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V predchádzajúcej spoločnosti pôsobil viac ako 20 rokov. Prednedávnom svoje pôsobisko zmenil a namiesto doterajšieho 
obchodovania s papierom stojí aktuálne na opačnej strane barikády, na strane predaja tlačových technológií. Polygrafii však zasvätil 
celý život a tvrdí, že by mu bolo ľúto toto odvetvie opustiť. O tom, aké skúsenosti mu dalo pôsobenie v predošlej, rovnako úspešnej 
spoločnosti, ale aj o postojoch k aktuálnym trendom v polygrafii sme sa rozprávali s Country Director CZ & SK Production 
Printing Products Petrom Breburdom.   
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Polygrafie ještě přinese 
spoustu změn

V polygrafii pôsobíte už vskutku dlhú dobu. Aká bola 
vaša cesta k tomuto odvetviu? Je niečo konkrétne, v čom 
vám učarovala polygrafia? 

Ke konci studia na vysoké škole jsem se rozhodoval, 
do kterého oboru půjdu. Jsem vzděláním ekonom, takže 
jsem hledal průmyslový segment, který by mne zaujal. Vedle 
možností z různých druhů průmyslové výroby se objevila 
i nabídka z tiskárny. A být u výroby knihy nebo časopisu mne 
lákalo, přišlo mi to velmi zajímavé. Takže já jsem v polygrafii 
úplně od počátku své pracovní dráhy. Byl jsem uchvácen 
strojovnou, ruční sazárnou, klapotu tiskových strojů. Ten, kdo 
pamatuje knihtiskovou technologii, navíc potvrdí, že tiskárna 
krásně voněla. 

Pôsobili ste vyše 20 rokov v jednej spoločnosti, 
v spoločnosti Ospap. Prednedávnom ste svoje pôsobisko 
zmenili a z obchodovania s papierom, spotrebným 
materiálom, ste sa ocitli na strane predaja tlačových 
technológií pre produkčnú tlač v spoločnosti Canon. 
Po toľkých rokoch pôsobenia v jednej firme je odchod 
z nej zrejme veľmi náročný. Zvykli ste si rýchlo na túto 
zmenu a čo ste museli pre svoju adaptáciu obetovať, 
resp. akceptovať?

To je velmi zajímavá otázka a já si jí s dovolením rozdělím 
na dvě části. Jedna část směřuje k změně jako takové. 
Realizovat změnu po tak dlouhé době je asi vždy velmi 

těžké a bylo to tak i v mém případě. Intenzivně jsem o tom 
přemýšlel několik měsíců. V mém tehdejším pracovním okolí 
se mnoho změnilo. Novým majitelem po akvizici mé původní 
firmy byla velmi dobrá společnost, ale já měl částečně jiný 
pohled na řízení firmy. Změna byla v té chvíli vhodným 
řešením. Zpětně hodnotím schopnost rozhodnout se a jít 
novou cestou jako fantastickou věc, která člověku přinesla 
novou zkušenost, pokoru, kontakty, nadhled i hodně nové 
energie. Musel jsem obětovat zaběhnutý systém práce se 
svými plusy i mínusy. Známé prostředí a lidi. Akceptoval 
jsem potřebu se naučit novým věcem a zapojit se do jiného 
obchodního modelu.

Druhá část odpovědi se týká polohy, jaký je posun 
od papíru a médií k tiskovým technologiím.

Vždy jsem říkal, že manažer může být úspěšným 
i mimo svůj obor, nyní po zkušenosti z krátkého působení 
ve strojírenství to vidím malinko jinak. Manažer může být 
úspěšný i mimo svůj obor a nyní jen dodávám, že je škoda 
svůj obor opouštět. Ztratit všechny ty dlouholeté kontakty, 
vzdát se znalosti vazeb a chování trhu je opravdu zbytečné. 
Proto mi post v Canonu nepřipadá úplně cizí. Učím se 
znát více detailů o technologiích a servisu, ale zákaznické 
segmenty jsou více méně stejné či podobné. Komunikuji se 
svými dřívějšími zákazníky. S mnohými se znám velmi dobře 
osobně a pro vysvětlení technických detailů mám vedle sebe 
celou řadu skvělých odborníků.
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A protože jsem si jist, že tržní prostředí se bude 
neustále vyvíjet, čekají nás neustálé změny. Proto 
znalost a orientace ve vícero segmentech jsou vždy 
velkou výhodou pro jakékoli uplatnění v budoucnu. 
Každá dovednost je osobnostní bohatství. 23 let 
prožitých se změnami Ospapu bylo nádherným 
obdobím, ale moc zajímavá je i nynější etapa, kdy se 
na trh, který znáte, díváte jinýma očima. 

Aké pozitívne skúsenosti sa vám v riadiacej práci 
osvedčili a preniesli ste si ich aj do novej súčasnej 
pozície riaditeľa v úplne inej oblasti odvetvia 
tlačiarenského priemyslu?

Zde pracuji s menším týmem i když kolegů v přímé 
linii mám paradoxně více. Toto je dáno organizací 
firmy přes produktové kategorie. Nejvíce využívám 
zkušeností z práce s lidmi. Je to zejména o komunikaci 
a naslouchání. Věnuji se rozvoji lidí, zadávání úkolů, 
cílů, jejich hodnocení a sledování průběžného plnění 
plánů.

Principy práce s lidmi jsou všude stejné. Dobrá 
firemní kultura je důležitá pro jakýkoli obor či segment. 
To, jak celý mechanismus funguje, odlišuje jednu firmu 
od druhé. Zastávat vedoucí pozici je v prvním případě 
zejména o práci s lidmi.

Naopak, v čom bolo odlišné pôsobenie 
na predchádzajúcom poste oproti aktuálnej pozícii 
v spoločnosti Canon? 

Můj předcházející post byl o komplexním řízení 
celé firmy podpořené decentrální organizací. 
Lokální management měl hodně volné ruce v cestě 
za dohodnutými cíli. To bylo velmi zajímavé 
pro možnost realizace vlastních nápadů. Na druhé 
straně se někdy vymýšlelo již vymyšlené, protože 
chyběla větší koordinace aktivit a činností v rámci 
Evropy. Canon je velmi profesionální firma, která 
je centrálně organizována. Prostě jako každá velká 
korporace. V tak velké a komplexní firmě jsou 
možnosti vlastních řešení omezeny a já toto plně 
chápu. Naší hlavní kompetencí je úspěšně řídit prodej 
a vést obchodní tým směrem ke splnění cílů. Z jiného 
pohledu na fungování velkých korporací se určitě 
dají nalézt jednoznačné výhody. Já osobně obdivuji 
obrovský důraz na výzkum a vývoj, velmi propracovaný 
produktový marketing a široký záběr produktů 
v mnoha segmentech.

Existuje v polygrafii ešte niečo, čo vás dokáže 
prekvapiť?

Myslím, že ano. Sleduji, jak se mnoho firem vyvíjí. 
Mění se struktura trhu. Ten, kdo byl vedoucí firmou 
před pár lety může dnes mít problémy s obchodní 
strategií. Rozvíjí se specializace a zaměření. Mění 
se obchodní modely. Budou změny v majitelských 
strukturách. Polygrafie tak jako mnoho jiných oborů 
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řeší generační výměnu a ne všude je tato problematika 
snadno řešitelná. Vedle to se neustále vyvíjí technologie. Vedle 
digitálních technologií je výrazný posun vidět i v dokončovací 
fázi výroby. Takže i polygrafie přináší a bude přinášet spoustu 
změn.

O modernej polygrafii sa často hovorí, že samotnú 
znalosť technológie strieda marketing a kreativita. 
Čo si o tomto vyhlásení myslíte vy? Aké by malo byť 
zastúpenie kreativity voči znalosti technologických 
postupov a zákonitostí? 

Klíčové pro úspěšné působení na trhu je schopnost odlišit 
se, mít efektivní obchodní model s důraznou kontrolou 
nákladu a velmi dobře zpracovány cílové segmenty 
zákazníků. Okolo toho všeho je jakási emoční část, která se 
týká toho, jak jsou firma či její výrobky a služby vnímány. 
Já jsem velkým podporovatelem chytrých marketingových 
konceptů. Je důležitá vzájemná vazba kreativity 
a pragmatických znalostí o technologií. Jedno nemůže žít bez 
druhého. Vnímám důležitost odbornosti a znalostí s umem 
zaujmout a vyvolat emoci. A myslím si, že toto funguje 
i ve zdánlivě chladném světě Business to Business.

Keďže pôsobíte v odbore už viac ako 22 rokov, viete 
zrejme zhodnotiť priority, ktoré panovali v polygrafii 
vtedy a teraz. Ako sa za ten čas zmenila polygrafia? Ako sa 
zmenilo jej postavenie a dôležitosť v hospodárstve krajiny? 

Ono je to letos vlastně 30 let, co působím v polygrafii. 
Velmi rychle ten čas uběhl, nicméně já jsem na to dlouhé 
období velmi hrdý. Když jsem v roce 1989 jako mladý 
absolvent začínal, vedl jsem tehdy poměrně brzy celé nákupní 
oddělení v jedné tiskárně. Tehdy byla dodací lhůta tiskových 
zakázek běžně i 2-3 roky. Sice se jednalo o různé formuláře, 

ale i tak je to ve srovnání s dnešní dobou neuvěřitelné. Proto 
byl asi i tak velký rozvoj soukromých tiskáren v 90. letech. 
Ať už vznikem na zelené louce či restitucemi tehdejších 
provozů. Mnoho začínajících podnikatelů v tomto oboru 
viděli lukrativní příležitost. 

Takže velký rozdíl je v celém obchodním modelu a chování 
tržního segmentu. Rychlost, tlak na cenu, flexibilita, snižující 
se náklady, specializace a personifikace. A to nemluvím 
o obrovské technologickém vývoji. Logicky je ta masívní 
investiční vlna z 90. let pryč, ale pořád dochází k zajímavému 
technologickému posunu. A poslední roky se růst projevuje 
zejména v digitálních technologiích. Tiskárny se musely 
naučit i komplexnímu řízení nákladů, nastavit si dobře 
procesy a sestavit fungující pracovní týmy. Z omezeného 
počtu výrobních subjektů konce 80. let se stal poměrně 
významný průmyslový obor. Jen jsme si v tom nádherném 
oboru neudrželi přidanou hodnotu, která nám umožnuje 
pokrýt investiční rozvoj a nákladovou strukturu. Celková 
profitabilita oboru poklesla i když jsou velké individuální 
rozdíly. A dívám se na tento průmyslový segment celkově, 
včetně výrobců či distributorů grafických materiálů a médií.

Canon je nadnárodná spoločnosť, ktorá je 
na popredných priečkach v predstavovaní unikátnych 
technologických noviniek. Ako sa spoločnosť, akou 
Canon je, pripravuje na podujatie Drupa 2020? 
Prebiehajú prípravy na toto najväčšie svetové podujatie 
svojho druhu už teraz? 

Ano, Drupa 2020 je v přípravě. Projektový tým pracuje 
na organizaci celkové prezentace. Od architektury výstavní 
expozice, prezentace tiskových technologií až po ubytování 
či marketingovou komunikaci. Je to velmi náročný 
a komplexní proces. Samozřejmě jde o velmi významný výdaj 
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Pořád jsem ale velký optimista v tom, že tisk a papír mají 
ještě mnoho dlouhých let před sebou.

Hovorí sa o vás, že svoj voľný čas sa snažíte 
využiť aktívne a naplno, o čom svedčí aj vaša záľuba 
v potápaní. Čomu sa najradšej venujete a ako ste sa 
dostali k potápaniu? Kde ešte – okrem podmorského 
sveta dokážete nájsť oddych a zrelaxovať? 

Mou velkou zálibou, koníčkem, prostředkem relaxace 
je sport a to v mnoha jeho druzích. Sportem číslo jedna 
je stále fotbal, který aktivně hraji. Asi před 15 lety jsem 
podlehl módní vlně golfu, nicméně i tato aktivita je pro 
mne krásnou možností relaxace. Nejsem posedlý honěním 
nízkého handicapu, hraji rád sám a přemýšlím si, taky rád 
trávím čas s kamarády na pivku či kávě. Poslední roky 
jsem začal hodně jezdit na horském kole a to tak, že občas 
jezdím i závody. Kvůli atmosféře, ne kvůli umístnění, 
protože vždy končím hodně za polovinou závodníků. 
Předjíždí mne desítky jiných závodníků, ale nemám z toho 
depresi. Když mám možnost, hraju se synem tenis, to jsou 
velmi vyhecované souboje. Mám rád hory, takže v letě 
trekking, v zimě lyžování. Členové mé rodiny jsou, jak je 
nazývám, lehátkové typy, takže během dovolených utíkám 
do potápěcích center a vždy zvládnu pár ponorů. Za ty 
roky jich mám za sebou několik desítek a to v mnoha 
mořích světa. Pozorovat život v prostředí, které není vaše 
vlastní, je prostě úžasné. Potápění vás vede vzhledem 
k riziku i k velkému sebeovládání a pokoře. Má potápěčská 
cesta začala tak, že má žena vypozorovala, jak sledují 
pořady v televizi a jak o potápění mluvím. A já pak jednou 
dostal certifikát na potápěčský kurz. Nicméně jsem od ní 
dostal darem také tandemový seskok padákem, kterých 
jsem několik absolvoval a přežil. Takže vlastně ani nevím, 
co tou podporou v adrenalinových sportech má žena 
zamýšlí…

Vedle sportu mne velmi baví cestování. Obohacuje mne 
poznání jiných kultur, architektury, přírody, jídla i chování 
lidí. Máme takovou polygrafickou cestovatelskou skupinu 
a viděli jsme moc krásných míst světa. Škoda, že není více 
týdnů dovolené.

Nevím, zda by vše potvrdila i má manželka, ale i na rodinu 
se pamatuje, pokud není možno propojit se sportem, což 
s dcerou kolo a zmíněný tenis se synem zvládáme, tak 
třeba spolu chodíme řešit úkoly v únikových hrách či jen 
tak sednout a dát si něco dobrého. Vždy si najdeme čas 
na společné rodinné dovolené.

v marketingovém rozpočtu. Proto je 4-letý cyklus dostačující 
a nebránil bych se asi i prodloužení zpětně na 5 let, tak jak to 
bylo koncem 80. a začátkem 90. let.

Prezradíte tajomstvo, čo pripravujete pre svojich 
zákazníkov v roku 2020? Aspoň v hrubých náznakoch?

Moc bych rád, protože to by bylo velmi zajímavé. 
Ale nemohu. V tuto chvíli se pracuje s takzvanými embargy 
na informace a jejich předčasné sdělení není prostě možné. 
Vše je součástí průmyslového tajemství. Na veletrhu Drupa 
2020 určitě nějaké novinky budou a ve vhodný moment 
před počátkem veletrhu začne od všech vystavovatelů masívní 
komunikační kampaň.

Na veľtrhu Reklama & Polygraf ste odkázali 
zákazníkom veľavravnú vetu: „Buďte otvorení novým 
veciam a spôsobom práce.“ Ako veľmi je podstatná 
inovácia v polygrafii? Ako inováciu dostať do podnikov, 
ktoré spolupracujú s konečným zákazníkom? Pociťujete, 
že zákazníci chcú inovatívne produkty?

Ta věta o nových věcech souvisí s mým osobním 
nastavením. Vnímám důležitý význam změny a neustálého 
posunu vpřed. Lidé obecně po změnách volají, ale přitom je 
jejich adaptace na změnu často velmi pomalá, komplikovaná 
a mnohdy negativní. To jsou obecné rysy změnového 
procesu, které má stejné chování ve všech oblastech, tedy 
i v polygrafii. Vzhledem k tržnímu vývoji musí každá firma 
sledovat celý kontext tržních souvislostí a mít jasnou strategii, 
jak chce na trhu působit. Mnohé tiskárny si neuvědomují, jak 
rychle se mění jejich zákazníci, nehledají cestu nových služeb, 
zůstávají v ulitě snižujících se cen, a to je postupná cesta 
k zániku. Zcela jistě se objeví noví hráči, kteří budou velmi 
rychlí a efektivní. To můžou být subjekty ze zahraničí či nově 
pojatý koncept zajišťování zakázek nějakou mladou lokální 
firmou. Bude se komunikovat přes sociální sítě. Potřeba 
inovací je veliká. Bez nich by tržní segment stagnoval. 

Vnímám pořád velkou opatrnost a konzervativní přístup 
ze strany mnohých firem. Bude však pokračovat již zmíněná 
generační výměna a to nejen ve vlastnických strukturách 
polygrafie, bude se postupně měnit i vnímání potřeby 
tiskových zakázek u zadavatelů. 

Zákazníci se určitě o inovativní produkty zajímají, mají 
poměrně slušný přehled. Jsou mezi námi mnozí inovátoři 
ale podstatná většina je velmi pomalá a nerozhodná v hledání 
nových služeb či inovacích výrobků. 

03_19_Rozhovor Petr Breburda



15Ročník_2019_03

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

Prezradíte našim čitateľom vašu osobnú filozofiu, 
hodnoty, ktorými sa snažíte riadiť a dodržiavať ich 
v pracovnej aj súkromnej stránke života?

Jsem přesvědčen, že každá životní či pracovní situace 
má své řešení. Nepamatuji si moc citátů či se jimi neřídím, 
ale líbí se mi: „Kde je vůle, tam je cesta“ nebo ještě lepší 
„Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ S tímto 
vyjádřením se hodně ztotožňuji.

Proto jsem rád obklopen proaktivními lidmi s pozitivním 
myšlením. Vždy se najdou momenty, kdy něco nefunguje či 
se nedaří. Od toho tady ale jsme, abychom to uměli vyřešit 
nebo změnit či zlepšit.

I když jsem ve své manažerské kariéře řešil spoustu 
složitých a citlivých záležitostí, vždy ctím zákon a etiku. 
Vnímám důležitost mezilidské otevřené a upřímné 
komunikace. Vážím si poctivého a zodpovědného přístupu 
k práci i životu. 

A myslím si, že vše má být děláno s nadhledem a pokud to 
jde a je to vhodné, tak určitě vždy s humorem.
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