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podnikání

Mluvil jste o podpoře učňovských a střed-
ních škol. Siemens má v České republice 
osm výrobních závodů, které zaměstnáva-
jí devět tisíc lidí. Z hlediska celého kon-
cernu je to poměrně velký podíl, zvlášť 
na tak malou zemi, jako je Česká repub-
lika. Proč má Siemens tak velkou část vý-
roby právě v České republice?

Je pravda, že Česká republika je pro 
Siemens z hlediska počtu výrobních za-
městnanců mezi deseti celosvětově nej-
významnějšími zeměmi. Před námi jsou 
země s nesrovnatelně větším počtem oby-
vatel: Německo, USA, Čína nebo Indie. 
Ptal jste se po důvodech. Je to proto, že 
Česká republika má dobrou strojírenskou 
a elektrotechnickou tradici a naši zaměst-
nanci mají vysokou kvalifikaci. Dále nám 
nahrává geografická blízkost evropského 
trhu. A nakonec je to i nižší cena pracovní 
síly. Ta sice pozvolna roste, ale kompenzu-
jeme to zvyšováním efektivity výroby tak, 
abychom zůstali na evropském trhu kon-
kurenceschopní.

Zůstaňme ještě u výrobních závodů Sie-
mens. Jsou to závody, které jen vyrábějí 
a montují výrobky vyvinuté jinde, nebo 
mají vlastní výzkum a vývoj?

Siemens zaměstnává v České republice 
téměř pět set vývojářů, kteří vyvíjejí nejen 
pro české výrobní podniky, ale i pro potře-
by koncernu. Jsou v Mohelnici, Letohradě, 

Žďáru nad Sázavou, Praze a Ostravě. V Pra-
ze a Ostravě je to vývojové centrum pro ko-
lejová vozidla, v Mohelnici je šedesát vývo-
jářů elektromotorů, v Letohradě téměř dvě 
stovky konstruktérů a vývojářů spínací tech-
niky a ve Žďáru je přibližně šedesát vývojá-
řů programů pro metalurgii. 

Vaše výrobní závody pochopitelně nevy-
rábějí jen pro český trh, který je malý, ale 
většinu produkce vyvážejí. Kam?

Krátce řečeno všude. Jsou to výrobní zá-
vody koncernu a vyrábějí pro celý svět. Při-
bližně 60 % obratu české skupiny Siemens 
představují výrobky určené na export. V ab-
solutních číslech je zajímavé uvést, že v roce 
2009 byl objem vývozu přibližně 16,5 mili-
ardy korun, v loňském fiskálním roce to už 
bylo téměř dvacet miliard. Celá skupina Sie-
mens Česká republika má obrat přibližně tři-
cet miliard korun.

V této souvislosti je zajímavé, že Siemens 
Česká republika má za poslední tři roky 
stabilní obrat okolo třiceti miliard. Jak to, 
že vás nepostihla krize?

Krize nás postihla a některé obory 
dosti těžce. To, že výsledný součet ne-
byl špatný, souvisí se šíří našeho sorti-
mentu. Pokles v oboru výroby elektro-
motorů dohnal růst např. v oboru ener-
getiky, konkrétně ve výrobě parních 
turbín.

Můžete na závěr jmenovat alespoň někte-
ré zajímavé projekty z poslední doby, kte-
ré společnost Siemens realizovala?

Můžu jmenovat například dodávku elektric-
kých pohonů a řídicích systémů vzduchotechni-
ky pro silniční okruh okolo Prahy. Pro ně jsme 
dodávali speciální motory pro odtahové ven-
tilátory v tunelech, které odolávají vysokým 
teplotám, například při požáru v tunelu. Dal-
ší zajímavou dodávkou jsou vysokonapěťové 
frekvenční měniče pro zauhlování v elektrárně 
v Poříčí u Trutnova – naše první dodávka vy-
sokonapěťových měničů Robicon pro společ-
nost ČEZ. Mnoho úspěšných projektů máme 
také ve Škoda Auto, jak přímo v Mladé Bo-
leslavi, tak v závodě Kvasiny. Společnosti CZ 
Loko dodáváme synchronní generátory pro vý-
robu nových a retrofit stávajících lokomotiv ur-
čených na ruský trh a do dalších zemí bývalého 
Sovětského svazu. Mnoho projektů je také v ob-
lasti potravinářství, v pivovarech (obr. 1) nebo 
v mlékárenském průmyslu. Zajímavým projek-
tem byla i dodávka měničů, automatizačních 
systémů a rozváděčů pro velkorypadlo společ-
nosti Severočeské doly, které pracuje na dole 
Bílina (obr. 2). To bylo po dlouhé době první 
nové velkorypadlo vyrobené v České republice. 
Našla by se spousta dalších zajímavých projek-
tů, nelze je vyjmenovat všechny.

 
Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)

Motto „podnikatel musí být houževnatý“ 
charakterizuje Dietmara Hartinga, který le-
tos oslaví 45 let práce ve firmě, již založili 
jeho rodiče v roce 1945. Dnes 72letý Dietmar 
Harting začal pro rodinnou firmu pracovat 
v době, když ještě vyráběla spotřební elektro-
niku, např. svítidla a žehličky. Ovšem už teh-
dy měla v sortimentu první „elektromechanic-
ké a elektromagnetické komponenty“, které se 
později staly hlavní náplní její výrobní činnosti 
a jimiž je celosvětově známá dodnes.

V době, kdy Dietmar Harting přišel do fir-
my, vedla ji již jen Dietmarova matka Marie 
Hartingová. Dietmar se k ní v roce 1967 při-
pojil a roku 1973 se stal majoritním společ-
níkem. V roce 1987 se spoluvlastníkem fir-
my stala také Dietmarova manželka Margret. 
Po smrti Marie Hartingové v roce 1989 ved-
la rozvíjející se firmu dynamická manželská 
dvojice druhé generace Hartingů. V roce 2005 
a 2007 se k nim postupně přidaly jejich děti: 
syn Philip a dcera Maresa. Nyní tedy firmu 
vedou čtyři členové Hartingovy rodiny – kaž-

Podnikatel musí být houževnatý
dý z nich má svou odpovědnost, navzájem 
se respektují, ale jak svorně tvrdí, „poslední 
slovo má vždycky náš otec“. Slova Dietmara 

Hartinga jsou však vážená i mimo jeho rodi-
nu a firmu: v letech 1998 až 2004 byl před-
sedou svazu německého elektrotechnického 
průmyslu ZVEI, dlouhá léta pracoval v ně-

mecké komisi DKE pro standardizaci v ob-
lasti elektrotechniky, elektroniky a informač-
ní techniky a podílel se na činnosti němec-
kého úřadu pro normalizaci DIN a sdružení 
německých elektroinženýrů VDE. 

Navzdory vysokému stupni globalizace 
aktivit firmy klade rodina velký důraz na to, 
že rozvoj firmy je pevně spojen s rozvojem 
jejího mateřského města Espelkamp a celého 
regionu Východní Vestfálsko – Lippe, který 
těží z podpory rodiny Hartingových v oblasti 
kultury, sportu i veřejného života. 

Firma má nyní obrat 481 milionů eur a 
3 400 zaměstnanců v 36 zemích světa, z toho 
více než 1 900 v Německu.

Dietmar Harting se i v pokročilém věku 
stále věnuje práci pro firmu. Nikdy však ne-
zanedbával ani svou rodinu – má dvě děti 
a šest vnoučat – a odpočinek hledá ve svých 
koníčcích: zahradničení a myslivosti. Jen díky 
tomu dokázal a dokáže pracovat tak houžev-
natě a neúnavně.
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Obr. 1. Dietmar Harting




