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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

V roce 1992 vznikla v Boskovicích
firma Igor Láník – Techservis, která
se zab˘vala v˘robou pomocn˘ch
materiálÛ pro slévárensk˘ a meta-
lurgick˘ prÛmysl. V dobû svého
vzniku mûla firma ãtyfii zamûstnan-
ce. Dnes zamûstnává spoleãnost LA-
NIK s.r.o. témûfi dvû stovky pracov-
níkÛ a své v˘robky vyváÏí do více
neÏ 40 zemí svûta. Firmu zaloÏil Ing.
Igor Láník, kterého jsem poÏádal
o odpovûì na nûkolik zvídav˘ch 
otázek.

Igore, mÛÏe‰ se prosím na‰ím ãte-
náfiÛm pfiedstavit? 

Jsem padesát˘ roãník. PfiestoÏe
jsem rodák ze ·umperka, pokládám
se za Boskováka, neboÈ zde bydlím od
sv˘ch 8 let. Do základní ‰koly jsem
chodil na Palackého námûstí, dne‰ní
Gymnázium. Jako stfiední ‰kolu mnû
rodiãe vybrali slévárenskou prÛmy-
slovku v Brnû. Slévárenství jsem pak
zÛstal vûrn˘ po cel˘ Ïivot; po maturi-
tû jsem pokraãoval na Strojnické fa-
kultû VUT v Brnû.

Bezprostfiednû po promoci jsem se
oÏenil. Moje Ïena Jana, se kterou
máme 3 syny (Igora, Borise a Ale‰e),
se stala mojí opravdovou Ïivotní
partnerkou a oporou jak v soukro-
mém Ïivotû, tak i v Ïivotû profesním.

Kde jsi zaãal pracovat po dokonãe-
ní studií?

Po ukonãení vysoké ‰koly jsem na-
stoupil do slévárny oceli ·meralo-
v˘ch závodÛ Brno jako technolog
projektant. ProtoÏe kaÏdodenní dojíÏ-
dûní do Brna bylo únavné, hledal
jsem vhodné zamûstnání v na‰em re-
gionu. V roce 1977 jsem získal místo
v technickém rozvoji Moravsk˘ch ke-
ramick˘ch závodÛ v Rájci-Jestfiebí.
Tento podnik se zab˘val mimo jiné
v˘robou Ïárovzdornin a jin˘ch mate-
riálÛ pro slévárenskou a hutní v˘robu.
Podílet se na v˘voji takov˘ch v˘rob-
kÛ mnû vyhovovalo vzhledem k mé-
mu odbornému vzdûlání a praxi.
Nejvût‰ím pfiínosem pro mÛj dal‰í
profesní rÛst byly pomûry, které tehdy
panovaly v MKZ. Velk˘ tvÛrãí pro-
stor, podpora vedení firmy pro ino-
vaãní ãinnosti, samostatnost pfii fie‰ení
úkolÛ - to v‰e bylo v té dobû zcela ne-
obvyklé. Z organizaãních dÛvodÛ byl
technick˘ rozvoj v MKZ pfiefiazen
pod oborov˘ V̆ zkumn˘ ústav kera-
miky v Horní Bfiíze u Plznû, ale to na
vûci nic nemûnilo, protoÏe kolektiv

zÛstal pohromadû pod kfiídly MKZ.
Rád bych ze sv˘ch kolegÛ v té dobû
jmenoval pana Ing. Mojmíra VaÀka
z Rájce, kter˘ byl m˘m prvním ve-
doucím a kter˘ se na mnû v tom nej-
lep‰ím slova smyslu podepsal.

Ve VÚK jsem pracoval aÏ do zaãát-
ku roku 1992. Za tûch 15 let jsem si
vytvofiil v oboru sléváren dobrou po-
zici a kontakty, které jsem po zaloÏe-
ní vlastní firmy zúroãil. Je v‰ak samo-
zfiejmé, Ïe jsem 15 let nebudoval vû-
domû kontakty a vztahy ve slévár-
nách, abych je pak pouÏil ve vlastním
podnikání, ale proto, Ïe mû tato práce
bavila a pfiiná‰ela uspokojení. Kdo
v tûch letech vûdûl, Ïe nûkdy pfiijde
soukromé podnikání?

Techservis vznikl záhy po listopa-
dové revoluci; jaké byly zaãátky
podnikání? 

Zase tak záhy to nebylo. Sice jsem
si hned, jak to bylo moÏné, vyfiídil
„povolení národního v˘boru pro pod-
nikání”, ale za svou hlavní ãinnost
jsem stále povaÏoval práci ve VÚK.
Politická situace v‰ak pokraãování
struktur v˘zkumn˘ch ústavÛ nepfiála;
rozpadalo se fieditelství v Plzni, ob-
jekt, ve kterém jsme sídlili, podléhal
restituci, fiada spolupracovníkÛ ode-
‰la. Na jafie 1992 bylo na‰e pracovi‰tû
bez náhrady zru‰eno. Spoleãnû se tfie-
mi kolegy jsme zaloÏili Techservis
a pfiesunuli se z Rájce do Boskovic.
Zaãínali jsme ve svépomocné dílnû
Svazarmu a za rok jsme se stûhovali
do areálu STS. Zmûny postihly také
MKZ. KdyÏ jsme se dozvûdûli, Ïe se
chystají opustit jeden z v˘robních
programÛ, kter˘ jsme tam kdysi za-
kládali, zaãali jsme usilovat o jeho
pfievzetí. Tehdej‰í vedení MKZ bylo
jednání pfiístupné a za rozumn˘ch
podmínek jsme se stali v˘robci speci-
álních maziv pro slévárny. Druh˘m
v˘robním programem se stala v˘roba
pûnokeramick˘ch filtrÛ. Tato v˘roba
byla technologicky a investiãnû mno-
hem nároãnûj‰í; v âR Ïádná podobná
v˘robní technologie neexistovala.
Rozvíjeli jsme se postupnû, krok za
krokem, bez cizích finanãních zdrojÛ.
Na pfielomu tisíciletí jsme uÏ byli za-
vedenou firmou známou v odborné
vefiejnosti, vystavující na nejprestiÏ-
nûj‰ích veletrzích a v˘stavách a ob-
chodující na celém svûtû. Zlomem se
stal rok 2006, kdy byl poloÏen zá-
kladní kámen nového v˘robního zá-
vodu a pak uÏ rozvoj získal prudk˘
vzestup.

V souãasné dobû je v˘konn˘m fie-
ditelem spoleãnosti LANIK s.r.o. tvÛj
syn, Ing. Igor Láník ml. Znamená to,
Ïe jsi ode‰el do dÛchodu?

Spousta lidí si myslí, Ïe uÏ jsem
v dÛchodu. Já v‰ak mohu jít do sta-
robní penze aÏ v polovinû pfií‰tího ro-
ku. Podnikatelská filosofie, která vy-
chází z m˘ch Ïivotních zku‰eností, fií-
ká, Ïe nejv˘konnûj‰í Ïivotní období je
mezi 30. aÏ 40. rokem Ïivota. To má
ãlovûk nejlep‰í nápady a entuziasmus.
Po celou dobu podnikání, a vlastnû
i pfiedtím, dávám pfiíleÏitost mlad˘m
lidem. PfiíleÏitost, to znamená samo-
statnost, pravomoci a odpovûdnost.
Vedení firmy tvofií 5 fieditelÛ; 4 muÏi
a jedna Ïena; v‰ichni jsou mladí lidé,
ktefií ve firmû pracují jiÏ fiadu rokÛ. Já
sám jsem se z kaÏdodenní operativy

postupnû stáhl a pÛsobím ve funkci
jednatele a spoleãníka. Od poãátku le-
to‰ního roku jsme firmu pfieklopili
z fyzické osoby na s.r.o.

Igore, dlouhá léta jsi fiídil firmu,
která úspû‰nû vyváÏela své v˘robky
do zahraniãí. Zajímá mû tvÛj pohled
na souãasn˘ ekonomick˘ a politick˘
stav Evropy. Troufne‰ si odhadnout
dal‰í v˘voj a jeho dopady? 

Export tvofií vût‰inu na‰í produkce.
Nepfiijetí eura bylo pro nás velmi ne-
pfiíjemné a zpÛsobovalo nám spoustu
potíÏí a ztrát. Nauãili jsme se v‰ak
v tomto rybníku plout, nic jiného nám
ani nezb˘valo. Podporuji snahy, které
by vedly k efektivnû fiízené evropské
unii. To není jenom o hospodáfiském
prostoru, ale i o spoleãné politice, da-
ních, sociálním a zdravotním zabez-
peãení, ‰kolství a vzdûlávání. Vize
spojené efektivní unie je podle mnû
jedinou alternativou, která zajistí, aby
evropské státy nehrály ve svûtû druhé
nebo tfietí housle. Vím, Ïe v Evropû to
vzhledem k historickému v˘voji bude
bûh na velmi dlouhou traÈ.

Nejen v˘voj Evropské unie mÛÏe
vzbuzovat obavy, také situace na ães-
ké politické scénû, tak, jak je pre-
zentována Ïurnalisty, pfiipomíná di-
vadelní kus s hodnû ‰patn˘m scéná-
fiem. Má‰ ze souãasného dûní u nás
také „blbou náladu”, nebo to pova-
Ïuje‰ za mediální hrátky a nafouklou
bublinu? 

Media povaÏuji za velkou pfiíãinu
minul˘ch a i souãasn˘ch potíÏí.
Negativní zprávy typu „ãím hÛfi, tím
líp” se nejlíp prodávají. KdyÏ dopo-
ledne po svaãinû procházím ‰atnou,
na stolech vidím témûfi bez v˘jimky
jen bulvár. V‰ichni sice tvrdí, Ïe in-
formace z tisku berou s rezervou, ale
urãit˘ stupeÀ ovlivnûní v kaÏdém
z nás zanechávají. Nejhor‰í v‰ak je, Ïe
i seriozní media, aby podpofiila svÛj
prodej, sklouzávají k bulvární formû. 

Zvlá‰tní fenomén na‰í spoleãnosti
Ïiven˘ medii je to, Ïe se povaÏujeme
za velmi dÛleÏit˘ národ, kter˘ je dnes
a dennû sledován cel˘m svûtem. Co
se u nás dûje, co kdo fiekl a nefiekl, co
kdo podepsal anebo nepodepsal.
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe to tak vÛ-
bec není, Ïe je nám pfiikládána jen ta-
ková pozornost, která odpovídá na‰e-
mu skuteãnému postavení v Evropû
a ve svûtû.

No a blbou náladu? Tu mám teì jen
z toho, Ïe mám zlomen˘ kotník a no-
hu ve fixaci.

Otoãme list. Jaké jsou tvoje koníã-
ky? Sportuje‰?

Sport je nedílnou souãástí mého Ïi-
vota. Mimo gymnastiky na náfiadí,
kterou jsem nikdy nemusel, jsem
v‰echny sporty, které jsem kdy zkusil,
dûlal rád. Dûlal rád, ale v Ïádném jsem
nebyl opravdu v˘konnostnû dobr˘.
Kdysi jsem Ïil basketem a tenisem.
Nyní se zab˘vám sporty pfiimûfien˘mi
m˘m letÛm. Turistika pû‰í, cyklo
a ski. V padesáti jsem se rozhodl, Ïe se
nauãím pfiístrojové potápûní. O pût let
pozdûji jsem se dal na bowling a je‰tû
pozdûji na golf. Tyto sporty dûlám
proto, Ïe mû baví a mám z nich radost.
V bowlingu se úãastním pravideln˘ch
soutûÏí pro seniory vãetnû mistrovství

Evropy. UÏ druhou sezonu jsem kapi-
tánem národního druÏstva. 

Cestuje‰ rád? Kam se chystá‰ na
leto‰ní dovolenou?

Cestování mám rád. S manÏelkou tvo-
fiíme pohodov˘ t˘m; postupnû jsme pfie-
‰li od poznávacích zájezdÛ s cestovkami
na poznávací cesty po vlastní ose, jen
s dílãími sluÏbami cestovek. Tak jsme
procestovali napfi. Kanadu, Austrálii,
Skotsko a Arménii. VÏdy se snaÏíme na-
kontaktovat pfiedem nûkoho, kdo v té ze-
mi Ïije a má zájem nám ji ukázat tak, 
abychom se lokalitû dostali víc „pod kÛ-
Ïi”. Letos se chystáme do ·védska. Koná
se tam mistrovství Evropy v bowlingu
a tak to chceme spojit s cestou k severní-
mu polárnímu kruhu.

MÛÏe‰ prozradit, co snídá‰? Jaké
je tvoje nejoblíbenûj‰í jídlo?

Nemám zaÏit˘ Ïádn˘ stravovací rituál.
Mohu snídat cokoliv ve 4 hodiny ráno
nebo tfieba v 9 dopoledne. Jednoznaãnû
dávám pfiednost takzvané anglické sní-
dani - vajíãko, slanina, párek, klobáska,
s˘r, ryba a chléb. KdyÏ fiíkám chléb,
mám na mysli opravdov˘ chléb, klasic-
k˘, Ïádné „zdravé” cereální náhraÏky.
Klasick˘ ãern˘ ãaj a malá káva. A kdyÏ
to okolnosti dovolují, tak pfied vlastní
snídaní jednu nebo dvû slivoviãky. KdyÏ
jsem na cestách, tak s chutí akceptuji
místní kuchyÀ vãetnû specialit. Jím rád
a s chutí témûfi v‰echno. Je dÛleÏité, aby
potraviny mûly svou pfiirozenou chuÈ,
bez úprav, které by ji potlaãily. 

A pití?
Moje Ïena pochází z jiÏní Moravy,

takÏe jsem si uÏ pfied lety oblíbil víno.
Doma se fiídíme heslem „Ïivot je pfií-
li‰ krátk˘ na to, abychom pili nekva-
litní vína”. Mám ale zku‰enost, Ïe
u nás cena vína nemusí odpovídat je-
ho kvalitû. A to v obou smûrech. 

Jakou hudbu rád poslouchá‰? 
Nejsem Ïádn˘ vyhranûn˘ poslu-

chaã. VáÏnou hudbu mám rád na kon-
certech a v divadle, kde ji doplÀuje
vhodná atmosféra. Také projekt pfií-
m˘ch pfienosÛ z Metropolitní opery
v boskovickém kinû povaÏuji za per-
fektní. V zábavním Ïánru nemám rád
moderní pop v jednoduchém aranÏmá
elektronick˘ch kláves, bez melodie,
se stupidním textem netextem.

Igore, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

Ing. Igor Láník, 
zakladatel spoleãnosti 
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