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Josef Tesařík patří k nepře-
hlédnutelným podnikatelům 
olomouckého regionu. Během 
třiceti let vybudoval z malé živ-
nosti holding, který má dnes té-
měř pět set zaměstnanců. Zalo-
žil vysokou školu a inovační 
centrum. Za svůj největší 
úspěch považuje, že své pro-
jekty může předávat nastupují-
cím generacím.

n Jak jste začal podnikat?
Byla to nutnost, protože jsem 

se ocitl bez práce. Byli jsme 
skupina několika kamarádů, 
kteří začali dělat IT systémy 
pro evidenci majetku ve vel-
kých firmách. Mzdu jsme si vy-
pláceli, až když byly peníze na 
účtech, a  dovolenou jsme ne-
znali. V  podnikání mi byl in-
spirací táta, který byl z  hodně 
chudých poměrů, ale dokázal 
za první republiky vybudovat 
vlastní stavební firmu, kterou 
mu pak vzali komunisté. Říká-
val: „Jedna ušetřená koruna vy-
dá za dvě vydělané.“ Podnikání 
není chození do práce, je to víc 
o smyslu života a odpovědnosti 
za lidi kolem vás. Člověk tomu 
musí věnovat vše.
n To má asi svoje úskalí. 

Jak se vám podařilo uspět?
Hlavním pilířem našeho hol-

dingu je IT firma TESCO SW, 
která dnes vyvíjí robustní sys-
témy kritické státní infrastruk-
tury pro desítky tisíc uživatelů. 
V Česku firma v průměru exis-
tuje o  něco více než deset let. 

Každých deset let jsme TESCO 
SW transformovali. Nejprve se 
na přelomu milénia rozpadl trh 
pro naše produkty, tak jsme 
další dekádu zkoušeli téměř 
vše. Byla to doba mnoha sle-
pých uliček, ale TESCO SW se 
začalo profilovat, zavedlo 
vnitřní procesy a  postavilo 
vlastní softwarové komponen-
ty, které umožnily poskytovat 
dodávky za kratší dodací lhůty 
a nižší ceny. Většina služeb se 
týká správy majetku od odečtů 
a  řízení energií přes evidenci 
a údržbu majetku po nájmy, in-
tegraci softwarů a  kybernetic-
kou bezpečnost. Během třetí 
dekády dosahovalo TESCO 
SW obchodních úspěchů, které 
potvrdily jeho pozici na trhu, 
ale pro svůj úspěch se stalo 
předmětem konkurenčního bo-
je a  obětí politických přestře-
lek. Současná dekáda je spoje-
ná s budováním BEA campusu 
Olomouc a  hledáním meziná-
rodních partnerství.
n Pomáhal vám v  podni-

kání bratr, který byl v  Olo-
mouci primátorem a hejtma-
nem?

Jsem rád, že bratr je už v po-
litickém důchodu, protože jeho 
politické funkce byly klackem, 
kterým nás po hlavě mlátila 
konkurence a média, kdykoli se 
to hodilo, nejčastěji před volba-
mi. Za úspěšnou zakázkou ne-
chtěli vidět, že jsme splnili za-
dání a nabídli nejlepší cenu, vše 
měl zařizovat bratr. Vážím si 

bratra za to, co dokázal v politi-
ce, co udělal pro lidi, ale s mým 
podnikáním nikdy neměl nic 
společného. Vím, že mi to 
v  Olomouci řada lidi nevěří, 
protože si neumí představit, že 
by to bylo jinak, nezlobím se 
ně. Zvykl jsem si, že doma není 
nikdo prorokem. 
n Pandemie ochromila 

hospodářský růst ve světě. 
Jaký dopad to mělo na podni-
kání u vás?

Nás nepříjemně zasáhl nedo-
statek stavebního materiálu od 
oceli pro cement, který skoko-
vě zdražil stavbu BEA Campu-
su. Na druhé straně TESCO 
SW je plně digitalizována fir-
ma a  problémy s  lockdowny 
ustála velmi dobře. Mohla v řa-

dě věcí vyjít vstříc i  svým za-
městnancům. Věřím, že pande-
mie byla jednorázovým šokem, 
který ekonomiky nakonec 
vstřebají, ale opět se potvrdilo, 
že ekonomická síla a schopnost 
inovovat se stále více přesouva-
jí do Asie. U nás končí těžařství 
a automobilový průmysl, jak je 
dosud známe. V  mezinárodní 
konkurenci neuspějeme, pokud 
nebudeme cíleně propojovat 
výzkum a vzdělávání s byzny-
sem.
n Co tím myslíte?
V  roce 2005 jsem založil 

Moravskou vysokou školu Olo-
mouc (MVŠO) jako neziskovou 
organizaci, kterou finančně od 
počátku dotujeme, protože 
v  regionu nebylo ekonomické 

vzdělání pro odborné kádry 
malých a středních firem. Mla-
dí chodili do Prahy, Ostravy 
a Brna a většinou se nevraceli. 
Dnešní trhy se rychle mění 
a  bez vzdělaných mladých lidí 
a  výzkumu nemohou firmy 
úspěšně inovovat. Proto jsme 
začali budovat BEA campus, 
jehož součástí je MVŠO, 
TESCO SW a další firmy. V 
letošním roce jsme založili s 
domácími a izraelskými 
partnery Centrum česko-
izraelských inovací a  partner-
ství, které se zaměřuje na chyt-
ré zdravotnictví. V  BEA cam-
pusu tak odspodu vzniká 
inovativní ekosystém, který 
s dalšími partnery v kraji pro-
mýšlí spolupráci s  podobnými 
ekosystémy v Izraeli.
n Takže se nově zaměříte 

na zdravotnictví?
Takto bych to úplně neřekl, 

i  když TESCO SW za preven-
tivní diagnostiku mozku získa-
lo loni ocenění Czech DIGI@
MED Award. Digitalizace je 
základem inovací napříč obory 
a  zdravotní péči nevyjímaje. 
Zdravotnictví je v rukách kom-
petentních lékařů a zdravotních 
manažerů, ale IT a  další tech-
nické obory mohou některé 
procesy vylepšit. Zajímá mě 
užitečnost pro zákazníky. Dnes 
to může být zdravotní péče, 
zítra energetika a pozítří chytrá 
města. 
n Často mluvíte o  význa-

mu domova. Jak se to odráží 

ve vašem podnikání?
Považuji se za olomouckého 

patriota. To je domov, rodina 
a  duchovní hodnoty, které mi 
dávají směr. To, že dáváme pe-
níze tu na varhany, tu hasičům 
na nový vůz, tu na sport, to jsou 
drobnosti, které nic zásadního 
nezmění. Mým životním snaže-
ním je přispět k  dlouhodobě 
udržitelnému rozvoji regionu 
s respektem k předkům i k bu-
doucím generacím. Do toho in-
vestujeme se všemi spolupra-
covníky. Mám úctu k  práci 
podnikatelů první republiky, ať 
již to byli Češi, Židé, nebo 
Němci. Navazujeme na jejich 
odkaz. Žádná společnost se ne-
dokáže dlouhodobě rozvíjet, 
pokud nemá silné hospodářské 
základy a není hodnotově ukot-
vena.
n A co budoucí generace?
Vše, co tu dnes kolem sebe 

vidíte, se může během příštích 
let rozpadnout, pokud o  to ne-
budou pečovat další generace 
mladých, pro které se kreativní 
práce a podnikání stanou smys-
lem života. V podnikání je dů-
ležité zajistit mezigenerační 
kontinuitu, kdy dostává prostor 
mladá generace jak k  novým 
nápadům, tak i  chybám. Za 
svůj největší úspěch považuji, 
že jsem tu kontinuitu dokázal 
zajistit. Aby mladí uspěli, tak 
musí tvrdě pracovat, ale jak rád 
kolegům říkám, nikdy nesmí 
chybět boží požehnání, bez to-
ho to nejde.  (zr)
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Zvykl jsem si, že doma není nikdo prorokem

Aleš Honus

Několik bytových domů a ta-
ké sál s venkovním amfiteátrem 
nahradí nevzhlednou budovu 
Slezanky v  historickém centru 
Opavy. S  budovou si nevědělo 
rady několik politických repre-
zentací, přičemž ta současná se 
rozhodla letitý problém vyřešit 
demolicí.

Na projektu výstavby nových 
budov pracuje prestižní archi-
tektonické studio Chybik 
a  Krištof.  „Zvažovali jsme ně-
kolik variant včetně rekonstruk-
ce. Jen zajištění statiky stávající 
Slezanky by vyšlo na  zhruba 
20 milionů korun,“ říká primá-
tor Tomáš Navrátil (ANO).

Domy, které zbouranou Sle-
zanku nahradí, budou inspiro-
vány předválečnou bytovou vý-
stavbou na Horním náměstí. 

„V  prostoru dnešního diva-
delního klubu vyroste malé  
náměstíčko se vstupem do  no-
vého multifunkčního sálu, který 
Opavě citelně chybí, 
a  venkovního amfiteátru 
na  menší akce pod širým 
nebem,“ dodal Navrátil. Bytové 
domy postaví soukromé firmy, 
sál pak město. Projekt počítá 
i s podzemním parkováním pro 
obyvatele domu i  návštěvníky 
sousedícího Slezského divadla.

Vedení města své plány před-
stavilo i opozici. „Jsem přesvěd-
čený o tom, že se nám konečně 
podaří vyřešit jeden obrovský 
letitý problém. Slezanku nahra-
dí zajímavé budovy a  multi-
funkční sál ještě více oživí cent-
rum města. V  neposlední řadě 
se vyřeší parkování přímo v his-
torickém centru města,“ dodal 
primátor.

Opavskou Slezanku 
nahradí bytové domy

Jiří Růžička

Obnova Podzámecké zahra-
dy v  Kroměříži se dočká pří-
spěvku ve výši 1,5 milionu ko-
run od místní radnice. O dotaci 
požádala Správa Arcibiskup-
ského zámku a  zahrad v  Kro-
měříži. Městští zastupitelé po-
skytnutí dotace již schválili. 
Zámek i  přilehlá Podzámecká 
zahrada jsou na seznamu pa-
mátek UNESCO, spravuje je 
olomoucké arcibiskupství.

Peníze budou použity na 
první etapu mykologického 

průzkumu, který má pomoci 
zajistit provozní bezpečnost za-
hrady. Dále je správa zámku 
a zahrad využije na první etapu 
oprav cestiček, pořízení a opra-
vu laviček a  odpadkových 
košů, obnovu mlýnské strouhy 
a pořízení techniky pro údržbu 
parkového areálu.

Pokračuje projekt 
obnovy

„Máme tu památku UNESCO, 
zámkem se prezentujeme. Něja-
kým způsobem by spolupráce 

s  arcibiskupstvím měla být na-
stavena,“ řekl starosta Jaroslav 
Němec (nez.). Doplnil, že údržba 
zahrady každoročně stojí 12 mi-
lionů korun. Podle místostarosty 
Vratislava Krejčíře (piráti) na-
vštěvují Podzámeckou zahradu, 

která funguje jako největší park 
v  Kroměříži, hlavně občané 
města.

Dotaci naopak kritizoval 
opoziční zastupitel Richard 
Kreml (Zelení, zvolen za Zdra-
vé Kroměřížsko). „Nemyslím 
si, že bychom měli jako město 
utrácet tímto směrem,“ řekl 
Kreml. Peníze města by podle 
něj měly být využity na investi-
ce do městského majetku.

V  Podzámecké zahradě 
a  zámku pokračuje pětiletý 
projekt obnovy zhruba za   
250 milionů korun, z toho 226 

milionů pokryje evropská dota-
ce. Hotový by měl být koncem 
příštího roku. V  zahradě do-
končují řemeslníci obnovu vod-
ního systému. Od letošního 
ledna také opravují střechu 
zámku. 

Přístup zdarma
Loni začaly úpravy zámecké 

galerie, která je proto nyní za-
vřená, a  také se zámkem sou-
sedící Mlýnské brány. Vznikne 
v ní expozice věnovaná biskup-
ské gardě. Pracuje se i  na re-
staurování zámeckých interié-

rů včetně slavného Sněmovní-
ho sálu.

Správu Arcibiskupského 
zámku a  Podzámecké zahrady 
v Kroměříži převzalo loni olo-
moucké arcibiskupství, katolic-
ká církev je získala zpět v resti-
tucích. Předtím se o  provoz 
obou památek staral Národní 
památkový ústav. V  loňské se-
zoně ovlivněné koronavirem si 
zámek prohlédlo zhruba 58 ti-
síc lidí, o  rok dříve jich bylo 
okolo 70 tisíc. Podzámecká za-
hrada je přístupná zdarma.

Radnice přispěje na Podzámeckou zahradu
Nějakým způsobem 
by spolupráce 
s arcibiskupstvím 
měla být nastavena 

Jaroslav Němec,  
starosta

ČESKÁ PREMIÉRA. V české premiéře dnes uvede Městské divadlo Zlín hru Dnes večer nevařím kanadského dramatika Nor-
ma Fostera. V hlavní roli se představí oblíbená herečka a držitelka Ceny Thálie Helena Čermáková (na snímku). „Je to nádherný 
příběh o potřebě znovu najít sám sebe,“ uvedl umělecký šéf divadla a režisér inscenace Patrik Lančarič.  (alf)
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Nezisková organizace SOS 
dětské vesničky začne působit 
i  v  Moravskoslezském kraji. 
První kancelář otevře v  Haví-
řově, kde se připravuje spuštění 
dvou programů. První bude za-
měřen na pěstouny a jejich pod-
poru, druhý bude vyhledávat 
mladé rodiny, kterým hrozí 
odebrání dítěte, nebo mamin-
ky, které zvažují dítě odložit 

z  důvodu nedostatečné podpo-
ry z okolí. 

„Chystáme spolu se společ-
ností Heimstaden vybavené ma-
lometrážní byty, kde budou po 
dobu půl roku tito rodiče prochá-
zet tréninkovým programem. 
V kombinaci s bydlením v přiro-
zeném prostředí je projekt uni-
kátní,“ řekla ředitelka SOS ves-
niček Jindra Šalátová.   (plk)

Pomohou pěstounům
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