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Miloslav Chlan pomohl zachovat 
existenci škrobárny v Horažďovicích

Jiří Pancíř

V  rubrice „Galerie úspěšných osob-
ností“  představujeme  úspěšné 
manažery, kteří pro svou firmu 

udělali  opravdu  něco  mimořádného 
a  dobrým  vedením  pomohli  podni-
kům  v  nesnázích  k  prosperitě.  Jsou  to 
osobnosti,  které  si  nestěžují  a  dokáží 
i neúspěch přetvořit v úspěch. V každém 
neúspěchu  vidí  totiž  zároveň  velkou 
příležitost,  jak něco změnit k lepšímu. 
Ředitel  akciové  společnosti  LYCKEBY 
AMYLEX, a.s., Ing. Miloslav Chlan, je 
jasným představitelem takové osobnosti. 
Začátkem 90. let minulého století bylo 
navrženo  vedením  tehdejšího  státního 
podniku  Škrobárny  Havlíčkův  Brod 
zastavení výroby bramborového škrobu 
v Horažďovicích. 

Rozhodnutí mělo logiku v tom, že teh-
dejší výrobna i po rozsáhlých investicích 
v 80. letech produkovala drahý a méně 
kvalitní bramborový škrob než jiné české 
škrobárny a výrazně klesl prodej škrobu. 
Nelogické v tomto rozhodnutí bylo, že 
by se měla zastavit největší škrobárna 
v tehdejším Československu. 

A právě tehdy začalo něco, co změnilo 
mnohé v této firmě, v jejím okolí i v čes-
kém škrobárenství. Každá změna potře-
buje lidi, kteří jsou ochotni riziko změny 
podstoupit. Do čela změn se ochotně 
postavil člověk, který se stal v letošním 
roce „Manažerem odvětví pro celou ČR“ 
Ing. Miloslav Chlan. O tom, jak toho 
docílil a jaké překážky musel na cestě za 
úspěchem překonat, jsme si s ním poví-
dali v příjemném prostředí jeho pracovny 
v Horažďovicích:

V podniku pracuji již 29. rok. Když 
jsem do tehdejší škrobárny v Horažďo-
vicích nastupoval, nepovažoval to můj 
otec za moc dobrý nápad. V té době to byl 
sice jeden z nejdéle fungujících podniků 
v Horažďovicích, ale s velmi špatnou 
pověstí. Počínaje pracovním prostře-

dím a konče výší 
platů. Jediným 
pozitivem tehdy 
bylo, že se začí-
nala stavět nová 
výrobna škrobu. 
Tato i nves t ice 
měla přinést změ-
nu k lepšímu, ale 
objevila se řada 
mnohdy neřeši-
telných problémů. 

P r iv at i z ac e , 
která se v našem 
s t átě  rozběh la 
začátkem 90. let, 
postihla i tuto 
škrobárnu. Věděl 
jsem, že dříve nebo 
později nastane. 
Proto jsem pře-
svědčil své kole-
gy, že se na tuto 
změnu musíme 
připravit. Začali 
jsme redukovat 
stav pracovníků 
a zároveň jsme 
obnovili provoz 
tehdy odstavené výrobny dextrinů. Po 
rozhodnutí státního podniku o zastavení 
výroby škrobu jsme rychle vypracovali 
samostatný privatizační projekt. Bohužel 
během zdlouhavého schvalovacího říze-
ní došlo k rozsáhlé havárii ve výrobně 
dextrinů a já jsem přišel o zaměstnání. 
Paradoxně právě mé odvolání z funkce 
motivovalo úředníky na Fondu národ-
ního majetku k urychlenému projednání 
privatizačního projektu. Pochopili, že 
moje odvolání nebylo z pracovních důvo-
dů, ale mělo zamezit privatizaci jednoho 
ze závodů státního podniku. Kladl jsem 
jim za vinu, že oni jsou příčinou toho 
stavu. Dodnes mi nikdo nevěří, že jsem 

ani já ani nikdo z mých kolegů nikomu 
nedali žádný úplatek. Není to v mé povaze 
a vlastně nebylo ani z čeho – byl jsem 
přece nezaměstnaný.

  Ta kže  jste  vlastně  zachráni l 
Škrobárny Horažďovice před zruše-
ním…?
Nevím, zda před zrušením, ale určitě 

by se zde nevyráběl škrob. Vyhráno ale 
nebylo. Podnik jsme přebírali se třemi 
tisíci korun v pokladně a dluhy ve výši 
48 milionů Kč. Potřebovali jsme navíc 
100 mil. korun na nákup brambor a jejich 
zpracování. Museli jsme také rychle zre-
konstruovat škrobárnu, neboť jsme dosta-
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li výpověď od místního zemědělského 
družstva na provozování závlah odpadní 
vodou z výroby škrobu. To vše chtělo 
výměnu celé výrobní linky, neboli obrov-
ské investice. Selský rozum nám velel, 
že můžeme rekonstruovat pouze tehdy, 
když najdeme partnera, který sám vlastní 
bramborovou škrobárnu na vysoké tech-
nické úrovni a také umí škrob prodávat. 
Oslovili jsme výrobce bramborového 
škrobu v Evropě, ale zájem měly jen dvě 
firmy. Agrana z Rakouska a Lyckeby ze 
Švédska. Bylo pro nás strategicky výhod-
nější orientovat se na Švédsko. Hlavním 
kritériem při rozhodování byla vzdále-
nost švédského výrobce bramborového 
škrobu, která eliminovala na minimum 
možnost masivních dovozů a tím i zasta-
vení výroby v Horažďovicích.

  Vy  všechno  líčíte,  jako  by  to  byla 
hračka.  FNM  rychle  schválí  priva-
tizační  projekt,  napíšete  několik 
dopisů a je nalezen výborný partner, 
který  zainvestuje  výrobu.  Pokud  si 
vzpomínám, tak podnikatelé si v té 
době stěžovali, že založit podnik bylo 
u nás velmi obtížné, že FNM pracuje 
pomalu a na zapsání do obchodního 
rejstříku bez úplaty se čeká roky…
Samozřejmě, že v té době nebylo nic 

jednoduché. Dodnes na některé věci, 
které byly v té době pro nás klíčové, vzpo-
mínám s úsměvem. Například jsme byli 
úředníky přinuceni vytvořit dceřinou 
společnost zprivatizovaného podniku 
Škrobárny Horažďovice, a.s., dnes velmi 
známou firmu LYCKEBY AMYLEX, a.s. 
S tím nechtěl souhlasit ani náš švédský 

partner. Po dlouhých jednáních jsme 
jej ale přesvědčili. 

Těsně před valnou hromadou, při 
které mělo být schváleno vytvoření 
této dceřiné společnosti, chtěli nako-
nec úředníci zrealizovat náš původní 
návrh, tj. vstup švédského partnera do 
Škrobáren Horažďovice, a.s. Dnes jsem 
rád, že jsme tenkrát k tomuto kroku 
nepřistoupili. Švédská strana by podle 
mě tyto zvraty v jednání nikdy nepo-
chopila a spolupráci by ukončila. 

A peníze na investice? Vklad 
švédského partnera do Lyckeby 
Amylex, a.s., byl 17 mil. Kč, investice 
do škrobárny téměř 100 mil. Kč a do 
poškozené dextrinky 76 mil. Kč.

Na dokreslení tehdejší nanejvýš 
obtížné situace je třeba ještě říci, že js-
me před uzavřením smlouvy s firmou 

Lyckeby Stärkelsen uvažovali, že sami 
na sebe vyhlásíme konkurz a budeme 
podnikat dál pod jiným názvem.V té 
době to bylo celkem běžné řešení, jak 
firmu zbavit dluhů a závazků. Nakonec 
jsme od toho rychle ustoupili. Poškodili 
bychom tím značně své obchodní part-
nery, dodavatele, zemědělce, banky i naše 
zaměstnance. A to by nebylo vůči všem 
jmenovaným fér.

  Co  Vám  vlastně  nejvíce  pomohlo 
v začátcích ještě před vznikem firmy 
LYCKEBY AMYLEX, a.s.?
Především to byli moji kolegové 

a téměř všichni zaměstnanci. Na začátku 
bylo pro ně velmi obtížné pochopit, že 
máme problémy sehnat peníze na výplaty, 
na úroky bankám a na splátky úvěrů, ale 
zároveň se chystáme realizovat rozsáhlé 
investice. V té době jsme také začali inves-
tovat do zaměstnanců. Pochopil jsem, že 
bramborový škrob umí vyrábět a pro-
dávat mnoho firem v Evropě. Můžeme 
koupit stejné nebo i lepší zařízení na jeho 
výrobu a zpracování, ale abychom byli 
úspěšní, musíme ho využívat lépe než 
naše konkurence. Proto jsme si zaplatili 
velmi drahé školení pro management 
firmy a to v době, kdy, jak jsem již zmínil, 
byl problém získat peníze na výplaty. Bylo 
to však klíčové rozhodnutí. Díky tomu 
se začala více plánovat budoucnost, což 
bylo a stále je i dnes důležité pro všechny 
zaměstnance a vlastníky firmy. 

  Kdy to bylo?
Již v roce 1992, kdy jsme vypracovali 

na základě privatizačního projektu vizi 

týkající se zachování výroby bramboro-
vého škrobu a obnovení výroby dextrinů 
v Horažďovicích. Součástí této vize byly 
cíle, ke kterým patřilo zmíněné získání 
silného partnera ze škrobárenského 
oboru, prodej vyrobených a na českém 
trhu neprodejných zásob bramborového 
škrobu a také peníze na investice. Banky 
nebyly ochotny půjčit nám na investice 
a na další výrobu téměř 300 mil. Kč.

  Museli  jste  však  tyto  cíle  naplnit, 
když tady dnes spolu sedíme…?
Ano, ale první úspěchy se dostavily 

po více než roce tvrdé práce. Od získání 
výhodné půjčky na rekonstrukci dext-
rinky až po založení firmy LYCKEBY 
AMYLEX, a.s. Musím znovu vzpome-
nout, že jsme nadělali mnoho chyb, 
které nás neodradily, ale naopak přinesly 
nové zkušenosti a schopnosti. Na našem 
úspěchu má asi největší zásluhu to, že 
vedení firmy a její zaměstnanci změnili 
své myšlení a postoje a začali se učit nové 
věci, mimo jiné i angličtinu. Zjistil jsem, 
že se na ně mohu i v těch nejobtížnějších 
situacích spolehnout. Věřím, že oni na 
mne také.

  Zdá se, že hodně věříte  svým kole-
gům a zaměstnancům.
Samozřejmě. Mám to v povaze 

a téměř vždy se mi to vyplatilo.

  Takže  máte  kolem  sebe  dobrý 
a motivovaný kolektiv lidí. Co Vám 
ale pomohlo udržet se v konkurenci 
nyní  již  otevřeného  trhu  Evropské 
unie?
Zase lidé. I v nejtěžších chvílích jsme 

mysleli na dlouhodobý rozvoj firmy. 
Začali jsme vyvíjet nové druhy dextrinů 
a jako druzí na světě jsme začali vyvíjet 
a prodávat vlastní druhy potravinář-
ských dextrinů. Dnes jsme zřejmě jejich 
největší výrobce na světě. Téměř 90 % 
dextrinů vyvážíme do Evropy a USA. 
Když přepočteme tento vývoz dextrinů 
na brambory, tak vlastně vyvážíme každý 
rok s vysokou přidanou hodnotou téměř 
35 000 t českých brambor. Výroba dext-
rinů v Horažďovicích má tradici více než 
50 let. Vlastníme nyní špičkové výrobní 
zařízení a know-how vyvinuté hlavně 
v posledních letech přímo v Horažďo-
vicích.

  Pokud vím, tak vaše další významné 
výrobky – kationické škroby – vyrá-
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bíte  za  použití  řady  chemikálií. 
Dotklo  se  Vás  nějak  nařízení  EU 
na  povinnou  registraci  chemikálií 
REACH?
Zvýšení ceny chemikálií v důsledku 

zavedení REACH se nás dotýká stejně jako 
jiných podobných výrobců v EU. Myslím, 
že přes všechny zápory je to nutná norma 
pro zachování dlouhodobě udržitelného 
rozvoje průmyslu s ohledem na životní 
prostředí a zdraví lidí. Největší problém 
vidím ale v tom, že podobnou normu 
nemají ostatní státy mimo EU. V této situ-
aci to oslabuje naši konkurenceschopnost 
proti dovozcům z těchto zemí.

  Neboli  REACH  snižuje  konkuren-
ceschopnost  evropských  výrobců 
chemikálií  i  jejich  uživatelů.  A  co 
dotační politika EU?
Dotace není obecně nikdy dobré řeše-

ní, neboť závislost podniků na politicích 
není moc dobrá. Když už ji ale EU prakti-
kuje, měla by dávat všem stejně. Dostane-
li dotaci na určitou činnost škrobárna 
v Holandsku, měli bychom ji dostat na stej-
nou nebo podobnou činnost i my. To samé 
by mělo platit o českém a holandském 
zemědělci. Také je důležité, aby si politici 
v jednotlivých zemích všímali, na co je 
možné dotace z EU čerpat. Podporovat by 
se měla efektivita, konkurenceschopnost 
a nejen to, co se děje v poslední době, 
kdy se mnoho podpor stále více přesouvá 
pouze na údržbu krajiny.

  Mluvil jste o vývozu v rámci EU a do 
USA,  jak  se  u  vás  projevuje  pokles 
kurzu eura a dolaru vůči Kč?
Je třeba si uvědomit, že se jedná 

o trend. U eura to snad skončí za něko-
lik let po našem vstupu do Eurozóny. 
S dolarem to bude mnohem složitější. 
Do USA jsme začali vyvážet, když byl 
dolar za 38 korun. A vidíte, vyvážíme 
dál. Znamená to, že musíme každý rok 
vymyslet něco, co dokáže zefektivnit 
výroby a ostatní činnosti firmy. Dnes je to 
pro mě i mé kolegy rutina, ale je to záro-
veň stále těžší. Mezi naše výhody patří 
i to, že máme vlastní obchodní oddělení, 
kde zaměstnáváme špičkové technology, 
kteří zajišťují prodejní servis u našich 
zákazníků. 

  Co  byste  udělal  jako  ministr  pro 
podnik jako je Váš?
Především bych zjednodušil daňovou 

legislativu. Na daních není ani tak důleži-

tá jejich výše, jako jejich jednoduchost. 
Hromada výjimek hrozně zdržuje nejen 
účetní, ale i nás ve vedení. Kdyby se zru-
šily výjimky a věděli jsme, že máme platit 
x procent z celkového příjmu, bylo by to 
jednoduše kontrolovatelné i proveditelné. 
Vadí mi, že se Slováci díky zavedení rovné 
daně v této oblasti dostali před nás. 

Pokusil bych se také zavést přísnější 
pořádek ohledně recidivistů a vymaha-
telnosti práva. Nechápu, proč se jako 
věřitel musím podrobit složité proceduře 
k získání peněz a dlužník se mi směje. 
A také to, proč se něco neudělá s drobnou 
trestnou činností, která staví do špatného 
světla celou naši zemi. To přece není poli-
tická záležitost, ale s trochou nadsázky 
řečeno, možná pouze rozhodnutí postavit 
o jednu věznici více. 

Dále dost dobře nechápu, proč se Češi 
podceňují. Vím, že to máme v povaze, ale 
dá se to změnit, když se chce. Zpočátku 
jsme také měli pocit, že nemáme na Švédy, 
jejich organizaci a systém. Není to pravda. 
Nejen já, ale i moji kolegové jsou dnes 
rovnocennými partnery managementu 
Lyckeby Stärkelsen. Dokonce si myslím, 
že máme jako Češi několik předností, 
jako jsou tvořivost, samostatnost, vzdě-
lanost a dnes i mezinárodní zkušenosti. 
Vidím to při jednání se švédskými 
partnery. Zpočátku jsme se samozřejmě 
museli školit v určitých manažerských 
dovednostech, ale nyní jsme dokonce 
lepší než švédský management, který od 
nás nyní přejímá „Systém řízení firem 
pomocí cílů“. 

  Co  to  je  „Systém řízení pomocí 
cílů“?
Dáte-li člověku úkol jako 

cíl, neříkáte mu tím nic o tom, 
jak jej splní, jen se dohodnete 
o parametrech splnění cíle. 
Každá dobrá firma by měla 
mít vizi a cíle do budoucna, 
a to nejen pro sebe, ale i pro 
zaměstnance. Našim cílem 
je, abychom uměli zvyšujícím 
se objemem prodeje naplnit 
výrobní kapacity a dosáhli sta-
noveného zisku. Navíc výroba 
musí fungovat tak, aby byl 
zajištěn dlouhodobě udržitelný 
rozvoj. Také jsme stanovili vizi  
firmy LYCKEBY AMYLEX, 
a.s., která říká, že chceme z pří-
rodního produktu – brambor 
– vyrábět obnovitelný produkt 

– škrob – a z něj další výrobky. A to, co 
zbude z brambor, bude využitelné pro 
zemědělce. 

  Když se podíváte do historie, udělal 
by jste něco jinak?
Určitě, ale tak to nefunguje. Dnes 

mám jiné zkušenosti a znalosti, také kole-
gové a zaměstnanci jsou na jiné, výrazně 
lepší úrovni. Historie se stejně změnit 
nedá. Naopak si uvědomuji, že jsme 
schopni udělat ještě mnoho pro rozvoj 
a budoucnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. 
Takže se snažíme a věříme si, že budeme 
úspěšní. V loňském roce jsme oslavili 
100 let výroby bramborového škrobu 
v Horažďovicích a doufáme, že i naši 
nástupci budou mít stejnou možnost.

  I  když  se  zdá,  že  se  Vám  vše  vede, 
jistě  nastanou  někdy  okamžiky, 
které Vám pokazí náladu. Čím si ji 
spravíte? Jak relaxujete?
Ano, takové okamžiky také znám, 

ale dá se říci, že jsem v celku spokojený 
člověk. A jak relaxuji? Na vlastní zahradě 
s rodinou a kamarády. Fyzická práce na 
zahradě a kontakt s příjemnými lidmi 
mi dodá novou sílu. Chuť do další práce 
čerpám i od svých kolegů a zaměstnan-
ců. Když vidím jejich pracovní nasazení 
a úspěchy, dodá mi to sílu překonat ty 
nejsložitější problémy a neúspěchy. Jsme 
ve firmě velmi dobrý tým s velmi dob-
rými vztahy. Je to podstata naší firemní 
kultury.

Vážený pane řediteli, děkuji Vám za 
rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř 


