Před 104 lety založil Johann Viessmann společnost,
která se stala jedním z předních světových poskytovatelů
klimatických a energetických řešení a rozrostla se
na rodinu čítající 12 700 členů.

Vytváříme
životní prostor
pro další
generace.
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Milí čtenáři,
byl to Johann Viessmann, kdo položil základy společnosti, která se
v průběhu minulého století stala jedním z předních světových výrobců
v oblasti vytápění, energetických a chladicích systémů. Zároveň se stala
domovem pro rodinu čítající 12 700 členů.
Za posledních sto let jsme dosáhli pozoruhodného pokroku a oslavili významné okamžiky. Bylo to období, kdy jsme se museli vyrovnávat s překážkami
a krizemi. Protože jsme se však chopili příležitostí, které tyto krize přinášely,
nikoli jen řešili rizika, dokázali jsme z nich vždy vyjít silnější než kdykoli
předtím. Díky našemu přístupu se nám také podařilo zaznamenat řadu
přelomových úspěchů při vývoji systémů vytápění.
Pro většinu lidí jsme nejčastěji spojováni se systémy vytápění, ale my dnes
nabízíme mnohem více. Vytváříme životní prostory pro další generace.
Hlásíme se k odpovědnosti za mnohem víc než jen za vytápění. K celému
energetickému řetězci přistupujeme komplexně – od výroby až po využití.
Udržování zdravého klimatu pomocí vytápění a dobré kvality vzduchu je pro
nás stejně důležité jako naše účinná řešení v oblasti chlazení.
Digitalizace a přechod na alternativní zdroje energie mají obrovský dopad,
zejména v našem odvětví. Ve spolupráci s obchodními partnery se snažíme
překonávat drobné překážky a kráčet cestou inovací. Vytváříme řešení, která
jsou digitálnější než kdykoli předtím, a tím i lépe přizpůsobená požadavkům
uživatelů.
Máme obrovskou příležitost – chopme se jí společně!

P R O F. D R . M A R T I N
VIESSMANN
Vedení společnosti

MA XIMILIAN
VIESSMANN
Vedení společnosti

V uplynulých 100 letech byly změny naším stálým společníkem. Při pohledu na klíčové milníky v historii rodiny
Viessmann je zřejmé, že nadšení pro inovace je zakořeněno v naší DNA.

Dr. Hans Viessmann s hlavním inženýrem Günterem Feiselem (úplně vlevo).

DĚDIC T VÍ

Propojení
dědictví
a budoucnosti

Zakladatel společnosti Johann Viessmann (fotograﬁe pořízená někdy mezi lety 1910 a 1920).
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1947
2. GENER ACE:
DR. HANS VIESSMANN

Deset let po přestěhování předává Johann Viessmann ﬁrmu
svému synu Hansovi a vedení přebírá další generace. Počet
zaměstnanců již vzrostl na 35.
Právě začíná nové desetiletí, padesátá léta. Topenářství prochází velkými strukturálními změnami, topný olej nahrazuje do
té doby dominantní tuhá paliva. Hans Viessmann neřeší rizika,
ale chopí se příležitosti. Vyvíjí kotle pro nové palivo.

1917

JAK TO VŠECHNO Z AČALO:
JOHANN VIESSMANN OTE VÍR Á
Z ÁMEČNICKOU FIRMU

Jeden muž a jeho skvělý nápad. Tak začíná úspěšný příběh
společnosti Viessmann. Ten muž se jmenuje Johann Viessmann a v roce 1917 zakládá malou zámečnickou ﬁrmu. Jako
mistr zámečník z povolání se živí výrobou a opravami drobných
zařízení.
V roce 1928 sestrojí kotel, který však není vyroben z běžné
litiny. Johann Viessmann se rozhodne pro jiný přístup, a volí
ocel. Výhody takového kotle spočívají v rychlejším vedení tepla
a nižší spotřebě paliva. Jeho nápad je předurčen k revoluci
v oblasti vytápění. Jeho myšlenka zůstává základem pro
nejmodernější konstrukci kotlů na celá další desetiletí.
Aby mohl výrobu rozšířit, stěhuje Johann Viessmann svůj
podnik z Bavorska do sousedního Hesenska. Za své nové sídlo
si zvolí město Allendorf – sídlo společnosti Viessmann zde
zůstává dodnes.

Následují desetiletí inovací. V průběhu 60. let hraje ﬁrma
Viessmann průkopnickou roli v oblasti čistého a efektivního
využívání energie. Ropná krize v 70. letech spouští vývoj
solárních panelů a tepelných čerpadel. Společnost pokračuje
v expanzi.
Hans Viessmann si již v 60. letech uvědomil, že expandující
ﬁrma potřebuje víc než jen dobré výrobky – úspěch závisí také
na jasné a ucelené identitě značky. V letech 1965/66 spolupracuje s Antonem Stankowskim, průkopníkem konstruktivní
graﬁky, na vývoji jednotného korporátního designu společnosti.
Tento jasný, ostrý a neokázalý design je dodnes naší vizitkou.
Osmdesátým letům minulého století dominují otázky
životního prostředí a Hans Viessmann hledá řešení, která
povedou k dalšímu snížení emisí znečišťujících látek. Jeho
úsilí je úspěšné a Viessmann se zapisuje do historie jako
ﬁrma, která vynalezla biferální kompozitní topnou plochu.
Tento vynález zahajuje na počátku 80. let 20. století éru
nízkoteplotního ohřevu vody. Od této chvíle je výroba tepla
přesně přizpůsobena aktuálním požadavkům dané budovy.
V roce 1988 společnost Viessmann prodává miliontý kotel
tohoto typu.

DĚDIC T VÍ
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3. GENER ACE:
P R O F. D R . M A R T I N V I E S S M A N N

Prvním z těchto trendů je globalizace. Martin Viessmann
rozšiřuje svou společnost za hranice a zakládá dceřiné
společnosti v nových zemích. Na začátku nového tisíciletí se
otevírá první ﬁrma v Pekingu. Nové centrum distribuce zboží
v sídle společnosti v Allendorfu zásobuje všechny cílové
trhy po celém světě. Za pouhých deset let vzroste podíl
zahraničního obchodu na více než 50 %. Na začátku 90. let
to bylo méně než deset procent. Významnou roli při posilování povědomí o značce hraje sponzorování zimních sportů.
Společnost pomáhá vrcholovým sportovcům, vychovává
mladé talenty a podporuje sportovní svazy. Tím se stala vzorem úspěšného a udržitelného rozvoje značky.
Druhým významným tématem je životní prostředí, protože
skleníkový efekt se stává předmětem zájmu průmyslu i celé
společnosti. Politici začínají stanovovat klimatické cíle a stále
populárnější jsou energeticky účinné kondenzační kotle.
Martin Viessmann se rozhodne zaměřit na závěsné plynové
spotřebiče. Navzdory vyšším nákladům je odhodlán zřídit
novou výrobní linku v hlavním závodě v Allendorfu, nikoli
v továrně v zahraničí. Vedení společnosti a zaměstnanci
uzavírají „Alianci pro práci" a vzniká 800 nových pracovních
míst. Dva hlavní cíle přelomového projektu „Efficiency Plus“
jsou zvýšení účinnosti a nahrazení fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie. Společnost Viessmann tímto projektem
předběhla dobu o 38 let – již v roce 2012 dosáhla energetických cílů německé vlády pro rok 2050.
Dalším trendem je spojení obou oblastí vytápění a chlazení.
V roce 2012 se společnost Viessmann Kühlsysteme GmbH
vrací domů do bavorského Hofu. Kromě toho, že se jedná
o strategický krok, je to také projekt blízký srdci Martina
Viessmanna.
V roce 2016, po více než 37 letech ve společnosti, předává
Martin Viessmann provozní řízení Joachimu Janssenovi
a stává se předsedou představenstva. Na obzoru se již rýsuje
další velká výzva – digitalizace. Osoby s rozhodovací pravomocí ve všech odvětvích se snaží ﬁnančně zvládnout tento
přechod co nejlépe. I zde se Martin Viessmann zaměřuje
spíše na příležitosti než na rizika. Navíc ví, že už má pro tuto
práci toho správného člověka: jeho syn Maximilian Viessmann přebírá roli ředitele pro digitální technologie.

Dr. Hans Viessmann předává manažerské vedení společnosti
svému synu Martinovi.

Rok 1992 předznamenává novou éru společnosti. Na začátku
roku předává Hans Viessmann její výhradní manažerské
vedení svému synu Martinovi. Martin Viessmann správně
interpretuje znamení doby, určuje nové trendy a mění výzvy
v příležitosti.

Maximilian a Prof. Dr. Martin Viessmann.
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2017
4. GENER ACE:
MA X VIESSMANN

Maximilian se narodil v roce 1989 jako druhé dítě Martina
a Annette Viessmannových. Když mu bylo 18 let, otec se ho
zeptal, zda by si dokázal představit, že bude hrát vedoucí roli
v rodinném podniku – Maximilianova odpověď bylo jasné „ano".
Po absolvování střední školy se však rozhodne pro studium
průmyslového inženýrství, které absolvuje na Vysoké škole
aplikovaných věd v Darmstadtu a na Technologickém institutu
v Karlsruhe (KIT). Po dokončení studia pracuje Maximilian jako
poradce pro management ve společnosti Boston Consulting
Group a tráví čas v Mnichově i v Šanghaji. Maximilian se rychle
prosazuje jako podnikatelský anděl a investor do začínajících
podniků.

V roce 2015, kdy otec a syn tráví společně čas na horách,
dojde k rozhovoru, který sehraje rozhodující roli při formování
Maximilianovy budoucí kariéry. Při diskusi o obrovských
příležitostech, které přinášejí digitální technologie, oba dojdou
k závěru, že společnost Viessmann je stále nevyužívá.
A rychle vymyslí plán: Maximilian převezme roli ředitele pro
digitální technologie a využije své odborné znalosti k dohledu
nad digitální transformací ve společnosti. Původně se počítalo
s dočasnou funkcí pouze na půl roku, což předznamenává další
změnu ve čtvrté generaci. Na konci roku 2017 se Maximilian
Viessmann stane spoluředitelem společnosti a v roce 2019
převezme další roli generálního ředitele obchodní oblasti
Climate Solutions.
Maximilian se těší plné podpoře svého otce a může zahájit
další významnou změnu ﬁremní kultury značky Viessmann
– digitální transformaci. Ruší zbytečné hierarchické úrovně,
podporuje používání křestních jmen a prosazuje transparentní,
otevřenou organizaci, v níž se poctivě a otevřeně sdělují chyby
a šíří se poučení z nich. Je pro něj důležité, aby se do procesu
transformace zapojili všichni zaměstnanci a nikdo nezůstal
stranou. Maximilian se drží stejného hesla jako tři vedoucí
pracovníci společnosti před ním: „Výzvy – bez ohledu na to, jak
jsou velké – nás posouvají vpřed.“
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1
Z A ČÍM SI S TOJÍME

Přemýšlíme
v širších souvislostech,
než jsme si
kdy dokázali
představit.

CÍLE A HODNOT Y

D

oma po celém světě, ale pevně zakořeněni
ve své rodné půdě. V našem případě si to nijak
neprotiřečí!
Jsme rodinný podnik a hodláme jím zůstat.
Pevně na zemi, blízcí svým partnerům a oddaní
svým výrobkům. Ale zároveň jsme globální skupinou společností. Naším cílem je propojit tyto dva
světy a zkombinovat z nich to nejlepší. Zní to až
příliš ambiciózně? Možná dokonce riskantně?
Pokud ano, je to dobře!
Přemýšlení v širších souvislostech a přebírání
odpovědnosti. To je naše heslo, motto, které
je vytesáno do kamene naší společnosti:
„Vytváříme životní prostor pro další generace."
Jsme si vědomi, že míříme velmi vysoko, a že tento cíl
nelze nikdy dosáhnout v jeho v úplném rozsahu. Ale je
to právě naše ambice, s níž se chceme poměřovat.
Pokud se na této cestě můžeme těšit z menších
úspěchů, tím lépe. Ale neusínáme na vavřínech.
Vždy se budeme vracet zpět na svou cestu neustálého zlepšování.
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Jednoduché věci nejsou výzvou pro nikoho. My jsme
se rozhodli pro složitější cestu, protože pokrok
není možný bez neustálé optimalizace. Na cestě
k inovacím musíte počítat s neúspěchy. Musíte se
však naučit z nich poučit a příště si počínat lépe.
Vytvoření a udržení nejvyšší úrovně kvality života
– to je náš cíl. A každý z našich 12 700 členů rodiny
Viessmann se této výzvy ujímá každým dnem.
Odpovědnost. Orientace na tým. Podnikavost.
To jsou hodnoty, které nás charakterizují.

Odpovědnost

Orientace na tým

Podnikavost

Společnost Viessmann byla vždy rájem kontinuity,
zejména v dobách neustálých otřesů. Je naším
domovem, utváří naši identitu a zajišťuje stabilitu,
udává směr našim partnerům a zákazníkům.

S Maxem Viessmannem, který do společnosti nastoupil v roce
2015, převzala otěže čtvrtá generace. V roli spoluředitele řídí
osudy celosvětové rodiny Viessmann v tandemu s Joachimem
Janssenem. Jako předseda představenstva ho podporuje jeho
otec Martin, který se může pochlubit 40 lety provozních
zkušeností. V tomto společném rozhovoru otec a syn popisují,
jak využívají sílu dvou generací k utváření budoucnosti skupiny
Viessmann.

ROZHOVOR ME ZI GENER ACEMI

„Přemýšlíme
v delším časovém
horizontu přesahujícím
generace.“
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ROZHOVOR ME ZI GENER ACEMI

N

a vašich bedrech, jakožto
na majitelích rodinného podniku s 12 700
zaměstnanci, leží obrovská zodpovědnost.
Jak se s tímto tlakem dokážete vyrovnat?

Martin Viessmann Vůči svým zaměstnancům, partnerům
a zákazníkům cítíme samozřejmě odpovědnost. Ale tím to
pro nás nekončí. Jako rodinnému podniku je nám udržitelnost
velmi blízká. Chceme přispět k tomu, aby naše planeta zůstala
bezpečným a pohostinným prostředím i pro budoucí generace.
Max Viessmann Proto jsme před dvěma lety stanovili nový
cíl naší společnosti: „Vytváříme životní prostor pro další generace." Tuto odpovědnost na sebe bereme ruku v ruce s našimi
obchodními partnery.
Generační obměna s sebou vždy přináší i změnu
ﬁremní kultury. Jak se tato změna projevila?
Martin Viessmann První velkou změnou pro mě bylo převzetí
vedení společnosti po mém otci. Byla to nesmírně náročná
zkušenost. Otec byl typický zakladatel ﬁrmy – geniální podnikatel, který ﬁrmu formoval k obrazu své vlastní ﬁlozoﬁe. Při reorganizaci na počátku devadesátých let bylo hlavním cílem
udělat z ﬁrmy Viessmann spíše mezinárodní společnost.
Dalším cílem bylo rozložit odpovědnost na několik lidí. Přesto
považuji současnou změnu za ještě fundovanější, než byla
změna tehdejší.
Max Viessmann Ocitáme se uprostřed historické transformace. Digitalizace spolu s přechodem na alternativní zdroje
energie radikálně mění naši společnost – a celou společnost
jako takovou. Potřebujeme vyprovokovat zájem o tyto otázky.
Martin Viessmann Vnímat rizika jako příležitosti a odvážně
čelit nejisté budoucnosti je zakořeněno v DNA naší společnosti. Jedná se o nepřetržitý proces, v němž je komunikace s našimi zaměstnanci naprosto zásadní. I zde nám
přichází na pomoc digitalizace, která poskytuje zcela nové
možnosti komunikace a školení.
Jak šíříte své poslání v rámci společnosti?
Max Viessmann Jde o to vdechnout život třem hlavním
atributům, o které usilujeme – „zodpovědnost, orientace na
týmovou spolupráci a podnikavost“. Musíme vysvětlit, na čem
nám záleží, popsat, čím může každý zaměstnanec přispět,
a zdůraznit, jak důležité je mít společný soubor hodnot, abychom mohli naši strategii úspěšně realizovat.

„Ocitáme se uprostřed
historické transformace.
Digitalizace spolu s přechodem na alternativní
zdroje energie radikálně
mění naši společnost
– a celou společnost jako
takovou.”
MA XIMILIAN VIESSMANN
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Martin Viessmann Vytváříme životní prostor pro další generace. „My“ v této větě se netýká jen mě a Maxe – zahrnuje
všechny zaměstnance celé rodiny Viessmann. Chceme povzbudit lidi, aby sami převzali odpovědnost. Každý z nich
může, ba dokonce musí, pomoci vdechnout život našemu
ﬁremnímu záměru.
Jak zjistíte, zda vaše sdělení mají požadovaný
motivační účinek?
Max Viessmann Každý měsíc se obrazně řečeno snažíme
„vycítit puls společnosti“. To zahrnuje provádění online
průzkumu mezi zaměstnanci a pořádání našich „setkání o stavu světa“, kterých se může na dálku zúčastnit všech 12 700
členů rodiny Viessmann. Diskutujeme o všech otevřených
otázkách a pomáháme v praxi prosazovat hodnoty, které
hlásáme. Koneckonců, správná rozhodnutí můžete dělat jen
tehdy, když máte k dispozici správný kontext.

„Vnímat rizika jako příležitosti a odvážně čelit
nejisté budoucnosti je
zakořeněno v DNA naší
společnosti.“
MAR TIN VIESSMANN

Nemyslíte si někdy, že by bylo mnohem
jednodušší společnost prodat než se pouštět
do experimentu, jehož výsledek je nejistý?
Max Viessmann Naše generační obměna není experiment,
je to rozhodnutí, které se řídí naším rozumem i citem. Věříme,
že toto silné generační propojení nás staví do skvělé pozice,
abychom mohli čelit výzvám nejisté budoucnosti a využívat
příležitostí, které naší společnosti prospívají.
Martin Viessmann Pokud to vezmu z citové stránky, můj
dědeček společnost založil, můj otec dohlížel na její expanzi
a já pokračuji v jejich práci. Hnací silou byl vždy hluboký pocit
odpovědnosti za naše rodinné dědictví.
Kromě vývoje klimatických a energetických
řešení investujete ve velkém měřítku i do dalších
společností, převážně začínajících. Jste stále
středně velkým rodinným podnikem, nebo jste se
již stali jakýmsi rodinným investorem? Nebo jinak
řečeno: jak velkou část vašeho hlavního podnikání
Viessmann potřebuje?
Martin Viessmann Jsme přesvědčeni, že naše hlavní
podnikatelská činnost má stále obrovský potenciál a zůstává
nepostradatelnou pro realizaci našeho ﬁremního záměru.

12 700
ČL ENOV É RODIN Y
VIESSMANN

Max Viessmann Kromě toho si myslíme, že je výhodné
proniknout do dalších segmentů podnikání a rozšířit si obzory.
Proto investujeme do start-upů, které sdílejí naše zájmy
a hodnoty, a také zakládáme vlastní start-upy. Ale uspokojování
základní lidské potřeby tepla zůstane vždy základním kamenem
naší strategie.

Udržitelnost – udržování harmonické rovnováhy mezi
ekonomikou, ekologií a společenskou odpovědností –
pro nás byla vždy velmi důležitým tématem.
S O C I Á L N Í A N G A Ž O VA N O S T

Závazek
vůči životnímu prostředí a společnosti
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Přijímáme
odpovědnost
po celém světě.

J

ako rodinný podnik hodláme svou sociální angažovanost
uplatňovat ve větší míře než kdykoli předtím. „Během covidové
pandemie jsme školám v našem okrese darovali 100 000 eur
v podobě notebooků a tabletů. Tímto způsobem společnost
Viessmann pomáhá zlepšit vybavení škol po covidové krizi,
a vytváří virtuální výukový prostor pro současné i budoucí
generace studentů“, říká Katharina Viessmann.
Závazek k životnímu prostředí a společnosti
Podpora harmonické rovnováhy mezi ekonomikou, ekologií
a sociální odpovědností – udržitelnost nám byla vždy blízká. Díky přelomovému projektu „Efficiency Plus“ v našem
sídle v Allendorfu se nám podařilo snížit emise CO2 o 70 %.
Díky zavedení štíhlých výrobních technik se náš závod stal
produktivnějším a konkurenceschopnějším. Naše ucelená
energetická koncepce nám umožnila zachovat pracovní místa
a dosáhnout cílů německé vlády v oblasti energetické politiky
na rok 2050 již v roce 2012, tedy s obrovským předstihem
38 let před plánovaným termínem.
Stále však nejsme spokojeni. Rozšiřujeme obzory naší společnosti a naplňujeme společenskou odpovědnost ve větší
míře než kdykoli předtím, a to aktivitami v oblasti vědy, umění,
kultury a sociální péče. Každoročně věnujeme šestimístné
částky na ﬁnancování projektů doma i v zahraničí. Za tímto
účelem jsme založili tři nadace, abychom tento závazek zajistili
i v příštích letech.

#ViMove for Climate
Iniciativa ViMove for Climate pořádá
běžecké a cyklistické akce, jejichž
cílem je získat peníze na stromy
vysazené v rámci mezinárodních
projektů zaměřených na obnovu
lesů – podporujeme ochranu klimatu
a spolupracujeme pro lepší život
dalších generací.
100 000 eur pro školy
v našem okrese
V souladu s deklarovaným cílem
společnosti – „Vytváříme životní prostor pro další generace" – věnovala společnost Viessmann na tento účel
100 000 eur školám v okrese Waldeck-Frankenberg během pandemie
COVID-19.
Dávat něco zpět ve Velké
Británii
Díky našim zaměstnancům, zákazníkům, montážním partnerům
a dodavatelům se společnost Viessmann může pochlubit sítí lidí po celé
Velké Británii, kteří chtějí využít svých
schopností a vrátit něco společnosti,
v níž žijí. Proto jsme pro naše charitativní iniciativy a místní komunitní projekty ve Velké Británii zvolili motto
„Dávat něco zpět“. Další součástí tohoto cíle jsou charitativní a neziskové akce
na úrovni společnosti, které jsou podporovány jak naším britským týmem
v Telfordu, tak ústředím společnosti
v Allendorfu (Eder).

VÍCE INFORMACÍ
o tomto tématu najdete na
https://bit.ly/36Xipad
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CO DĚL ÁME

Připraveni
na nové výzvy

STRUK TUR A SPOLEČNOSTI

Přemýšlíme na generace, ne na čtvrtletí.
Aby společnost Viessmann mohla fungovat
po mnoho dalších let, vytyčili jsme ve 104. roce
naší existence nové směřování do budoucna
a optimalizovali podnikovou strukturu.

18 / 19

Rodinný holding
Viessmann
– garant
budoucnosti
podniku

STRUK TUR A SPOLEČNOSTI

Hlavní činnost
— Obchodní oblasti

V

Řešení pro oblast vytápění
Vytápění, chlazení, větrání: Viessmann vytváří obytné prostory, které
splňují i ty nejvyšší nároky na komfort,
ochranu klimatu a účinnost. Naše
portfolio vytváří standardy v oblasti
vytápění a klimatizační techniky.

e 104. roce existence naší rodinné společnosti jsme
prostřednictvím nového rodinného holdingu Viessmann položili
strukturální základy pro další generace, a rozšířili tak naši
nabídku integrovaných řešení jako druhého pilíře budoucího
úspěchu.
V čele výkonné rady rodinného holdingu Viessmann stojí jeho
prezident Prof. Dr. Martin Viessmann. Součástí tohoto orgánu
jsou jako „nevýkonní“ členové také Katharina Viessmann ve
funkci výkonné rady a Prof. Dr. Thomas Rödder (Flick Gocke
Schaumburg) a Dr. Albert Christmann (Dr. Oetker). Z provozního hlediska bude rodinný holding i nadále řídit ředitel
Maximilian Viessmann ve spolupráci s druhým ředitelem
Joachimem Janssenem a ﬁnanční ředitel Dr. Ulrich Hüllmann.

Řešení pro oblast chlazení
Jako přední mezinárodní dodavatel inovativních chladicích systémů nabízíme
našim komerčním zákazníkům – od
nákupních center až po nemocnice
– vysoce účinná řešení v oblasti chlazení.
Investice Viessmann
Prostřednictvím cílených investic
otevíráme příležitosti k mezinárodnímu růstu. Našim portfoliovým
společnostem nabízíme možnost
proniknout s námi do nových regionů
a na nové trhy.

Vytváříme tak hladké propojení mezi naším dědictvím
a budoucností. Prof. Dr. Martin Viessmann k tomu říká:
„Jako rodinný podnik si zakládáme na důvěře a spolehlivosti.
V centru našeho zájmu není příští čtvrtletní zpráva, ale zajištění
pokračování podniku i pro další generace. To je možné pouze
prostřednictvím proﬁtability, dalšího růstu a ﬁnanční nezávislosti. Prostřednictvím rodinného holdingu jsme vytvořili ideální
základy pro dosažení těchto cílů.“

Rodinný holding Viessmann
H L AV N Í Č I N N O S T
Topné systémy

Chladicí systémy

DIVER ZIFIK ACE
Investice
Viessmann

Jednotka VO/C

Nemovitosti
Viessmann

Nadace
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Závazek – Nadace

Nadace Viessmann
Nadace Viessmann si na jedné straně
klade za cíl podpořit udržitelnost projektů, které jsou v souladu s posláním
skupiny Viessmann: „Vytváříme životní
prostor pro další generace“. Naproti
tomu nadace pro vzdělávání a profesní
rozvoj si klade za cíl otevřít příležitosti
pro každého člověka spojeného se skupinou Viessmann. Nadace Viessmann
se skládá z těchto částí:

Perspektivy –
oblasti diverziﬁkace
VC/O
Zaměřeno na témata digitální transformace, nové oblasti podnikání a Smart
Living přenese naši digitální jednotku
VC/O technologie do životních prostor
lidí – a to přesně podle jejich potřeb. Investujeme do Deep-Tech a Prop-Techstart-upů a s našim Company Builder
WATTx vytváříme digitální inovace.
Náš nově vytvořený prostor Mschinenraum je zaměřen na sdílení zkušeností:
Zde se mohou vzájemně od sebe učit
středně velké podniky a využívat
zkušeností, které ﬁrma Viessmann
získala.
Viessmann Real Estate
Staráme se o své nemovitosti a hotelový provoz: blízko našeho ﬁremního
sídla provozujeme čtyři gastronomické
provozy. Jsou k dispozici našim zákazníkům, partnerům, zaměstnancům
a hostům regionu.

Nadace Viessmann
v Allendorfu
Tato nadace se zaměřuje především
na podporu nemocných a mentálně
či tělesně postižených lidí a také na
podporu lidí v ekonomické tísni, zejména pokud se jedná o děti. Důležitou
roli hraje také odborné vzdělávání
a pomoc studentům. Podporu má také
dobrovolnická práce v charitativních
organizacích.
Technologická nadace
Hanse Viessmanna
Technologická nadace Hanse Viessmanna podporuje technický a vědecký
výzkum v oblasti technologií, zejména
v oblasti stavební a chladicí techniky
a tepelných izolací a také vědeckou
přípravu a další vzdělávání v těchto
odborných oblastech.
Nadace Dr. Hanse
Viessmanna
Cílem nadace je podpora kultury,
zejména památkové péče, vzdělávání
a vědy. Zabývá se také sociálními
otázkami, především v oblasti sociální
péče o děti, mládež a seniory. Činnost
nadace se z velké části zaměřuje na
město a region Hof.

VÍCE INFORMACÍ
o naší společnosti najdete na
https://bit.ly/2Z6HavX

POR TFOLIO ŘEŠENÍ

Společnost Viessmann se vyvinula od výrobce
topení k dodavateli řešení pro celé obytné
prostory uvnitř i vně budov.

Viessmann
nabízí řešení
pro celé obytné
prostory

V

iessmann vytváří udržitelná klimatická a energetická

řešení pro vytápění, chlazení a kvalitu vzduchu, která pomáhají
zajistit, aby Země byla planetou, na níž se dá žít.

Ústřední roli v tomto procesu hraje nová „integrovaná nabídka
řešení Viessmann“, která využívá konektivitu a platformy
k bezproblémovému propojení výrobků a systémů s digitálními
službami a službami s přidanou hodnotou. Spojuje naši historii
s naší budoucností v rámci jasné struktury.
Rozšiřování nabídky
Řada chytrých lidí nám pomáhá rozšířit portfolio o nová řešení.
Samozřejmě včetně našich uživatelů. Koneckonců, je jen
málo kvaliﬁkovanějších spolutvůrců než ti, kteří budou řešení
později sami používat. Cennou pomoc nám poskytují také naši
partneři z řad instalatérů, kteří se stále více podílejí na vývoji
nových produktů.
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SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU

Služby
Viessmann Wärme je řešením pro všechny, kteří chtějí využívat komfortní
topný systém, aniž by si ho museli zakoupit. Digitální asistent FörderProﬁ
pomáhá uživatelům vyhledat státní dotační programy a přihlásit se do nich
(pozn. tyto služby jsou dostupné pouze v Německu).
Spojit se s ostatními a snížit náklady na energie na nulu? Společnost
Viessmann pomáhá prostřednictvím energetického společenství ViShare
soukromým výrobcům elektřiny a sdružuje podobně smýšlející lidi (pozn.
tato služba na dotaz).

TŘE TÍ ÚROVEŇ

Digitální služby
Vytvoření ideálního vnitřního klimatu ve všech místnostech pouhým
stisknutím tlačítka? Aplikace ViCare to svým uživatelům umožňuje. Digitální služby doplňují řadu produktů a naše platformy pomáhají uživatelům
při jejich ovládání. Postaráno je i o pracovníky zajišťující montáž, kteří mají
k dispozici průvodce Vitoguide pro online podporu a aplikaci ViStart pro
jednoduché, rychlé a bezpečné kroky při uvádění zařízení do provozu.

ViCare

Vitoguide

DRUHÁ ÚROVEŇ

Konektivita a platformy
Internet změnil vše, včetně způsobů, jakými se naše produkty a systémy
používají a vylepšují. Jdeme s dobou a zajišťujeme, aby každý systém Viessmann bylo možné upgradovat. V průběhu své životnosti bude náš systém
neustále zdokonalovat způsob, jakým řeší potřeby svých uživatelů, a nastavovat nové standardy z hlediska komfortu a ochrany klimatu. Proto je konektivita klíčovým prvkem nabídky integrovaných řešení.

ZÁKLAD

Produkty a systémy
Náš komplexní program pro vytápění, chlazení, energetiku a větrání
– nejširší nabídka produktů a systémů na trhu. Nabízíme všechny zdroje energie a technologie pro komfortní a energeticky úsporné bydlení.
Od klasické spalovací technologie přes kombinovanou výrobu tepla
a elektřiny až po využití solární energie. Nabízíme také výrobky
a systémy pro průmyslové, komerční a komunální využití.

Vitoconnect

V YBR ANÉ REFERENCE

Německo

A D M I N I S T R AT I V N Í B U D O VA , L E I C A
CAMER A AG, WE T ZL AR

_

Jako společnost jsme našim partnerům vždy nablízku,
bez ohledu na to, kde se nacházejí. Naše inovativní
výrobky šetrné ke klimatu najdete také po celém světě.

_

Velké zemní tepelné čerpadlo
s kogenerační jednotkou
Vitobloc 200
plynový kondenzační kotel
Vitocrossal 200

V O L N O Č A S O V Ý PA R K „ B A D E PA R
A D I E S S C H WA R Z WA L D ”, T I T I S E E N E U S TA D T

_
_
_

kogenerační jednotka Vitobloc 200
kotel na biomasu Vitoﬂex 300-SRT
nízkoteplotní kotel Vitoplex 300

LOGIS TICK É CENT RUM MAMU T
MEMMINGEN
Tepelné čerpadlo typu země/voda
Vitocal 300-G
Tepelné čerpadlo
Vitocal 300-G/-W Pro

_

NĚMECK Á AGENTUR A PRO
ŽIVOTNÍ PROS T ŘEDÍ (UBA),
DESSAU
Vitosol 200-T s trubicovými
kolektory

SOL ARLUX CAMPUS, MELLE
Dvě velká tepelná čerpadla
Kogenerační jednotka Vitobloc 200

P I V N Í B A R „ A LT E S M Ä D C H E N “,
HAMBURG
Chladicí místnost Tecto Spezial

_

_
_

_

_
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Jižní Korea

Kanada

Rumunsko

LOT TE WORLD TOWER, SOUL

L A CITÉ VERTE, QUEBEC
Kotel na dřevo Vitoﬂex 300-UF

Z ÁV O D D A C I A , P I T E S T I

_

Velké tepelné čerpadlo

_

_
_

Vysokotlaký parní generátor
Vitomax 200-HS
Vitomax 200-HW ohřívač vody
na olej/plyn

Čína

SK YSOHO, ŠA NGH A I
Vitomax 200-HW ohřívač vody
na olej/plyn

_

KEMPINSKI HOTEL , YINCHUAN

_
_

Vitomax 200-HS vysokotlaký
parní generátor
Vitomax 200-LW teplovodní kotel

Rakousko

DÁRCOVSKÉ CENTRUM
ČERVENÉHO KŘÍŽE, LINZ
Chladicí komory Viessmann

_

M E T R O , N U L A 1, S T. P Ö LT E N
Centrálně chlazené regály
TectoDeck

_
_

Mrazicí regály TectoFreeze

VÍCE INFORMACÍ
o našich produktech najdete na:
https://bit.ly/2MGzMoR
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3
KDE A JAK PŮSOBÍME

Zde vytváříme
životní prostor
pro další
generace

Akademie v Allendorfu a všechna naše německá školicí
střediska získala v roce 2013 certiﬁkaci.

L O C AT I O N S

Doma
po celém
světě

Naše rodina Viessmann má 12 700 členů po celém světě.
Společně jsme nedávno dosáhli obratu 2,65 miliardy eur,
z čehož polovinu tvoří příjmy ze zahraničí.

J

sme doma prakticky kdekoli na světě, máme 22 výrobních závodů Viessmann ve dvanácti zemích, 68 distribučních
společností v 31 zemích a celkem 120 prodejních poboček.
Ideální výbava:
prodejní pobočky po celém světě
Každá prodejní pobočka má svůj vlastní showroom. Ten
mohou využívat i naši montážní partneři a jejich zákazníci.
V moderních školicích zařízeních pořádáme pravidelná školení
pro práci se spotřebiči z celého našeho portfolia – pro všechny
zdroje energie a výkonové řady.
Naším cílem je každý den vylepšovat včerejšek:
Akademie Viessmann
V roce 2007 se Akademie Viessmann přestěhovala do vlastní
budovy v sídle koncernu v Allendorfu. Tento supermoderní
komplex budov, jehož hodnota se pohybuje ve dvouciferné milionové hodnotě, byl otevřen po pouhém roce výstavby a poskytuje ideální prostředí pro pořádání školení a akcí všeho druhu. Propojené energetické centrum dláždí cestu k úplné CO2
neutralitě.

Otevření nového centra Technikum
německou kancléřkou Dr. Angelou
Merkelovou.

Technikum v Allendorfu (Eder): líheň inovací.
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Naše inovativní centrum:
Viessmann Technikum
Německá kancléřka Dr. Angela Merkelová otevřela v roce 2017
nové technologické výzkumné a vývojové centrum společnosti
Viessmann v Allendorfu pod názvem „Technikum“. Technikum,
které je líhní nových nápadů, stálo 50 mil. eur a je největší
jednorázovou investicí v historii společnosti. Naši inženýři
zde obohacují osvědčené technologie o inovativní funkce
a vytvářejí zcela nová klimatická a energetická řešení. Konektivita je klíčová. Výstavbou Technika v Allendorfu jsme postavili
maják pro budoucnost přímo uprostřed našeho historického
sídla.

VÍCE INFORMACÍ
O tomto tématu najdete na:
https://bit.ly/3jwqXK2

Přestože se členové rodiny Viessmann od sebe liší, všichni
se podílejí na vytváření životního prostoru pro další
generace. Čtyři zaměstnanci nám vyprávějí o své práci
ve společnosti Viessmann.

EMPLOYEE POR TR AITS

Cvičíme vlastní
zodpovědnost
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VÍCE INFORMACÍ
O tomto tématu najdete na:
https://bit.ly/3aMGzVO

Olga Bossauer-Kalteisová
pracuje jako pracovnice ﬁnální
montáže a montuje tepelná
čerpadla a regulační systémy.
Má ráda svou práci, kolegy
i jejich uznání. Při montáži
výrobků jde zejména o přesnost a týmovou práci.

MEDAILONK Y NAŠICH Z AMĚSTNANCŮ

Každých 13 minut opustí výrobní linku jeden hotový spotřebič.
To je takt, s nímž pracuje. Olga Bossauer-Kalteisová pracuje
rychle a precizně. Zapojuje senzory a montuje řídicí systémy.
Všechny její činnosti jsou dokonale koordinované. Společně
se sedmi kolegy montuje vnitřní jednotky tepelných čerpadel
na výrobní lince 6. Po 13 minutách se k jejímu pracovišti na
montážní lince přibližuje další spotřebič.

Generální ředitel se náhodně prochází po dílně
Rychle poznala, že dobrá pověst společnosti je oprávněná.
„Mít možnost podílet se na utváření vlastního pracoviště není
jinde běžné,“ říká Olga. „Zaměstnanci jsou zde považováni za
odborníky v první linii.“ Proto jsou dobré nápady odměňovány.
Každému, kdo podá návrh prostřednictvím interní aplikace
Vi2Go, se připíšou body, pokud se nápad uvede do praxe.
„Vzhledem k práci, kterou děláme, se vylepšení mohou týkat
i okolního osvětlení nebo nástrojů, které používáme.”
Proto má svou práci ráda. „Užívám si práci, jsem obklopena
příjemnými lidmi, vydělávám si peníze – a můžu cestovat.“ Olga
ráda poznává svět. Byla v Mexiku, Thajsku a Dubaji. Její
zvědavost nezná mezí. A oceňuje, že generálního ředitele lze
občas zahlédnout i na půdě výrobního závodu. Když se Max
Viessmann zastaví, nikdo není nervózní. Mluví s námi úplně
normálně a chce vědět, jak se věci mají. Panuje tu opravdu
uvolněná atmosféra."

Devětačtyřicetiletá žena pracuje ve společnosti Viessmann
od roku 2017 jako montážní dělnice. Nejprve byla zaměstnána
prostřednictvím pracovní agentury na dobu určitou, brzy však
byla přijata jako stálý zaměstnanec. Pracuje na osmihodinové
pracovní směny. Pracoviště a pracovní atmosféru si pochvaluje. „Člověk se tu cítí respektován,“ říká. Podle jejích zkušeností
přistupuje společnost Viessmann k dočasným i stálým
zaměstnancům naprosto stejně. „Všichni táhnou za jeden
provaz. Mezi kolegy panuje velký pocit solidarity. Vzájemně se
podporujeme a společně se smějeme.“
Zájem o práci ve společnosti Viessmann
Olga ví, že takové věci nelze brát jako samozřejmost. Poznala i
zaměstnání v jiných ﬁrmách, kde nepanuje tak pozitivní atmosféra. Narodila se v Kazachstánu ve střední Asii. Po ukončení školy
studovala v Rusku německou literaturu. „Chtěla jsem se prostě
naučit německy a žít v Německu,“ říká.
Na začátku 90. let se rozhodla odejít do Německa a založila
tam rodinu. Jejím dcerám je nyní 21 a 27 let. Olga pracovala
17 let v čistírně ve Frankenbergu v severním Hesensku. Poté
přešla do společnosti Viessmann v sousedním městě Allendorf
(Eder). „Moc jsem si přála, abych zde mohla pracovat. Firma má
v regionu dobrou pověst. A pro Viessmann pracuje i můj manžel.
Teď spolu ráno chodíme do práce a večer se společně vracíme
domů.“

„Zaměstnanci jsou zde
považováni za odborníky
v první linii.”
O L G A B O S S A U E R - K A LT E I S
Pracovnice ve výrobě

Matthias Hoppe, ředitel
berlínské pobočky společnosti
Viessmann, je přesvědčen, že
díky digitalizaci mohou být produkty a distribuce zákaznicky
přívětivější.
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Vedení schůzek se zákazníky je umění samo o sobě. „Musíte
jednat opravdu intuitivně,“ vysvětluje Matthias Hoppe. „Každý
zákazník je jiný. Potřebujete empatii pro danou situaci a dobrou
znalost lidských povah, abyste dokázali přesně odhadnout okolnosti, náladu, v níž se zákazníci nacházejí, a jejich potřeby.“ Místo toho, abyste na zákazníky tlačili hrubými prodejními nabídkami, musíte v nich vyvolat touhu tím, že jim dobře poradíte – pak
nakoupí sami od sebe. „Pocit úspěchu po úspěšné schůzce,“
říká Hoppe, „je stejně čerstvý, jako byl můj úplně první den.”
Devětačtyřicetiletý muž je od roku 2014 vedoucím prodejní
pobočky v Berlíně. Pracuje pro něj 19 lidí. Se společností se
dokáže silně ztotožnit: „V hlavním městě jsem Viessmann!“
Narodil se v Halberstadtu a střední školu dokončil v roce, kdy
padla Berlínská zeď, tedy v roce 1989. Dokončil studia a získal
výuční list jako instalatér. Propojení maturitního vysvědčení
s odborným vzděláním bylo charakteristickým rysem
východoněmeckého školského systému. Pracoval jako asistent
obsluhy zákazníků v obchodě se stavebními materiály a při
práci složil státnice jako technik. Poté 17 let řídil drážďanskou
pobočku velkoobchodu s topením.
Jako jedna rodina
Tam ho oslovila personální agentura a nabídla mu místo u společnosti Viessmann. „Samozřejmě jsem to hned přijal. Viessmann mě lákal svou pověstí, velikostí a obecně novou výzvou.“
V roce 2007 se stal ředitelem společnosti Viessmann. Hoppe
považuje tento krok za skutečné štěstí. „Cítil jsem se tu od
prvního dne jako doma. Práce je nesmírně rozmanitá a dostalo
se mi veškeré pomoci, kterou jsem potřeboval. Je to tu jako
v rodině.“ Ostatně i jeho manželka pracuje v dceřiné společnosti
koncernu.
Digitální změna ve společnosti Viessmann je pro Hoppeho
inspirativní. „Nezůstal kámen na kameni, vše se v současné
době přehodnocuje,“ vysvětluje. Ve vzduchu je cítit optimistická
nálada.

„Od prvního dne jsem se
tu cítil jako doma.”
M AT T H I A S H O P P E
Ředitel pobočky

Kritické zkoumání našeho sortimentu nebylo dříve samozřejmostí. Nyní však nic není samozřejmostí.“ Dneska jsou
měřítkem koncoví zákazníci. „Každý výrobek znamená kontakt
se zákazníkem. Naše výrobky a služby proto musí vzbuzovat
dlouhodobou důvěru, aby u nás zákazník nakupoval i za 20 let.“
Teplo jako služba
Součástí nové strategie, která se více orientuje na zákazníka, je
i to, že Viessmann nyní prodává teplo jako službu. „Dosud se
naše systémy počítaly jako přidaná hodnota,“ vysvětluje Hoppe.
V budoucnu budou zákazníci místo spotřebiče kupovat určité
množství dodávaného tepelného výkonu od společnosti Viessmann prostřednictvím topného systému. Hardware zůstane
v majetku Viessmannu, zákazník pouze zaplatí za spotřebovaný
výkon. Tímto způsobem zůstává Viessmann v neustálém kontaktu se svými zákazníky.
„V současné době se zaměřujeme na zdůraznění kvality ve
všech oblastech společnosti,“ říká Hoppe. „Důležité je, abychom získali zaměstnance a rozptýlili jejich obavy z propouštění.“
Součástí tohoto přístupu je také motivační systém – například
zajištění aktivní účasti zaměstnanců na procesu změn
prostřednictvím aplikace Vi2Go. „Pomocí této aplikace mohou
podávat inovativní návrhy online a ty se následně hodnotí
nezávisle na jejich nadřízených. Aplikace se skutečně ujala.“
Společnost Viessmann dokonce rozdává bonusy za obzvláště
dobré nápady svých zaměstnanců.

Sinem Aydın Sener se stará
o to, aby se výrobky společnosti
Viessmann, které jsou šetrné
ke klimatu, zviditelnily
i v Turecku.

MEDAILONK Y NAŠICH Z AMĚSTNANCŮ

Po studiu marketingu Sinem Aydin Şener plánovala, že svou
kariéru začne v kreativní agentuře v Istanbulu. Šéf agentury
měl ale při pohovoru lepší nápad: domluvil tehdy čtyřiadvacetileté dívce další pohovor s jedním ze svých zákazníků. „Měla
byste se přihlásit do společnosti Viessmann, to by pro vás byla
dobrá volba,“ řekl. V říjnu 2004 Sinem nastoupila do turecké
pobočky Viessmann na pozici vedoucí marketingové komunikace. „Byla to pro mě úžasná příležitost, protože oddělení procházelo reorganizací,“ říká Sinem. „Bylo tam hodně práce a já
jsem mohla přispět svým dílem.”
Největší výzvou pro ni bylo, že značka Viessmann nebyla v Turecku v té době ještě příliš známá. Aby to Sinem změnila,
chtěla využít celý marketingový repertoár televizních reklam,
billboardové reklamy a novinové inzeráty. Marketingové aktivity společnosti se však v té době z velké části zaměřovaly na
B2B, jinými slovy na obchodní partnery. Sinem navíc neměla
k dispozici žádné šablony pro spotřebitelskou reklamu.
Přestože existovalo mnoho atraktivních fotograﬁí výrobků
Viessmann, nezobrazovaly lidi, kteří je používají. „Úroveň
povědomí o značce Viessmann mezi spotřebiteli byla omezená,“ říká Sinem. „Ve spotřebitelském marketingu je třeba
budovat emoce.“ To je však obtížné čistě pomocí fotograﬁí
výrobků.
Viessmann se rychle mění
To vše se změnilo, když se před několika lety společnost
Viessmann zaměřila na výzvy spojené se změnou klimatu
a energetickou revoluci, v nichž viděla příležitost nejen k práci
na vývoji řešení obzvláště šetrných ke klimatu, ale také k transformaci celého podniku. „Změna probíhá velmi rychle,“ poznamenává Sinem. „Mnohem více se zaměřujeme na zákazníka.“ Nyní devětatřicetiletá Sinem, která byla před čtyřmi lety
povýšena na marketingového manažera pro Turecko, to nazývá
novou érou. Nyní má možnost oslovit spotřebitele přímo svými
marketingovými kampaněmi a dívat se na produkty Viessmann
jejich očima. „O našich výrobcích se toho dá říct opravdu
hodně.“ A právě to nyní Sinem dělá.

„Jsem hrdá na to, že jsme
téma udržitelnosti v naší
společnosti tak pevně
zakotvili.”
S I N E M AY D I N Ş E N E R
Marketingová manažerka

Inspirativní lidé
„Vždy jsme měli inovativní produkty,“ vysvětluje. „Nyní
máme v naší rodinné ﬁrmě také stále více inovativních
a inspirativních lidí.“ I Sinem se cítí být novým směřováním
společnosti inspirována. „Budoucnost je v našich rukou
a já jsem připravena ji pomáhat utvářet.“ Je pro ni obzvláště
důležité, aby Viessmann nabízel udržitelné výrobky. „Jsem
hrdá na to, že jsme téma udržitelnosti v naší společnosti
tak pevně zakotvili,“ říká Sinem, která má sama dceru.
„Přijímáme odpovědnost za budoucí generace.“ To je pro ni
důležité. I ona přemýšlí o tom, jak ve svém soukromém životě
přispět k celkové udržitelnosti. „Moje dcera mi to připomíná
každý den,“ říká.
Viessmann je najednou všude
Největší výzvou je pro ni dnes oslovit co nejvíce lidí. Sinem se
proto hodlá více zaměřit na digitální marketing a oslovovat stále více lidí digitálními kampaněmi a nabídkami. „Zpětná vazba
je fantastická,“ říká potěšeně. „Viessmann je najednou všude.“
Ještě lepší ale je, že: „Viessmann je nyní známý jako ekologická ﬁrma.“ Sineminým dalším cílem je zapojit do procesu
transformace i partnery společnosti Viessmann v Turecku.

André Otto pracuje pro společnost Viessmann již téměř 30 let
a prošel sklady materiálu společnosti od východu na západ,
od Drážďan až po Allendorf
(Eder). Pro muže pevně zakořeněného v rodném Sasku to znamená časté cestování, ale myslí
si, že to určitě stojí za to.
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André Otto pracoval v Norimberku, nyní je jeho pracovištěm Allendorf (Eder) v severním Hesensku. Stále ho to však táhne zpět
do jeho původního domova. Do mírné krajiny Saského
Švýcarska ve východních Krušných horách. Přesněji řečeno do
malé ospalé osady Obercarsdorf s pouhými 850 obyvateli a
patřící k městské části Dippoldiswalde, která leží na půli cesty
mezi Drážďanami a českými hranicemi na dálnici 170.
Zde žijí jeho dvě vnoučata. To je dostatečný důvod k tomu, aby

tam a zpět cestoval alespoň dvakrát měsíčně. Devětapadesátiletému André Ottovi trvá pět hodin, než ujede 460 kilometrů
dlouhou cestu. Ale stojí mu to za to. „Jsem Sas. A chci být jednou pohřbený v Sasku.“ Kvůli jeho velké lásce k vlasti mu
všichni říkají „Otto Sas“.
Přes týden bydlí na pokoji v Röddenau, což je čtvrť města Frankenberg, a pracuje v závodě I, kde se vyrábějí všechny kotle.
Otto se stará o to, aby výrobní linka běžela. Jako řidič ve skladu
je zodpovědný za doplňování materiálu, což je nepostradatelný
článek v zásobování materiálu pro ﬁnální montáž. Otto je
styčným bodem. Bez něj nic nefunguje. A jeho kolegové vědí:
na tohohle Sasa se můžete spolehnout.
Tahoun ve ﬁremním skladu
Krátce po pádu Berlínské zdi začal Otto pracovat ve skladu ﬁrmy
Viessmann v Drážďanech. Po jeho uzavření v roce 2004 přešel
do regionálního skladu v norimberské pobočce v Lauf an der
Pegnitz. „Chystal jsem objednávky bez ustání,“ říká, „pracoval
jsem na směny.“ Otto je jako tažný kůň. Opravdový silák. Říká:
„Viessmann je nejlepší ﬁrma, jaká existuje.“ Nikdy ho nezklamala. Vždycky se cítí oceněn. A ví, že to v dnešní době není
samozřejmost. „Jsem hrdý na to, že mohu pracovat pro tuto
společnost.”
Zaměstnanci by se měli podílet na utváření
budoucnosti
Otto však nemá žádné existenční starosti. Na to toho zažil příliš
mnoho. Tvrdé rány, ale i vrcholy. Například když byl před dvěma
lety zvolen do podnikové rady. Byl to skvělý pocit, užívat si
důvěry pracovního kolektivu. „Když vás zvolí 1500 lidí, člověk je
hrdý“. Jako člen podnikové rady drží prst na tepu společnosti.
Může tak svým kolegům říct, jak se mění každodenní život ve
ﬁrmě. „Spousta věcí se nyní organizuje prostřednictvím naší
aplikace Vi2Go – například náš výkaz pracovní doby. Ale také
třeba jídelní lístek pro závodní jídelnu.”

„Jsem hrdý na to, že mohu
pracovat pro tuto
společnost.“
ANDRÉ OT TO
Skladový řidič

Otto věří mladšímu šéfovi, že společnost jednou povede on
a bude mu nadále včas vyplácet mzdu. Jeho bratr Tilo Otto
pracuje také ve společnosti Viessmann, kde působí již 30 let –
nejprve v technických službách – a v roce 2014 byl zvolen do
podnikové rady. Odborová angažovanost má v rodině dlouhou
tradici. Otto však není příznivcem konﬂiktů. „Prostě si myslím,
že Max je nejlepší,“ říká o řediteli společnosti. „On opravdu
naslouchá. Chce upřímně vědět, jaké jsou problémy. Ale také
vyžaduje řešení.“ Nemá smysl si jen stěžovat. Zaměstnanci
by měli pomáhat utvářet budoucnost. O setkání s mladším
šéfem Otto říká: “Pokaždé mě to povzbudí. Max mě opravdu
inspiruje.”

V Ý Z VA K Č I N Ů M

K

olik toho dnes chceme udělat pro generace, které přijdou po nás?
Jak můžeme zachovat a vytvořit životní prostor pro naše děti a vnoučata?
Dosažení klimatických cílů je pro nás otázkou odpovědnosti.

Správná rovnováha mezi obnovitelnými zdroji energie a maximální účinností
Je však třeba, aby přišly i další. Správnou kombinací a rovnováhou mezi
obnovitelnými zdroji energie a maximální účinností fosilních paliv. Proto se
domníváme, že kategorické odmítání jednotlivých zdrojů energie je špatný
přístup. Palivové články, tepelná čerpadla a účinné topné systémy s moderní
kondenzační technikou a maximální úrovní účinnosti – to vše je k dispozici
i pro rekonstrukce budov. To je to, co nás odlišuje od ostatních odvětví.

Ochrana klimatu je otázkou vůle
Ochrana klimatu tedy není otázkou technologických možností, ale
otázkou vůle. A my tuto vůli máme. Je hluboce zakořeněna v naší DNA.
Pojďme se s úkoly, které nás čekají, vypořádat společně! Přijměme
odpovědnost za další generace – společně! Čeká nás spousta práce.
Pusťme se do toho!!

Kolik toho chceme
udělat dnes
pro generace zítřka?
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