reálie.

• Před 15 lety se
stal ředitelem
Francouzsko‑české
obchodní komory.

Francouzsko‑
‑česká obchodní
komora

• Organizace
podporující rozvoj
francouzsko‑českých
obchodních vztahů,
a to zejména
prostřednictvím služeb,
jež nabízí malým
a středním podnikům.

• Vznikla v roce 1996
a má 10 stálých
pracovníků. Sdružuje
zhruba 290 členských
společností, z čehož
dvě třetiny připadají
na tuzemské filiálky
francouzských firem.

Uvědomují si však Francouzi, že jsme v jiné
situaci, protože jsme neměli kolonie a jsme
převážně ateisté?
Oni si to uvědomí. To, že je ve Francii
několik milionů přistěhovalců z býva-
lých kolonií, má určitou logiku, je to dů-
sledek politiky, kterou Francie po staletí
prováděla. Ale v České republice nyní
máme zhruba jen 200 až 500 utečenců
a přitom zde probíhá negativní mediální
a politická kampaň, jako by jich zde
bylo několik set tisíc. Z naprostého nic
se dělá zásadní problém. Myslím, že se
tak projevuje česká neznalost nějaké ji-
nakosti, která se v části populace dá bez-
pochyby nazvat xenofobií a rasismem.
V tuto chvíli politici nemají chuť dávat
příklad, který by šel jiným směrem.
Nikdo z nich se nechce stát tím, kdo
v tomto směru bude hovořit pozitivně.

Českou republiku ročně navštíví zhruba
270 tisíc turistů z Francie. Proč si však
většinou prohlédnou jen Prahu?
Jejich styl cestování vyžaduje, aby
v dané lokalitě byly nejen památky, ale
také další atrakce a infrastruktura. Chtějí

mít na místě kvalitní zázemí, ubytování,
restaurace, kavárny. V tomto směru má
většina českých regionů co dohánět, a to
jak pokud jde o to vybavení, tak pokud
jde o propagaci. V Českém Krumlově
už sice najdeme všechno, ale v mnoha
dalších historických městech je problém
najít kvalitní restauraci. Česká republika
má v regionálním rozvoji ještě obrovský
rezervoár. Francouzi mají například
dodnes povědomí o bitvě u Slavkova,
avšak znají jen slovo Austerlitz a do-
mnívají se, že se toto místo nachází
někde u Vídně. Řada z nich by určitě
měla chuť Slavkov navštívit, ale obce,
které u bojiště leží a mohly by obdobně
jako Waterloo lákat obrovské množství
návštěvníků, nemají jednotnou koncep-
ci, jak turisty přilákat, kde je ubytovat.
Není tam ani zázemí, dostatek vyhovu-
jících restaurací. Francouzské turisty,
kteří cestují do Vídně a pak do Budapeš-
ti, proto často ani nenapadne, že by se
mohli zastavit ve Slavkově.

A jak nás vlastně Francouzi vnímají? Nepře-
žívají tam předsudky, podle kterých jsme

součástí zaostalého Východu, něco jako
Rusko, ale bez jeho velikosti, raket, víry
v boha a zásob ropy?
Francouzi nás především vnímají
jako malý národ. Musíme se na to
pokusit podívat jejich optikou. Francie
je bývalá koloniální mocnost a země,
která zásadně ovlivňovala světové
politické dění. Z těchto pozic částečně
ustoupila, na tato místa se tlačí jiné
mocnosti, ale Francouzi se stále vnímají
jako občané velkého státu s velkým
vlivem. Nejraději se tedy dívají na sobě
rovné, nebo ještě větší. A my jsme
z jejich hlediska nějaká třicátá až čty-
řicátá země ze seznamu těch, kterým
věnují pozornost.

Nicméně geografická vzdálenost mezi
Českou republikou a Francií není velká.
Stále tedy přibývá Francouzů, kteří
Českou republiku navštívili. Jak se bude
zvyšovat životní úroveň v České repub-
lice, budeme pro Francouze stále zají-
mavější. Ale pořád nás bude 10 milionů,
zatímco jich šestkrát více. Nebudeme
tedy ani v budoucnu hrát roli zásadních
partnerů.
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Francouzi stálemilují papírové knihy
Společnost PBtisk vsadila navýpravné, obrazové adětsképublikace.

Petr Korbel

Příbramská rodinná firma PBtisk vznikla před pětadvaceti
lety v garáži, ve které se její zakladatel Pavel Baštář začal
zabývat počítačovou sazbou. Pak si pořídil první tiskař-

ský stroj a začal publikace také tisknout.
Dnes jde o akciovou společnost, jež sídlí v moderních

budovách v nové průmyslové zóně na okraji města, pořídila
si nejvyspělejší tiskařské technologie a vyrábí krásné knihy
téměř pro celou Evropu, Kanadu a USA.

Ročně přinese společnost PBtisk na trh kolem 4 tisíc kniž-
ních titulů, což obnáší více než 10 milionů svazků, a její roční
tržby již překročily čtvrt miliardy korun.Fo
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Firma se přitom pyšní tím, že jako
jedna z mála nabízí tisk publikací
v jakémkoliv nákladu, od jednoho
kusu po desítky tisíc kusů. K jejím nej-
důležitějším zákazníkům se zařadila
Francie.

Zahraniční trhy pomohly v krizi
„V současné době je zhruba 40 pro-
cent naší produkce určeno pro Českou
republiku a 60 procent pro zahraniční

Jaroslav Škudrna říká,
že francouzští zákazníci
chtějí předem na vlastní
oči vidět tiskárnu, její
technologie i dosavadní
produkci.
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klientelu,“ upřesňuje místopředseda představenstva Jaroslav
Škudrna, který má ve firmě na starosti obchod.
„Začali jsme před deseti lety s Německem a Rakouskem, po-

stupně se přidávaly další země. Získali jsme zkušenosti hlavně
s Nizozemskem a se skandinávskými státy, pak přišly Velká
Británie a Francie, nyní pracujeme na dalších teritoriích,“
dodává Škudrna.
Význam exportu podstatně zesílil v době vrcholící světové

finanční krize, kdy se na domácím trhu značně zostřila konku-
rence a některé tuzemské tiskárny se silně podbízely cenou.
PBtisk se tehdy rozhodl soustředit se na trhy, kde bývají vyšší
průměrné náklady knih a zároveň vyšší požadavky na jejich
kvalitu, a tato strategie se vyplatila.
Do země galského kohouta firma vstoupila v roce 2012, kdy

pro tento trh získala prvního obchodního zástupce. Nyní již je
Francie spolu s Velkou Británií největším zahraničním trhem
společnosti.

Vysoká knižní kultura i koupěschopnost
K hlavním výhodám Francie podle Škudrny patří, že jde
o rozsáhlý trh s vysokou knižní kulturou a tradičně silnou
koupěschopnou poptávkou.
Společnost PBtisk se totiž zaměřuje zejména na dražší pub-

likace s vyšší přidanou hodnotou. Laciné brožurky na jedno
použití, které si lidé kupují třeba na cestu do vlaku a pak je
zahodí, se totiž kvůli dopravním nákladům většinou nevyplatí
tisknout v cizině, ale drahé knihy ano.
Příbramská firma proto často tiskne objemné svazky, hod-

notné dětské a umělecké knihy, ale také například fotografic-
ké publikace. K zákazníkům tedy patří nejen klasičtí knižní
nakladatelé, ale také muzea a podobné instituce. A zatímco
například náklad výpravné knihy pro českou galerii obvykle
činí zhruba 800 kusů, ve Francii bývá čtyřikrát vyšší.
Ve Francii se navíc klasičtí nakladatelé a tiskárny zatím

podle zkušeností příbramské firmy nemusí příliš obávat kon-
kurence elektronických čteček. Francouzi totiž mají mimo-
řádně rádi klasické papírové knihy; módní digitální formě věří
jen v případě turistických průvodců a malé části „spotřební“
beletrie.

Mimořádná věrnost papíru
„Když jedete třeba v pařížském metru, můžete jasně pozo-
rovat, že většina Francouzů stále čte papírové publikace,“
zdůrazňuje Škudrna. „Francie také velice cílevědomě pod-
poruje čtenářství mezi dětmi a mladými lidmi, takže si
myslím, že budoucnost pro papírové knihy tam stále je,“
doplňuje.
PBtisk nejprve oslovil střední a menší francouzská vydava-

telství. Ta ocenila nejen přesnost tisku a kvalitu vazby, ale také
rychlost dodávek. Zatímco z Asie cestují výtisky do Francie
dva měsíce, PBtisk dokáže doručit knihy k prodejci již dva
týdny od obdržení tiskových podkladů.
Spokojenost prvních zákazníků pak postupně přinášela další

objednávky a zároveň vedla k ustavičnému rozšiřování okruhu
odběratelů.

Stovka francouzských partnerů
„Ve Francii nyní spolupracujeme zhruba se stovkou naklada-
telů,“ konstatuje Škudrna. Jsou sice mezi nimi i takoví, kteří

vydávají pouhých pět knížek do roka,
ale také velké nadnárodní společnos-
ti, které každoročně uvádějí na trh tisíce
knižních titulů.
Společným rysem přitom je, že fran-

couzští podnikatelé a manažeři bývají
silně konzervativní a nadprůměrně
nedůvěřiví vůči novinkám. A právě
v případě knih navíc krajně neradi
spolupracují s někým, kdo nemluví
výborně francouzsky.
Další zajímavostí je, že Francouzi

se obvykle chtějí o všech podstatných
záležitostech přesvědčit na vlastní oči,
takže před uzavřením prvního kontraktu
neváhají podniknout cestu do České re-
publiky, navštěvují Příbram a podrobují
pečlivé inspekci veškerá výrobní zaříze-
ní, systém logistiky i úroveň dosavadní
produkce.
Cesta na francouzský trh proto byla

dlouhá a relativně složitá. Ale na druhé
straně je tam podle zkušeností pří-
bramské firmy obrovská výhoda, že kdo
jednou získá důvěru francouzského
zákazníka, ten může počítat s dlouhodo-
bější spoluprací.
„Ve Francii to není tak, že by nakla-

datelé měnili svého dodavatele ze
dne na den, obchodní vztahy jsou
tam mnohem stabilnější než třeba
v anglosaských zemích,“ vyzdvihuje
Škudrna.

Dlouhé platební lhůty
Problémem zato někdy bývají lhůty
proplácení faktur. „Francouzi sice
velice striktně vyžadují dodržení
všech termínů na naší straně, nic-
méně z jejich strany to ve všech pří-
padech úplně neplatí,“ naznačuje
místopředseda.
Nelze ovšem paušalizovat: některé

firmy platí velmi dobře a domáhají se
slevy za včasnou platbu, jiné se však
opožďují, což se ve Francii nepovažuje
za něco výjimečného. „Postupně se tedy
snažíme eliminovat ty zákazníky, kteří
platí příliš pozdě nebo neplatí vůbec,“
naznačuje Škudrna.
O kvalitách v Příbrami vytištěných

knih svědčí rovněž řada ocenění. V loň-
ském roce byla Goncourtova cena (nej-
významnější francouzské literární
vyznamenání, které se udílí již od ro-
ku 1903) v kategorii biografie udělena
za knihu Notre Channel nakladatelství
Bleu Autour, kterou vytiskla právě spo-
lečnost PBtisk.

Obchodní
vztahy jsou
veFrancii
mnohem
stabilnější
než v anglo-
saských
zemích.

PBtisk

• Tiskárna se sídlem
v Příbrami.

• Společnost vznikla
v roce 1990, kdy se
Pavel Baštář začal
zabývat počítačovou
sazbou.

• Pak si pořídil první
tiskařský stroj a začal
knihy také tisknout.

• Nyní jde o akciovou
společnost, přičemž
zakladatel s manželkou
a dcerou vlastní
76 procent akcií,
o zbytek se dělí
pět společníků z řad
managementu.

• Firma zaměstnává
160 lidí, s externími
spolupracovníky
a brigádníky jich
v hlavní sezoně bývá
až 230.

• Tržby v letošním
roce dosáhnou
260 milionů korun.
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HanaMachková

• Vystudovala Obchodní
fakultu Vysoké školy
ekonomické v Praze,
obor ekonomika
zahraničního obchodu.

• Je autorkou či spolu-
autorkou 19 monografií
a učebnic, publikovala
zhruba stovku
článků v českých
a francouzských
odborných časopisech.

• Od roku 1981 vyučuje
na VŠE, v roce 2004
získala titul profesorky
v oboru mezinárodní
obchod. V letech 2002
až 2014 byla vedoucí
katedry mezinárodního
obchodu, v roce 2014 se
stala rektorkou VŠE.

• Od roku 1990 je ředi-
telkou Francouzsko-
-českého institutu řízení
při VŠE. Také je hostující
profesorkou na řadě
francouzských škol.

• Je nositelkou
francouzského
státního vyznamenání
s titulem „Rytíř řádu
akademických palem“.

Česká a francouzská vláda mají
na řadu věcí odlišný názor, ať už
jde o uprchlické kvóty, či o vládu

v Damašku. Podle Hany Machkové,
ředitelky Francouzsko‑českého institutu
řízení a rektorky VŠE, se však vzájemné
vztahy v posledních dvou letech výrazně
zlepšily.

Přenáší se rozdílné názory na běžence či
syrského prezidenta i do běžného života?

Vztahy s Paříží
se skokově zlepšily,
konstatuje rektorkaVysoké školy ekonomické
HanaMachková

Vztahy mezi Českem a Francií se
v posledních dvou letech naopak velmi
zlepšily. V září 2014 navštívil po 11 le‑
tech oficiálně Francii prezident České
republiky a v prosinci 2014 přiletěl
na oficiální návštěvu francouzský pre‑
miér Manuel Vals. Všechny ekonomic‑
ké i neekonomické ukazatele hod‑
notící vzájemnou spolupráci rostou,
žádné velké problémy nevidím. Možná
se v některých politických otázkách

Petr Korbel

neshodneme, ale Francouzi velmi oce‑
ňují, že současná politická reprezentace
je proevropská.

Jaké jsou největší stále přežívající stereoty‑
py českého pohledu na Francii?
Podle výzkumů je pro Čechy Francie
symbolizována Paříží, vínem, sýry,
Tour de France a parfémy. Klasickým
stereotypem je dojem, že Francouzi
málo pracují a hodně pijí. Přitom mají
vyšší produktivitu práce na zaměstnan‑
ce než Němci, já osobně jsem nikdy
neviděla opilého Francouze a spotřeba
čistého alkoholu na obyvatele je v Čes‑
ku vyšší než ve Francii. Také již dávno
neplatí, že Francouzi neumí anglicky.
Umí, ale je pravda, že často mají zvlášt‑
ní přízvuk.

VČesku lze napočítat zhruba 500 podniků
s francouzským kapitálem. Spolupracují
s Vysokou školou ekonomickou?
Francouzské podniky s VŠE spolupracují
od počátku 90. let velmi intenzivně. Ko‑
merční banka, která je součástí Société
Générale, je jedním z šesti hlavních
partnerů VŠE a L’Oréal je partnerem VŠE
již více než 20 let. Ostatní spolupracují
formou přednášek, konzultací a men‑
ších projektů. Jmenovala bych například
reklamní agenturu Havas Worldwide
Prague nebo Yves Rocher.

Jakémají požadavky na absolventy?
Stejně jako ostatní mezinárodní spo‑
lečnosti hledají jazykově vybavené
a motivované absolventy, kteří buď
absolvovali studijní pobyt v zahraničí,
nebo mají pracovní zkušenost či se
aktivně angažovali ve studentských
spolcích. Znalost angličtiny je podmín‑
kou, znalost francouzštiny konkurenční
výhodou.

Při Vysoké škole ekonomické již 25 let
působí Francouzsko‑český institut řízení,
který nabízí postgraduální kurzMBA. Jaký
je o něj zájem?
V září jsme oslavili výročí založení
velkou konferencí na téma 25 let fran‑
couzsko‑českých ekonomických vztahů.
Máme téměř 600 absolventů a zájem
o studium MBA ve francouzštině trvá.
Každý rok přijmeme kolem 25 velmi
motivovaných studentů. Je to opravdu
program MBA, primárně tedy cílíme
na absolventy nemanažerských studij‑
ních oborů s několikaletou praxí.

Příloha
Česko‑francouzský byznys
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Francouzimají vyšší
produktivitu práce
na zaměstnancenež
Němci a alkohol pijí
méněnežČeši.

Součástí vzdělávání na Vysoké škole
ekonomické jsou jazyky. Kolik procent
studentů si volí francouzštinu?
V zimním semestru si francouzštinu
zapsalo 791 studentů. Studenti VŠE mají
jazyky pouze na bakalářském stupni,
na některých fakultách mají povinně an-
gličtinu a na Národohospodářské fakultě
se jazyky neučí vůbec. Zájem o výuku
francouzštiny je přiměřený a stálý. Horší
je to se vstupní znalostí francouzštiny,
která s výjimkou absolventů bilingvních
gymnázií spíše klesá.

Uprchlíci se snaží v Evropěmluvit anglicky,
přestože Sýrie byla od konce první světové
války francouzskýmmandátním územím.
Stahuje se francouzština i z jiných oblastí?
Určitě ano. Od první světové války již
uplynulo skoro sto let a svět se změnil.
Globalizace si žádá angličtinu. I fran-
couzské firmy ji vyžadují, takže zájem
o výuku francouzštiny jako cizího
jazyka je dnes spíše podmíněn zájmem

o francouzskou kulturu nebo rodin-
ným zázemím. Francouzština již nikdy
nebude nejpoužívanějším jazykem,
dokonce ani v diplomacii, ale může být
druhou volbou. Francouzština je jedním
z oficiálních jazyků v 32 zemích a její
vliv se uchoval spíše v Africe. A neza-
pomínejme, že francouzština je jedním
ze tří procedurálních jazyků EU.

Už za socialismu končila značná část na-
šeho vývozu do Francie někde jinde. Platí

i dnes, že Franciemůže být pro české firmy
vstupní branou do Afriky?
Reexporty jsou běžné, ale mají jinou
formu než v době monopolu zahra-
ničního obchodu. Bilance vzájemného
obchodu vykazuje dlouhodobé aktivum
na naší straně. Převážně však vyvážíme
výrobky s nižší přidanou hodnotou,
zejména komponenty, polotovary nebo
třeba chemické či metalurgické výrobky.
A pak samozřejmě také auta a jejich díly.
Francouzské firmy se chovají stejně jako
německé. Jsme pro ně subdodavatelé
s příznivými náklady, využívají českou
levnější, ale kvalifikovanou a bezproblé-
movou pracovní sílu. A přidaná hodnota,
tvořená třeba marketingem a službami,
zůstává ve Francii. Takže řada výrob-
ků prodávaných pod francouzskými
značkami v Africe i jinde v sobě zahrnuje
v Česku vyrobené komponenty. Těžko
ale budou naše firmy využívat francouz-
ské prostředníky jako vstupní bránu na
další trhy při vývozu finálních výrobků.

inzerce
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Constantin Kinský

• Narodil se v Francii, kde
strávil většinu života.
Kořeny má v Česku
a od roku 1997 zde žije.

• Pracoval v investičním
bankovnictví v Chase
Manhattan Bank,
Merrill Lynch a Bank of
America.

• Od roku 2004 působí
jako předseda
představenstva firmy
Kinský Žďár.

• V letech 2006 až 2013
řídil pražskou pobočku
konzultační společnosti
Roland Berger.

• Od roku 2010 je předse-
dou představenstva
Francouzsko-české
obchodní komory.

Nevidím
důvod, proč
by český
inženýr
neměl
vydělávat
stejně jako
jeho kolega
z Francie.

Čeští inženýři umí podle Constan-
tina Kinského vyrobit skvělé
produkty, ale mnohdy podléhají

dojmu, že se prodají samy. Francouzi
jsou zase dobří v péči o zákazníka.
„Když propojíte českého inženýra a fran-
couzského specialistu na marketing,
budete neuvěřitelně silní,“ říká Kinský.

Proč je Česko lákavé pro francouzské
firmy?
V regionu střední a východní Evropy
patří Česko k zemím s nejvyšším HDP
na hlavu, má dobrý vzdělávací systém
a infrastrukturu. Navíc mnohé firmy vy-
užívají Českou republiku jako základnu
pro expanzi do celého regionu. Z Prahy
můžete dobře obsloužit jižní Polsko,
Slovensko, Maďarsko, ale i Rakousko
nebo Balkán.
V poslední době také trochu opadá

zájem francouzských firem o Asii. Než
se na tento rychle rostoucí a značně
rizikový trh vydají, snaží se ovlád-
nout celou Evropu. A prosadit se tedy
i v Česku. V 90. letech sem mířily velké
investice, po roce 2000 začaly přicházet

Kafka by si dnes nemuselmoc vymýšlet,
říká na adresu české byrokracie předsedaFrancouzsko‑českéobchodní komory
ConstantinKinský. Podle něj brání příchodu zahraničních firem

střední a malé firmy. Zájem neopadl ani
po ekonomické krizi v roce 2008. Nyní
tady působí asi 500 společností, které
zaměstnávají 100 tisíc lidí.

Na co se nyní zaměřují?
Stále více francouzských firem buduje
v Česku centra pro výzkum a vývoj, což
mě těší. Je to třeba případ koncernu
Valeo vyrábějícího klimatizace. Společ-
nost Havas, která se zaměřuje na mar-
keting, zase využije Českou republiku
jako hub pro testování nápadů, jak
přestěhovat reklamní strategie do digitál-
ního světa. Jde přitom o procesy, které
jsou klíčové pro budoucí úspěch firmy.
Farmaceutická společnost Sanofi zase
využívá Česko jako celosvětové centrum
pro výrobu a zlepšování generických
léků.

Přesvědčujete v rámci komory francouz-
ské společnosti, aby si v Česku vybudovaly
vývojové centrum?
Snažíme se upozorňovat na úspěšné
příklady, ale vždy jde o rozhodnutí
firmy samotné, v tomto případě jejího

Eva Hníková

nejvyššího vedení. Je také potřeba Česko
vhodně představit francouzským společ-
nostem. Použil bych příměr, že krásná
žena by se neměla snažit sama prodávat.
Musí být šaramantní a nápadník se pak
určitě objeví.

Co francouzským firmámkomplikuje pod-
nikání v Česku? Nemáme už příliš drahou
pracovní sílu?
Nevidím důvod, proč by dlouhodobě
neměl český inženýr vydělávat stejně
jako německý nebo francouzský.
Produktivita práce v České republice je
vysoká, zdejší technici jsou spolehliví
a vysoce uznávaní, často se dokon-
ce mluví o národu inženýrů. Jenže
produktivita zdejších zaměstnanců
je z makroekonomického hlediska
limitována produktivitou stání správy.
V Česku je prostě hodně náročné řešit
věci na úřadech. Člověk občas podlehne
dojmu, že by si dnes Kafka při psaní
svých románů nemusel moc vymýšlet.
Prostě by jen popsal zdejší realitu. A bez
zásadního zlepšení v této oblasti se dál
neposuneme.Fo
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Do Francie zatímmoc českých firem
neproniklo. Proč?
Asi se to prostě bojí zkusit. Přitom Fran-
cie představuje obrovský trh a úspěšně
tam působí řada firem z Rakouska,
Německa, Itálie, Španělska, USA ale
i z Japonska, Číny nebo Koreje. Další
možností je i to, že by Češi spojili síly
s Francouzi při pronikání na jiné trhy.
Řada států v subsaharské Africe nebo
i Maroko představují rychle rostoucí trhy.
Francouzům se v těchto oblastech daří,
ale na mnohé projekty nemají sami dost
sil. Firmy z obou zemí by se mohly spojit
a pokusit se společně bojovat o zakázky.

Co pomůže české firmě k úspěchu
ve Francii?
Určitě se jí bude hodit místní člověk,
který připraví zázemí a bude firmu
dobře reprezentovat. Podnikatelé by také
měli zapomenout na spěch. Před začát-
kem obchodního jednání ve Spojených
státech se krátce zeptáte, jaké je počasí,

a v další minutě se už můžete vrhnout
na byznys. Ve Francii je ale potřeba
nejprve navázat s obchodním partnerem
vztah, zajít na oběd, porozumět si. Čas
strávený u stolu bývá nakonec příjemný
pro všechny.

Jak bychom semohli inspirovat ve Francii?
Český vzdělávací systém dostatečně
nepodporuje měkké dovednosti, tedy
schopnost řešit konflikty, pracovat
v týmu nebo vést jednání. Jejich důleži-
tost v pracovním prostředí ale poroste.
Když jsem řídil poradenskou firmu
Roland Berger, dělali jsme průzkum
mezi 400 generálními řediteli firem
ve střední Evropě. Ptali jsme se mimo
jiné, co budou požadovat po svých
zaměstnancích. Až na desátém místě
skončila technická odbornost, prvních
devět příček obsadily právě měkké
dovednosti. Nechci tvrdit, že francouz-
ské školství je ideální, ale v téhle oblasti
bychom se mohli inspirovat a pozměnit

české školy tak, aby se více soustředily
na měkké dovednosti.

Comají Češi a Francouzi společného?
Je toho více, než si myslíme. Oba národy
si umí užít dobré jídlo, víno a pivo.
Máme rádi společnost a vtipy. I když
v Česku v poslední době chybí dobrý
politický humor. V podstatě zmizel
s ústupem totality.

V čem se naopak lišíme?
Nechci příliš zobecňovat, ale platí, že
čeští inženýři umí navrhnout a vyrobit
skvělé produkty. Mají však často dojem,
že se prodají samy. Francouzi jsou
zase dobří v péči o zákazníka. Když
ale propojíte českého inženýra a fran-
couzského specialistu na marketing,
budete neuvěřitelně silní. Povedlo se to
třeba v případě Becherovky. Tradiční-
mu českému bylinnému likéru pomáhá
na světové trhy francouzská společnost
Pernod Ricard, která ji vlastní.

EK009286
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Sledujte světlo. Nechte se
vtáhnout do životamnichů
FranciemůžeČesko inspirovat při rekonstrukci
památek, dokazujemuzeumveŽďárunadSázavou.

Eva Hníková

V šeru procházíme mezi siluetami stromů, slyšíme
tekoucí řeku a rány sekery. Cisterciáčtí mniši kácí
temný hvozd a na mýtině začínají budovat klášter. Když

popojdeme o kousek dál, můžeme sledovat postavy mnichů
chystající se na první ranní modlitbu. Netradiční expozice
v novém muzeu ve Žďáru nad Sázavou návštěvníky doslova
vtáhne do dávných příběhů. Začíná vznikem kláštera, prochá‑
zí barokem a sahá až do současnosti.

Klasické exponáty muzeum ve Žďáru mnohdy nahradilo
uměleckými díly inspirovanými minulostí. Mají zaujmout, po‑
bavit a navodit atmosféru doby. Audiovizuální projekce se tak
odrážejí na podlaze, stropě i na klenbách, nechybí středověký
komiks nebo magické divadlo.

Nové muzeum vzniklo přestavbou pivovarského dvora
těsně vedle žďárského kláštera a zámku. Majitel areálu
šlechtic Constantin Kinský s manželkou dlouho přemýšle‑
li, jak místo využít. „Měli jsme určitou vizi a hledali jsme
tým, který naše představy uskuteční,“ popisuje. Prostřed‑
nictvím Francouzsko‑české obchodní komory se dozvěděl

Našepráce
musíbýt
vharmonii
sokolím,
přírodou,
s regionem
i smístními
lidmi, říká
architekt
GillesMarty.Fo

to
:J
iří
K
oť
át
ko

o francouzské společnosti Inca, která
se revitalizacemi historických ob‑
jektů zabývá. Se zakladatelem firmy
architektem Gillesem Martym si brzy
porozuměl.

„Strávil jsem ve Žďáru týden, mluvil
s řadou lidí a vytvořil jsem první plány,“
popisuje Marty, jak se v roce 2009 zrodil
nápad vytvořit muzeum nové generace.
Jeho tým, doplněný o české experty
na umění, historii, turistiku nebo scéno‑
grafii, vymyslel, že průvodcem návštěv‑
níků v muzeu se stane světlo. Příchozí si
s ním mohou hrát hlavně v prvním patře,
kde je expozice zaměřená na baroko.
Seznámí se tam s dílem geniálního archi‑
tekta Santiniho, který navrhl nedaleký
poutní kostel svatého Jana Nepomucké‑
ho na Zelené hoře patřící mezi památky

Hra světla.Muzeum
nové generace
ve Žďáru nad Sázavou
občas oživí i taneční
vystoupení.
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UNESCO. Propracovaná geometrie kostela se například pomocí
různě barevných světelných paprsků zobrazuje na podlaze
muzea. Videoprojekce promítaná přímo na sochu anděla stojí-
cího v temnotě zase dobře vystihuje emotivnost baroka a touhu
po hledání harmonie. A na závěr se návštěvníci mohou sami
stát světlem v interaktivní umělecké instalaci.
Francouzský architekt Gilles Marty se na své projekty dívá

jako na živé organismy. Rád je zasazuje do širší krajiny a pro-
středí. „Naše práce musí být v harmonii s okolím, s přírodou,
s regionem, s místními lidmi,“ vysvětluje. Navíc se snaží, aby
výsledek byl ekonomicky soběstačný. To se podle Martyho
může podařit i ve Žďáru. „Když sem ročně přijede 50 tisíc lidí,
areál si na sebe vydělá,“ popisuje architekt. A zřejmě nejde
o nereálná čísla. Jen během prvního měsíce provozu muzeum
navštívilo 10 tisíc lidí.
Architekt Gilles se s Constantinem Kinským dohodl na vybu-

dování muzea nové generace, ale i na proměně celého histo-
rického areálu. Rozvoj lokality má pokračovat následujících
15 let. Kromě restaurace a obchodu vyrostou u jezera a zámku
menší chatky pro turisty. „Musíme návštěvníky přesvědčit,
aby u nás zůstali déle než pár hodin,“ vysvětluje Marty, proč
sází na originální nápad. Vznikne také prostor pro kreativ-
ní workshopy, do kterého budou přijíždět třeba školy nebo
skupiny umělců. Celý areál je potřeba budovat tak, aby přitáhl
návštěvníky přijíždějící k nedaleké Zelené hoře.
K revitalizaci památek se Gilles Marty dostal postupně.

Za mlada měl architektonickou kancelář, která se věnovala
navrhování průmyslových budov, výzkumných center nebo
univerzitních areálů. Jenže chtěl zkusit něco jiného. „Zalo-
žil jsem se ženou v Grenoblu novou firmu. Pracovali jsme
zpočátku v kuchyni,“ vzpomíná Marty, jak se před 20 lety
zrodila společnost Inca. Namísto navrhování běžných staveb
se zaměřuje na rekonstrukce a úpravy historických areálů či
třeba na budování turistického zázemí v přírodních parcích.
„Snažíme se vhodně propojovat historii s inovacemi, kombinu-
jeme staré a nové,“ vysvětluje Marty.
Firma Inca měla při rozjezdu štěstí, proslavila ji jedna

z prvních zakázek. „U jeskyně Lascaux bylo potřeba postavit
zázemí pro návštěvníky. Ovšem úřady nechtěly velké zásahy
v lokalitě s jeskynními malbami povolit. Navrhli jsme stavby,
které lze jednoduše demontovat, a vhodně jsme je zakom-
ponovali do krajiny,“ popisuje. Povolení úřadů získal během
jednoho roku a úspěšná práce v lokalitě ze seznamu UNESCO
mu otevřela cestu k dalším zajímavým projektům zaměřeným
na rozvoj historických památek a přilehlých míst.
Společnost Inca navrhla třeba revitalizaci poutního místa

Lurdy. „Původně to byla vlastně jen jeskyně u vody, dnes je
všude asfalt a beton. Náš projekt má místo provzdušnit, přidali
jsme parky a zahrady,“ říká Marty. Pro městečko Carcassonne,
kde se nacházejí dvě památky ze seznamu UNESCO, zase
vymyslela plán rozvoje. Snaží se pět milionů návštěvníků, mí-
řících hlavně do pevnosti, nasměrovat i do dalších zajímavých
částí města. Dalším projektem je návštěvnické centrum u Gard-
ského mostu, což je akvadukt z doby starověkého Říma a opět
památka UNESCO.
Kromě historických areálů se Inca zaměřuje i na přírodu.

Pomáhala vytvořit koncept ornitologické rezervace Arjuzanx,
která vyrostla v místě bývalého hnědouhelného dolu. Naplá-
novala, jak oživit okolí toku řeky Rhôny a přilákat do oblasti

více turistů, podobně jako se to povedlo
třeba v případě Dunaje.
Zpočátku Inca pracovala jen v domov-

ské Francii, postupně začala získávat
i zakázky z ciziny, hlavně z Evropy
a Severní Ameriky. „Máme projekty
třeba i v Tunisku nebo v Maroku,“ říká
Gilles Marty. Pro společnost nyní pracu-
je asi 20 architektů a designérů. Kromě
toho má firma rozsáhlou síť partnerů
z mnoha odvětví, jako je cestovní ruch,
ekonomie, životní prostředí, muzeologie
nebo scénografie. „Ty pak oslovujeme
a žádáme o spolupráci na konkrétních
projektech,“ popisuje Gilles Marty.
Zhruba polovina projektů firmy je

placena z veřejných peněz. Jde zpravidla
o úpravy historických areálů nebo bu-
dování návštěvnických center třeba u pří-
rodních parků. „Stále častěji se na nás
obracejí soukromí investoři. Nyní pro
firmy Louis Vuitton a Dior navrhujeme
kreativní centrum zaměřené na výrobu
parfémů,“ popisuje Marty. Vznikne
v jihofrancouzském městečku Grasse
a na ploše o rozloze jednoho hektaru
propojí historické a moderní budovy.
Ostatně i přestavba historického areálu

ve Žďáru nad Sázavou začala z popudu
soukromého investora. A Gilles Marty
doufá, že v Česku bude pracovat na dal-
ších projektech.
„Nějaká vyjednávání už probíhají,

podrobnosti ale zatím sdělovat nemohu,“
říká Marty. V Česku viděl řadu zámků se
zajímavým potenciálem a je přesvědče-
ný, že tuzemsko v následujících 10 letech
zažije velký rozvoj turistiky. „Vlastně
sedíte na zlatém pokladu,“ říká Marty.

Spojuje staré
a nové. Francouzský
architekt Gilles
Marty se specializuje
na netradiční
rekonstrukce památek.

Dějiny v obrazech.
Panství ve Žďáru

právě zabrali nacisté.
Série kreseb se snaží
humornou formou
zachytit všechny
klíčové okamžiky.
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Tři vína
ze „sladké“ Francie
Tradičnímfrancouzskýmvývoznímartiklem
jevíno.Kteréoblasti stojí zapozornost?

Senta Čermáková, ředitelka globálních zákaznických programů
společnosti Hewlett‑Packard

Když jsem byla malá holka, setkala jsem se s okouzlují-
cím princem, panovačným a zrádným, jak už tak u nej-
větších svůdců bývá. Ne, to není příběh z mého života,

ale báseň básnířky a spisovatelky Colette. Divoká a svůdná
Francouzka, třikrát vdaná a známá svými lesbickými vztahy,
ji napsala o víně málo známé odrůdy Manseng, která se pro-
slavila hlavně díky vínům z oblasti Jurançon na úpatí Pyrenejí.
Místní vinaři to vzali jako šanci a podmanivá slova Colette vy-
užívají pro reklamu svého vína, se sloganem „Manseng rovná
se Jurançon rovná se sex“. No kdo by odolal?
Oblast Jurançon nepatří ve Francii k těm notoricky popu-

lárním, ale fajnšmekrům při zmínce o ní vždycky zasvítí oči.
Vinice tu údajně vysázeli už někdy kolem začátku našeho leto-
počtu Římané. Jurançon nabízí bílá vína suchá i sladká a ta
druhá patří ve své kategorii k nejlepším ve Francii.
Jurançon Chateau Jolys Terrae Escencia, 2008, je opravdu

svůdné, medově chutnající víno. Má zlatou barvu, voní po exo-
tickém ovoci, chutná po mangu i mučence a má sáhodlouhou
dochuť s kyselostí grapefruitu. Právě ta činí tohle víno tak
zajímavým a odlišuje ho od běžných sladkých. Neukolébá vás
několika loky, ale probudí chuť se vínem opravdu opojit.
A s posledním douškem vám nikdo nevymluví, že Colette
měla ohledně této odrůdy naprostou pravdu.

Líbivé Chablis
Někteří lidé říkají, že Chardonnay je „bílé pro
amatéry“. Pochopitelně s nimi nesouhlasím, ale
rozumím, jak tato ošklivá pomluva vznikla. Mnohá
Chardonnay, zvlášť ta kalifornská, bývají líbivá, „navoněná“
vína, která neurazí, ale většinou ani nepotěší a svou chutí
podtrženou uzráním v sudu se často jedno druhému podo-
bají, čímž se jejich pití stává po čase poněkud nudným.
A tak hodně často v barech či restauracích číšníci slyší

od zkušenějších milovnic a milovníků vína větu: „Ne, Char-
donnay nemám ráda, dal(a) bych si spíš Chablis,“ a galantní
obsluha buď neví, anebo spíše nechce být nezdvořilá, a tak
neprozradí, že Chablis je skoro se stoprocentní jistotou vyro-
beno právě z Chardonnay.
Chablis je oblast na okraji Burgundska, pojmenovaná podle

malé vesničky téhož jména. Má hodně severní polohu, takže
vinaři musí dělat doslova „psí kusy“, aby víno v těchto pod-
mínkách vypiplali. Má oblíbená lahev je Grand Cru Valmur,
Chablis, 2008. Má vynikající poměr ceny a výkonu, a proto se
může pít jen tak pro radost, v teplém letním odpoledni anebo
i večer k jídlu, v tom případě se hodí také k těžší, třeba i české
kuchyni.Fo
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Růžovka z Tavelu
Věděli jste, že v knížce „1001 vín, která
máte ochutnat, než zemřete“ není ani
jedna růžovka? Považuji to za šokující.
Znalci vína s oblibou tvrdí, že víno se
dělí na bílé a červené a vše ostatní je
marketingový trik. Nesouhlasím!
Píšu to proto, abych vysvětlila nechá-

pavé pohledy českých milovníků vína, se
kterými jsem koncem února podupávala
ve frontě před výstavištěm ve Štrasburku.
„Jdu najít nejlepší francouzskou růžov-
ku!“ prohlásila jsem a oni asi čekali, že
na festivalu Vignerons indépendants,
kde se sjíždí stovky menších a středních
vinařů z Francie, půjdu po hodnotnějších
úlovcích. Ale já se nedala odradit.
Ve Štrasburku, kde vás u vchodu vyba-

ví degustační skleničkou na provázku,
jsem růžovek ochutnala 15, možná 20.
Ale stále to nebylo ono! Už už jsem se

chystala hodit ručník do ringu,
když jsem doputovala ke stánku
Roudila Joufretta a dostala pár
centilitrů jeho Tavelu z Domaine
Le Vieux Moulin Rose, 2013.
Tavel je malá apelace u Středozem-
ního moře. Návštěvu můžete spojit
s ochutnávkou v Cháteauneuf-du-
-Pape a Gigondas. Růžový Tavel a čer-
vený Cháteauneuf-du-Pape navíc
mají společné i odrůdy, protože
Tavel se většinou vyrábí z Grenache

a Cinsaultu. Asi proto má tahle růžovka
robustní tělo, barvu, chuť, vůni i svěžest
dozrávajících třešní, s příchutí pistácií,
hřebíčku a provensálské levandule.
Každý vinař z Tavelu vysvětlí, že jejich

vína jsou zajímavá proto, že hrozny jsou
drceny pouze svou vlastní vahou, a ne
lisováním, takže každá kulička vína si
může zahájit kvasný proces po svém.
Nedokážu posoudit, jestli je to pravda.
Ale s douškem tohoto Tavelu na patře
vám můžu garantovat, že ty kuličky
dobře vědí, co dělají.

Vinice v oblasti
Jurançon jsou
vystaveny horkému
slunci, ale kvůli
blízkosti strmých
a vysokých hor také
jarním či podzimním
mrazíkům.

Jurançon

Tavel

Chablis
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Budoucnostpatří
cirkulární ekonomice

Budoucnostsi vyžádázásadnízměnuvpřístupuavyužívánípřírodníchzdrojů.VeVeolii věří-
me, že řešením jemodel cirkulární ekonomiky, a proto již dnes využívámenovémodely sociálního
a ekonomického růstu.

Vyvinuli jsme udržitelná a efektivní řešení, která zjednodušují přístup a zvyšují potenciál vyu-
žívanýchzdrojů. Pomáhámechránit zdrojeprostřednictvímudržitelnýchprocesů.Klademedůraz
na recyklaci a využití nových technologií, které převádějí použitémateriály nanové zdroje.

Více informací nejen o společenské odpovědnosti skupinyVeolia naleznetenawww.veolia.cz

EK
00
92
92

EK009292_Veolia.indd 2 23.10.15 15:17




