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Přesah
Celý příběh nemá úplně daleko k dokonalosti. V devadesátých letech  

se potkali. Úspěšný muž a úspěšná žena. On, charismatický praktik, který 
provozoval velkoobchod se sanitou a instalatérskými potřebami. Ona, mi-
lovnice společnosti, jež vedla eventovou agenturu. Dnes společně zaměstná-
vají na 600 lidí, vyrábějí 560 produktů, exportují do 40 zemí, generují roční 
obrat přes půldruhé miliardy korun, vychovávají dvě děti, cestují a provozují 
úspěšné vinařství. A aby tento americký sen, žitý v Břeclavi, neměl snad 
málo výjimečnou tečku, od letošního března jsou společně ověnčeni prestiž-
ním titulem Podnikatel roku.

Text: Ondřej Holomek

VERSUS
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Jak sami přiznávají, i proto v posledních 
měsících stále častěji řeší i jiná témata,  
než ryzí byznys. Firemní kulturu, ochranu 
vody, kultivaci životního prostředí, odkaz 
regionu. Nebo to, jak po dvaceti letech 
v nejvyšších manažerských pozicích naložit 
s rodinným stříbrem. Společností Alca plast 
- největším výrobcem sanitární techniky ve 
střední a východní Evropě. 
Ve velkoryse pojaté hlavní budově, které 
dominuje třípatrový nerezový trychtýř 

od architektonického studia manželů 
Bainarových, projdete recepcí vyskládanou 
z designových tlačítek oceněných  
Red Dot Award a usadíte se ve třetím patře. 
Na minutu přesně za vámi dorazí usměvavá 
žena s jiskřivýma hnědýma očima. Radka 
Prokopová nás upozorňuje, že na povídání 
má vyhrazenou přesně hodinu, ale zároveň 
vás svým bezprostředním vyprávěním 
nenechá na pochybách, že právě ona je 
z dvojice manželů společenštějším živlem.

V roce 2007  
byl ve společnosti  
Alca plast nasazen 

Informační systém K2.
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▲ Začátky byly ale bláznivé, každý z nás musel obsáhnout všechny role. Byli jsme nákupčími, 
prodejci, skladníky i řediteli v jednom. Na druhou stranu, každý den nás ohromně posouval 
ve zkušenostech, v kontaktech, v dovednostech.

Na břehu Dyje
Ale pojďme zpátky do roku 1998,  
kdy v Břeclavi vznikla společnost Alca 
plast, s.r.o. Tedy do doby, kdy Radka 
Prokopová opouštěla Prahu a rozhod-
la se se svým manželem Františkem 
Fabičovicem zakotvit v pětadvacetitisí-
covém okresním městě ležícím na řece 
Dyji. „Už během univerzity jsem věděla, 
že chci být samostatná a něco tvořit. 
Nikdy v životě jsem nebyla zaměstnaná. 
Podnikání vždycky bylo mou životní 
filozofií, k založení Alca plastu však byla 
tehdy rozhodující energie partnera, pro-
tože každý z nás se do té doby profiloval 
v trochu jiném oboru. Já jsem začínala 
tím, že jsem organizovala večírky, kdežto 
manžel byl technicky založený. Věděl, 
že chce se sanitou nejen obchodovat, ale 
zároveň něco sám tvořit, držet v ruce fi-
nální výrobek, mít možnost ho přetvářet 
a posouvat ho někam dál. A pro mě zase 
bylo důležité obchodovat s něčím, čemu 
věřím, s někým, komu věřím, a dávat 

tomu ten další rozměr,“ říká Radka 
Prokopová a druhým dechem dodává, 
že samotné začátky skutečně byly velmi 
turbulentní. „Začátky byly ale bláznivé, 
každý z nás musel obsáhnout všechny 
role. Byli jsme nákupčími, prodejci, 
skladníky i řediteli v jednom. Na druhou 
stranu, každý den nás ohromně posou-
val ve zkušenostech, v kontaktech,  
v dovednostech. Manžel navíc jako 
praktik trval na tom, aby firma hned od 
začátku vydělávala, aby byla své zaměst-
nance schopná uživit. To nebylo lehké, 
protože jsme něco nainvestovali do 
výroby a odběratelé nám zpočátku moc 
nevěřili. Na trhu se pohybovala strašná 
spousta překupníků, ale jen minimum 
výrobců. Tohle všechno jsme museli 
zlomit. A zároveň vydělávat na neustálé 
investice do samotné výroby.“
Firma se tou dobou soustředila na dva 
produkty – napouštěcí a vypouštěcí 
ventil. Jaký to rozdíl oproti dnešku, kdy 
třímáte v rukou tlustý katalog obsahu-

jící téměř šest stovek výrobků. Ventily, 
sifony, moduly, žlaby, vpusti, ovládací 
tlačítka, předstěnové instalační systémy 
nebo záchodová sedátka. Všechny  
produkty přitom vznikají in-house,  
ve velkých výrobních halách. A jak  
Radka Prokopová přiznává, v plánech  
na budoucí rozvoj firmy trošku naráží na 
limity regionu, v němž společnost pů-
sobí. „Je to stále těžší. Region je tradičně 
zemědělský, z hlediska technologií tady 
žádné know-how nebylo. První fáze tedy 
byla zejména o tom, naučit se společně 
s lidmi rozumět technologiím, které ve 
výrobě máme. Když lidi vychováte, zís-
kají hodnotu na trhu práce a následně se 
rozhlíží. To je absolutně přirozená věc. 
Snažíte se je motivovat, ale Rakousko máme 
hned za hranicemi a mzdy v Rakousku 
jsou stále ještě nesrovnatelné. Do Brna je 
to autem půl hodiny, do Bratislavy nece-
lou hodinu. Směrem na Slovensko 
postavili automobilové fabriky, řada 
nadnárodních firem tu otevírá své 
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▼ S nedostatkem vhodných pracovníků se tak snaží majitelé bojovat po svém. Třeba tím,  
že musejí ještě víc než jinde dbát o firemní kulturu, mezilidské vztahy a vyladěné prostředí  
samotných provozů.

provozy. Mnohdy přitom dostaly oproti 
českým podnikatelům obrovské dotace 
na zaměstnance, což zruinovalo desítky 
malých podnikatelů a zavřelo pár míst-
ních maloobchodů. A aby toho nebylo 
málo, místní lidé jsou zvyklí po generace 
žít v nějakém rytmu. I když se to postup-
ně mění, stále platí, že si zaměstnanci 
chtějí odpoledne obstarat svůj vinohrad, 
jít na svoji zahrádku. Ne, trh práce tady 
není jednoduchý,“ říká rodačka ze Žďáru 
nad Sázavou, která přiznává, že nebýt 
manžela, nejspíše by měla tendenci 
podnikat jinde.

Manželé v práci i po práci
S nedostatkem vhodných pracovníků 
se tak snaží majitelé bojovat po svém. 
Třeba tím, že musejí ještě víc než jinde 
dbát o firemní kulturu, mezilidské vztahy 
a vyladěné prostředí samotných provozů. 
Přitom není neobvyklé, že v Alca plastu 
pracují manželé, sourozenci nebo celé 
rodinné klany. Ostatně, která jiná firma 
by měla držet rodinný étos více než ta, 
která ho má v samotném DNA? V ma-

nagementu Alca plastu pracoval dříve 
otec Radky Prokopové, dnes tam kromě 
manžela a dětí pracuje také řada dalších 
příbuzných. Ta představa je pro mnoho 
z nás stejně tak krásná, jako zrádná. Kolik 
bychom na světě napočítali vztahů, jež 
se začaly drolit ve chvíli, kdy se do nich 
začal promítat společný stres, finance 
nebo různé pohledy na podnikání? Radka 
Prokopová to však s manželem zvládá 
i díky rozdílné energii obou partnerských 
živlů.     
„Ta největší výhoda je v tom, že pokud 
nejste charakterově pokřivení, podnikáte 
s někým, kdo je pro vás nejbližší osoba 
a můžete se na ni v kterýkoli moment 
spolehnout, můžete jí věřit. Když je 
v managementu více společníků, už je to 
jiná skupina lidí, v níž je mnohem větší 
prostor pro protichůdné názory, vzájem-
né antipatie nebo třecí plochy. My víme, 
proč to děláme. Víme, že to celé stojí na 
entitě rodiny a že by bylo naprosto mimo, 
kdybychom šli proti sobě. Tím bychom 
popřeli naše základní hodnoty. Nevýho-
da je samozřejmě v tom, že podnikáním 

příliš žijeme, a tudíž nemáme takovou 
možnost trávit společný čas jinak.  
Pro mě je ventil cestování, kultura, ná-
vštěva divadla, poznávání jiných kultur. 
Jsem spíš městský člověk, zatímco pro 
manžela je hlavní vášní příroda. V tom  
se rozcházíme, ale pro samotný náš vztah 
je to vlastně spíše dobře. Do jisté míry 
se to projevuje i v podnikání. Nebýt mě, 
bylo by dost možná pro manžela město 
ještě zavřenější, já jsem pro změnu i díky 
Františkovi dokázala najít na venkově i to 
pěkné. V tomhle se určitě obohacujeme. 
Samozřejmě máme spoustu společných 
koníčků, kola, lyže a obecně veškerý čas 
trávený s dětmi.“

Podnikání není jen vydělávání peněz
Á propos, vztah k dětem. Další z velkých 
témat, které dnes musí řešit úspěšní 
podnikatelé „devadesátkových“ firem. 
Nejde už jen o to najít vhodný kompromis 
mezi profesním a rodinným životem nebo 
si udělat čas na výchovu. Ale zároveň 
pečlivě zvažovat, zda jsou právě děti 
vhodnými nástupci ve vrcholném  
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managementu firem. Přitom nejde mnoh-
dy ani tak o schopnosti nebo inteligenci, 
ale často víc o chuť pokračovat v práci 
rodičů. „Děti vidí, jaká je zátěž žít v rodi-
ně, která podniká. Nevidí tedy jen plusy, 
ať už jde o peníze nebo jakýsi – a to slovo 
fakt nemám ráda - společenský status, 
ale zároveň vidí i negativa s tím spojená. 
Stres, čas trávený v práci, proměnlivé me-
zilidské vztahy. Naše děti do té „kuchyně“ 
nejen vidí, ale mají ji na talíři den co den. 
Ví, co řešíme, jak se u toho tváříme. Jejich 
ohromnou výhodou je, že se můžou na 
cokoli zeptat. A že se můžou rozhodnout 
podle svého,“ říká matka dvou téměř 
dospělých dětí, které by se časem měly, 
podle ideálního scénáře, stát jedněmi 
z těch, kteří budou v nejbližší budouc-
nosti opečovávat úspěšnou značku, která 
dávno překročila hranice Břeclavi nebo 
regionu střední Evropy. 
„Přiznám se, že s manželem způsob 
dalšího působení v našich firmách často 
diskutujeme. Ženy jsou přece jen více 
zaměřeny na rodinu a prožívání dalších 
hodnot. Muži mívají v sobě větší motor 
i ego posouvat věci dál, porovnávat se, 
soupeřit s konkurenty. Pro nás je teď 
největší téma vybrušování rodinného 
stříbra. Firma má už dneska přesah,  
už to není jen o tom, že nás něco baví, 
že se tím dobře živíme, že jsme v tom 
relativně úspěšní. Ale tvoříme zároveň 
portfolio firem, které by mělo mít nějaké 
pokračování v další generaci a mělo by 
se dál rozvíjet. Naším momentálním 
společným motorem je posunout firmu 
dál. Dostali jsme se do nějakého věku 
a vnímáme, že chceme vytvořit strukturu, 
která přečká bouři procesu předávání, 
a rádi bychom v tom pokračovali. Jen 
třeba v jiné roli. Vytvořit něco, co přetrvá, 
je obrovská výzva. Rozhodně to podni-
kání není jen o vydělávání peněz. Peníze 
už jsou dnes spíš součást toho příběhu, 
nikoli něco, co by nás pohánělo vpřed,“ 
dodává žena, která by – měřeno čistě 
energií, kterou působí na ostatní – mohla 
v nejvyšším managementu působit ještě 
desítky let.

Teď dobýt západ
Což nejlépe poznáte hned z odpově-
di na další otázku, která směřuje na 
další podnikatelské výzvy, které stojí 
před společností Alca plast. Najednou 
se matka, jíž se jemně zaleskly oči při 
povídání o rodinných poutech, promění 

20
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◀ ▼ Pro nás je teď největší téma 
vybrušování rodinného stříbra. 
Firma má už dneska přesah,  
už to není jen o tom, že nás něco 
baví, že se tím dobře živíme,  
že jsme v tom relativně úspěšní.

▶ Dostali jsme se  
do nějakého věku a vnímáme,  
že chceme vytvořit strukturu, 
která přečká bouři procesu 
předávání, a rádi bychom  
v tom pokračovali. Jen třeba  
v jiné roli.
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▶ Nejen v kultuře podnikání v rodinné firmě, ale 
také v akcentaci ekologických hodnot, ochraně 
životního prostředí či potřebě zanechávat za 
sebou pozitivní stopu v rámci regionu. Oba jsou 
členy Česko-lichtenštejnské společnosti, jež se 
snaží kultivovat společnost i přírodu a navazovat 
tak na odkaz našich předků.
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▼ Vinařství Obelisk 
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zpět v ráznou podnikatelku. Energicky 
rozkládá rukama a vypráví: „Rádi bychom 
rozšířili portfolio podlahových žlabů 
do koupelen, v tomto oboru jsme totiž 
opravdová jednička v České republice, 
na Slovensku, v Maďarsku a řadě dalších 
zemí a máme políčeno na další. Chceme 
automatizovat výrobu, abychom mohli 
dál růst a nebyli tolik závislí na aktuálním 
počtu lidí, které potřebujeme. Velkou vý-
zvou je pro nás dlouhodobě trh na západ 
od českých hranic. Na východě mají české 
výrobky velmi dobrou pověst, máme silné 
pozice v Rusku, na Balkáně, naše výrobky 
bodují v arabských zemích. Ale na západě 
je pro nás označení český výrobek stále 
spíš cejchem. Přitom si troufnu tvrdit, že 
naše výrobky jsou ne-li lepší, tak abso-
lutně srovnatelné v kvalitě, funkčnosti 
i designu s globálními leadery. Abychom 
víru ve vlastní kvalitu podpořili, dáváme 
na podlahové žlaby záruku 25 let, na 
moduly 6 let a na většinu dalších výrobků 
15 let. Kolikrát si tím sami pošlapáváme 
vlastní byznys, ale zároveň víme, že je to 
naše volba a nechceme jít s kvalitou dolů. 
Snažíme se, aby i výroba byla naprosto 
ekologická. Sbíráme ocenění za design 
našich produktů. Cenově přitom zůstává-
me stále dostupnější. Přesto v Německu, 
Rakousku, Francii nebo Skandinávii zatím 
nedokážeme zákazníky přesvědčit,“ říká 
Radka Prokopová, a vy vidíte, jak jí sítnicí 
probleskávají plameny.

Voda je náš život 
Zatímco v byznysu je západ teritori-
um, na které má Alca plast políčeno, 
západní hodnoty žijí v majitelích 
už dnes. Nejen v kultuře podnikání 
v rodinné firmě, ale také v akcentaci 
ekologických hodnot, ochraně životní-
ho prostředí či potřebě zanechávat za 
sebou pozitivní stopu v rámci regionu. 
Oba jsou členy Česko-lichtenštejnské 
společnosti, jež se snaží kultivovat 
společnost i přírodu a navazovat tak 
na odkaz našich předků. František 
Fabičovic stál u zrodu vzniku obory 
Obelisk, unikátního krajinářského 
projektu nacházejícího se mezi Lednicí, 
Podivínem, Přítluky a Rakvicemi. Díky 
krajinářským úpravám v podobě obno-
vených mrtvých ramen řeky Dyje se do 
zdejší krajiny vrátila voda. Majitel Alca 
plastu i místního Vinařství Obelisk se tu 
snaží pomocí starých dochovaných map 
ze sedmnáctého a osmnáctého století 

přírodě alespoň částečně navrátit pů-
vodní ráz, aby připomínala krajinu, jíž 
v devatenáctém století obhospodařovali 
Lichtenštejnové. 
„Manžel má vystudovanou lesařinu, 
má rád myslivost, je lokální patriot. 
Zároveň nikdy nevnímal podnikání jako 
způsob, jak vydělat peníze, ale vždyc-
ky toužil tvořit i jiné hodnoty. Chuť 
navazovat na odkaz předků je něco, co 
nám oběma přijde hrozně inspirativní 
– a tady v regionu dokázali Lichtenštej-
nové zanechat skutečně velký odkaz. 
Podle mě je srovnatelný například 
s Tomášem Baťou ve Zlíně. Způsob, 
jakým se starali o krajinu, o vzděla-
nost, o rozvoj. Nám to dává ohromný 
smysl a rádi bychom alespoň částečně 
navázali na jejich činnost. Na počátku 
manželovi nikdo nevěřil, že by to mohl 
dělat nekomerčně, že by mohl něco tvo-
řit jenom pro tu krásu samotnou a pro 
ten princip toho, že takto by ta příroda 
měla fungovat.  Ale dokázal to, i v tom 
je kus takové té chlapské umanutosti, 
která vás žene dál. Navíc je v duši stále 
trochu rebel, který je přesvědčený, že 
když zažité principy budete dělat jinak, 
tak dosáhnete výsledku. I v tom je nejen 
pro mě, ale i pro celou firmu inspira-
cí. A samozřejmě o to více chceme, 
aby ekologie a šetrnost pronikala i do 
našich produktů a celkového vnímání 
zákazníků při hospodaření s vodou,“ 
uzavírá Radka Prokopová, kouká na 
hodinky, jež ukrojily přesnou hodinu 
vyprávění a přináší na rozloučenou dvě 
tašky s kazetou vín z Vinařství Obelisk. 
Odjíždíte odtud s víny, těžkou brožurou 
a dobrým pocitem, že podnikání dokáže 
budovat zajímavé přesahy. Propojit 
různé živly. Muže i ženu. Vodu i víno. 
Mladší i starší generaci. A přitom to celé 
může dávat smysl. 
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EKOLOGICKÉ HODNOTY

„ Manžel má vystudovanou lesařinu, 
má rád myslivost, je lokální patriot. 

Na počátku manželovi nikdo nevěřil, 
že by to mohl dělat nekomerčně, že by 

mohl něco tvořit jenom pro tu krásu 
samotnou a pro ten princip toho, že 
takto by ta příroda měla fungovat.  

Ale dokázal to, i v tom je kus takové 
té chlapské umanutosti, která vás 

žene dál. Navíc je v duši stále trochu 
rebel, který je přesvědčený, že když 

zažité principy budete dělat jinak, tak 
dosáhnete výsledku.“  
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