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Předbíhání konkurence je pro 
Josefa Blechu dobrodružstvím

Jiří Pancíř

V  rubrice „Galerie úspěšných osob-
ností“  představujeme  špičkové 
manažery,  kteří  dokázali  jimi 

řízené společnosti dovést k mimořádné 
prosperitě. Jednou ze skutečných osob-
ností českého manažerského a podnika-
telského prostředí je Ing. Josef Blecha, 
generální ředitel a předseda představen-
stva společnosti Fezko, a.s. Manažerské 
zkušenosti  získával  v  zahraničí,  deset 
let působil v USA, čtyři roky v Kanadě 
a  stál v  čele  firmy Opel C&S. Dokáže 
se  proto  obklopit  schopnými  spolu-
pracovníky a vytvořit dobře fungující 
a  motivovaný  tým.  O  tom,  že  ho  lidé 
opravdu zajímají, svědčí také jeho koní-
ček, kresba portrétních karikatur. Pan 
generální  ředitel  patří  totiž  k  součas-
ným předním českým karikaturistům 
a má za sebou řadu samostatných výstav 
doma  i  v  zahraničí.  V  dubnu  vyjde 
jeho monografie portrétních karikatur 

„Slavní lidé v čarách“,  zahrnující  300 
jeho  obrazů  a  shrnující  jeho  třicetile-
tou  práci.  Ale  abychom  neodbočovali. 
Akcionáři, vedení i zaměstnanci Fezka 
mají především mnoho důvodů ke spo-
kojenosti nad vývojem firmy pod jeho 
vedením. Zajistil nejen  její  rozvoj, ale 
především perspektivně rozšířil dodáv-
ky  jiným  automobilovým  výrobcům, 
než pouze Škodě Auto, a.s., čímž snížil 
riziko závislosti na výhradním odběra-
teli. Jak se mu to povedlo, o tom jsme si 
s ním povídali v Praze na Malé straně 
v krásných prostorách hudebního hote-
lu Aria vyzdobeného jeho obrazy:

	Jste v podniku teprve 6 let a přesto 
Fezko  pod  Vaším  vedením  uspělo 
v  anketě  Českých  100  nejlepších 
společností,  Vy  osobně  jste  se  stal 
finalistou  a  po  té  dvakrát  manaže-
rem odvětví ČR v prestižní soutěži 
Manažer roku. Co všechno za získá-

ním  těch-
to  ocenění 
stojí?
Z m ě n a 

kultury spo-
lečnost i .  Ta 
se z počátku 
téměř výhrad-
ně orientovala 
na tuzemský 
trh, nyní se 
naše společnost 
stává expan-
dující evrop-
skou f irmou. 
Tr va le peču-
jeme o zákaz-
níky, kterým 
posk y tujeme 
nadstandardní 
servis zvláště 
v době vývoje 
a výběru dezé-
nu. Fezko stabilně vykazuje kvalitní 
hospodářské výsledky, vlastní výborný 
tým designu a vývoje, uplatňuje agre-
sivní marketing korunovaný úspěšným 
převzetím významných zakázek, které 
tvořily donedávna jádro obratu tří až 
čtyř významných konkurenčních firem 
a v ostrém konkurenčním boji neobstály. 
Netajím se faktem, že Fezko za mého 
působení získalo renomé „hladového 
dravce“. Konsolidovali jsme společnost 
zevnitř, získali nové trhy, nové zákazní-
ky, zlepšili produktivitu práce a výrazně 
zhodnotili firmu z investičního pohledu. 
Naši evropskou expanzi doprovází výběr 
kvalitních zkušených západoevropských 
odborníků a postupné přibližování servi-
su k hlavním zákazníkům budováním sítě 
zastupitelství v Německu a ve Španělsku. 
Na Slovensku jsme akvizicí části bývalé 
firmy Slovena v Žilině vybudovali naši 
dceřinou společnost Fezko Slovakia, s.r.o., 

která stojí jen 5 km od korejské automo-
bilky KIA. Slovensko brzy předstihne 
objem výroby osobních vozů v ČR a stane 
se v přepočtu na počet obyvatel vůbec 
největším výrobcem automobilů na světě. 
Zajišťujeme si proto další rozvoj výrob-
ních kapacit a konkurenceschopnost do 
budoucna v těsné blízkosti významného 
výrobního zázemí finalistů. Jedním 
slovem, chceme být ve správnou dobu 
na správném místě a hrát klíčovou roli 
v oblasti, kam evropský automobilový 
průmysl přesunul své kapacity.

	Jak  to  ale  děláte?  Pokud  vím,  tak 
Vaši  nejsilnější  konkurenti  jsou 
na  tom  v  současné  době  nejhůř  od 
svého vzniku a hrozí jim, že budou 
pohlceni jinými či bankrotovat...?
Cenový tlak od finalistů automobi-

lového průmyslu pokládá v posledních 
letech jednu západoevropskou firmu 
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za druhou. Z druhé strany jsme všichni 
vystaveni obrovskému tlaku rostoucích 
cen surovin. Nelze jej donekonečna 
absorbovat. A přitom technická nároč-
nost a požadavky se stále zpřísňují. Mám 
vážné obavy, zda si finální výrobci tento 
vývoj připouštějí a domýšlejí riziko roz-
padu širokého dodavatelského zázemí. 
Vždyť v USA zbyli v našem oboru pouze 
dva konkurenti… A chudoba jejich 
nabídky interiérových textilií v porov-
nání s Evropou tomu odpovídá. Šilhat po 
čínském a indickém zboží znamená vzdát 
se luxusu okamžité reakce na neustálé 
změny v době vývoje a výběru dezénu, 
která dnes nejvíce odlišuje úspěch. Ne, 
v tomto směru jsem optimista a nepod-
léhám obavám z vlivu východoasijské 
provenience, pokud nároky finalistů 
na kvalitu, servis a časovou stabilitu 
zůstanou na stejné výši či dále porostou. 
Fezko předjíždí konkurenci především 
vlastním vývojem, designérskou kreativi-
tou, finančním zdravím a rychlou reakcí 
jakož i adaptibilitou k přísunu nových 
zakázek. Pravda, je také příjemné mít 
podporu akcionářů v akvizicích, které 
se nabízejí a které posilují naši pozici na 
evropském trhu. Získáváme si tak důvěru 
a dobrou pověst i u těch zákazníků, kteří 
s námi v minulosti vůbec nespolupraco-
vali. To mne na této práci baví. Vlastně 
je to docela dobrodružná jízda a zájem 

zahraničních odborníků o práci u nás je 
příjemným zadostiučiněním.

	Mám  tomu  rozumět 
tak,  že  Vaši  západ-
ní  konkurenti 
bankrotují a Vy 
některé z nich 
p o s t u p n ě 
k u p u j e t e 
a  neobáváte 
se  již  jejich 
vlivu?
Přesně ta k. 

Fezko bude moci 
naopa k koncem 
roku označit uplynu-
lých dvanáct měsíců opět 
za rekordní. Očekáváme 
nárůst obratu minimálně o 30 %. 
Z loňské téměř miliardy korun se náš 
obrat v letošním roce zvýší na historic-
ky rekordních 1,3 mld. Tento výsledek 
doprovázený dalšími kvalitními hos-
podářskými ukazateli překonal i naše 
optimistická očekávání z počátku roku. 
Stojí za připomenutí, že jsme před šesti 
lety vyráběli 2,5 milionů metrů textilií, 
dnes se blížíme k šesti milionům.

	Vraťme  se  k  Číně,  Váš  optimismus 
mne  překvapuje.  Tamní  oděvní 
textilie zaplavují Evropu ve velkém… 

Tamní  textil  zaplavuje 
Evropu ve velkém…

Čínská či indická 
provenience je v tech-
nických textiliích pro-
zatím zaostalá, nemluvě 
o  v l a s t n í m  v ý voj i 
a dezénové kreativitě. 
Současný vývoj vyžadu-
je stalé zkracování život-
nosti modelů aut. Délka 
přípravy náběhu nových 
modelů je tak v příkrém 
rozporu s logickým 
problémem geografické 
přítomnosti v ý vojo-
vých a výrobních center 
u finálních výrobců či 
tzv. TIER 1 dodavatelů. 
Designer musí být blíz-
ko jak zákazníkovi tak 
vlastní výrobě, právě tak 
je schopen neprodleně 
reagovat a optimalizovat 
barvu, vazbu či ostatní 
technické parametry. 

Jak jinak byste byli schopni reagovat bles-
kově, doslova ze dne na den, na požadav-

ky zákazníků? Takové služby 
nelze na dálku zajistit, 

nemluvě o zatím 
zřetelných jazy-

kových a men-
tálních rozdí-

lech. Ověřili 
jsme si to 
i na našem 
experimen-
tu v Malaj-
sii.

	Ale vy přece 
dodáváte  také 

korejské  automo-
bilce KIA a střet dvou 

světů Vám nevadí…?
Spolupracujeme s touto automo-

bilkou a vytvořili jsme si proto ideální 
zázemí. Cíl je jasný – zajistit zákazníkovi 
flexibilitu a rychlost reakce na nové 
projekty. I přes tuto výhodu je ale vztah 
složitější, než s evropskými výrobci. 
Nezapomínejme však, že jak KIA tak 
v budoucnu HYUNDAI dobývají evrop-
ský trh a budou se muset tomuto trhu, 
jeho požadavkům a vkusu přizpůsobit. 
K tomu jim chceme sloužit.

	Promiňte  mi  provokativní  otázku, 
ale  na  autosalonech  se  mi  jako  lai-
kovi zdá, že potahy jsou vesměs šedé 
a příliš velkou kreativitou neoplývají. 
V  čem  je  právě  v  tomto  oboru  tak 
důležitý výzkum?
Možná, že sami už trpíme profesní 

slepotou. Přiznávám bez výhrad, že 
potahy na sedala či dveřní výplně neo-
plývají šarmem módních přehlídek. Až 
donedávna z interiérů „zářila“ šedivá, 
potom šedivá a v lepším případě černá 
barva s drobným grafickým vzorem 
uprostřed. Letošní Pařížský autosalon 
přinesl přece jen trochu oživení s příli-
vem větších vzorů a barevnosti, i když 
posun k barvám nebude nijak převratný. 
Výzkum ale spočívá v kvalitě potahových 
látek. Recyklovatelné materiály, folie či 
pěny přes látky. Fezko, a.s., dnes nabízí 
automobilovému trhu nejen klasické 
tkaniny a pleteniny z polyesterových 
přízí, ale i látky s nejrůznějšími úprava-
mi – například tkaniny gaufrované, se 
sníženou hořlavostí, zvýšenou odolností 
proti oděru, špíně atd. Z rozpracovaných 
projektů postupně nabíhají do výroby 



- 26 - FRAGMENTYOSOBNOSTI

textilie zejména pro firmy Škoda Auto, 
Ford, Daimler-Chrysler, VW, Opel, 
BMW Mini, Suzuki, Smart atd.

	Vy  opravdu  na  žádné  problémy 
nenarážíte?
Nežijeme ve vzduchoprázdnu. 

V České republice začíná být napjatá 
situace s pracovními silami. Na jedné 
straně si lidé práce neváží, na druhé lze 
jen těžko získat zaměstnance ze vzdále-
ných regionů s vysokou nezaměstnaností. 
Zkusme zalovit ve vodách krachujících 
textilek. Sociální zabezpečení v neza-
městnanosti pravděpodobně stačí, neboť 
rozhodně nenutí lidi hledat vzdálenou 
práci. O Americe či Kanadě si mohu 
nechat zdát… V tomto roce jsme přijali 
130 nových zaměstnanců do kmenového 
základu Fezka, tzn. 37% nárůst. A jejich 
stabilizace je opravdu výzvou. Nabízíme 
perspektivu v oboru, který v jiných regi-
onech podléhá spíše skepsi, nabízíme 
nadprůměrné platy a přesto nás situace 
nutí již uvažovat o zahraničních zaměst-
nancích.
	Jak vycházíte u Vás s odbory boju-

jícími za nový zákoník práce?
S odbory mám velmi korektní vztahy, 

neboť mají porozumění s tím, kam firma 
směřuje. Upřednostňujeme zvýšené 
výdělky spojené s pracovním výkonem 
a nerozdáváme peníze jen díky kolektiv-
ní smlouvě. Zákoník práce mohou sice 
někteří politici obhajovat jako výsledek 
po desetiletí dobývaných práv zaměst-
nanců, ale tuto republiku vpřed rozhodně 
neposunuje.

	Co byste dělal jako rezortní ministr 
pro podniky,  jako  je Fezko, kromě 
toho,  že  byste  uvítal  liberalizaci 
zákoníku práce  s většími pravomo-
cemi pro zaměstnavatele?
Především bych nedělal ministra! 

Ale když už chcete slyšet, kde nás tlačí 
pata, pak bych v první řadě obnovil 
a oživil učňovské školství, neboť jeho 
úpadek vede k dramatickému poklesu 
odborných profesí. Tak například pro 
kvalifikaci tkadlen nebo seřizovačů chybí 
mladá generace a myslím, že je tomu tak 
i v jiných oborech. Pro některé u nás per-
spektivní profese velmi těžko hledáme 
uchazeče. Přičteme-li k tomu zatím stále 
nízkou mobilitu při hledání pracovních 
příležitostí v naší republice, není lehké 
plánovat nárůst kvalifikovaných pra-
covních sil. Přísná kritéria řady našich 

ekologických 
zákonů před-
st ihují mno-
ho vyspělých 
e v r o p s k ý c h 
e k o n o m i k . 
Z a t ě ž u j e m e 
rozpočty firem 
nebo snižuje-
m e  j e j i c h 
k o n k u r e n -
ceschopnost . 
A v neposlední 
řadě t rpíme 
hlemýždí rych-
lostí výstavby 
dálnic a kvali-
tou těch stáva-
jících komuni-
kací.

	Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Rádi bychom etablovali Fezko na rus-

ký trh, jehož potenciál je nezanedbatelný. 
Přibývá nových montoven i výrobních 
závodů transplantovaných ze západní 
Evropy, Asie i Ameriky. V roce 2010 se 
odhaduje místní výroba zahraničních 
značek na úrovni 1,5 mil. vozů. A přitom 
v našem oboru tam dosud není jediná 
firma vyrábějící kvalitní textilii, na niž 
jsou tito výrobci zvyklí. To je jedinečná 
příležitost. V posledním období zazna-
menáváme rovněž větší zájem o pleteniny, 
které zůstaly doménou francouzských 
a japonských vozů. Tam bychom měli 
přidat, neboť naše orientace směřovala 
dosud dosti jednoznačně ke tkaninám, 
které diktoval především německý trh. 
Z pohledu další expanze bychom se 
určitě rádi prosadili právě u francouz-
ských a japonských značek vyráběných 
v Evropě.

	A  na  úplný  závěr,  co  byste  dopo-
ručoval  firmám,  jako  je  Vaše,  aby 
v  budoucnosti  nepodlehla  své  kon-
kurenci,  ale  naopak  se  dravě  roz-
víjela?
Restrukturalizace, změna kultury 

naší firmy a postupně naplňováni vize 
při stabilitě kvalitních hospodářských 
výsledků je určitě vizitkou naší práce. 
K úspěchu nad konkurencí vede několik 
cest a všechny v mé firmě ve větším či 
menším rozsahu uplatňujeme. Tak pře-
devším se snažíme rozšiřovat portfolio 
firem, kterým máme co nabídnout. Je 
velmi nebezpečné upnout se na dodávky 

jen pro jediného odběratele. Abychom 
však na dosti přeplněném a vzájemně si 
konkurujícím trhu našli nové odběratele, 
musíme jít za nimi a nečekat v koutě, až 
si nás všimnou. Musíme především za 
nimi dojít doslovně – budovat své dceři-
né firmy na místech, které jsou pro naše 
potenciální partnery logisticky dostupné 

– v tomto směru nám snad přálo i štěstí, 
že se automobilový průmysl stěhuje 
naším směrem. V posledních letech jsme 
získali řadu zakázek jen díky rychlosti 
reakce a „hořících termínů“, kterým 
konkurence nebyla schopna dostát. 
Právě taková nepružnost v Evropě firmy 
diskvalifikuje, proto navíc skepticky 
pochybuji o reálnosti úspěšného vstupu 
čínské či indické konkurence na tento 
trh. Nesmíme ustrnout ani na sortimen-
tu naší nabídky. Proto klademe velký 
význam na náš firemní výzkum a vývoj, 
na základě jehož výsledků se snaží-
me byt o krok dále. A konečně, jsme 
evropská firma s evropským myšlením 
našich zaměstnanců, což nám umožňuje 
i v detailech vycházet vytříbenému 
vkusu automobilek starého kontinentu, 
ať těch starých a zavedených, tak i těch 
nově vznikajících. Vždyť i ty nové auto-
mobilky východoasijské provenience 
chtějí svá auta prodávat tady, v Evropě 
Evropanům. A právě design založený na 
evropském myšlení je to, čemu se tyto 
automobilky budou muset přizpůsobit, 
budou-li chtít tady úspěšně prodávat. 
A této vizi je podřízena celá naše strategie.  
Pane  předsedo,  děkuji  Vám  za  rozho-
vor. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Velikáni světové kultury Alberto Giacometti, Andy Warhol, Edith Piaf a Franz Kafka na karikaturách Josefa Blechy


