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Živnostníkem roku se v Plzeňském kraji stala Marie Haasová z Klatov, která se zaměřuje na výrobu a prodej 
nových izolačních materiálů. Firmou roku je společnost Systherm, s.r.o. Jejím oborem jsou systémy 
předávání tepla.  

PLZEŇ „Mně se splnilo moje přání,“ prohlásila včera se slzami v očích v Měšťanské besedě v Plzni Marie 
Haasová z Klatov při přijímání ceny za první místo v krajském kole soutěže Živnostník roku.  
Prohlásila, že výsledku soutěže využije k reklamní kampani na izolační pás, na který má se svým 
společníkem ve firmě patentovou ochranu. „Postarám se o to, aby naše fólie nikde nechyběla,“ završila včera 
svůj proslov.  
I lecjaký ostřílený obchodník v sále, kde byly desítky zástupců firem a živnostníků, jí její odhodlání určitě 
záviděl. Podnikatelský příběh paní Marie je zajímavý tím, že bojuje se stavebními giganty, které po celém 
Česku oblepují domy a paneláky polystyrenem kvůli zateplování. A jaký má podnikatelka Haasová 
argument?  
„Osm milimetrů našeho izolačního pásu, kdy se mezi domem a fólií vytvoří vzduchová mezera, nahradí osm 
centimetrů izolační vaty nebo pět, šest centimetrů polystyrenu. Naše cena je přitom nesrovnatelná,“ uvedla 
včera podnikatelka. Podnikatelský záměr její a jejího společníka je zajímavý i tím, že se doslova vyhýbá 
obchodním gigantům typu Hornbach nebo OBI. Tvrdí, že je ke svému podnikání nepotřebuje a hodlá jako 
patriotka podporovat jen české obchodníky.  
„Máme vytvořenou síť obchodů typu železářství nebo stavebnin, které naše produkty prodávají. 
Podporujeme výhradně české obchody. Zásadně jsme proti tomu dodávat gigantům, které mě oslovily sami, 
ale já jsem je odmítla,“ vzkazuje Marie Haasová, původně učitelka mateřské školy, která po revoluci začala 
se svým společníkem podnikat.  
„Před dvaceti lety jsme začali s fólií, která se umisťuje za radiátory. Když jsme ji zaváděli na trh, tak záměru 
nikdo nevěřil. „Přitom princip reflexní fólie spočívá v tom, že se dá třeba za topení a teplo se od ní odrazí, 
tím pádem nezůstává ve zdi, ale vstoupí do prostoru. Tato fólie udělá v malém bytě každoročně úsporu 
kolem 1 500 korun, v malém rodinném domě dva, tři tisíce,“ nezapřela Marie Haasová dokonalou 
obchodnici.  
Odhodlaná žena uspěla v konkurenci 205 živnostníků. Ze 179 firem skončil první plzeňský Systherm, s.r.o. 
Od roku 2001 se věnuje stavebnictví, speciálně technickému vybavení budov se zaměřením na systémy 
předávání tepla. Firma začínala s devíti zaměstnanci a bez finančního zajištění.  
„Tato společnost vyrostla na zelené louce a podařilo se jí uspět i v zahraničí. Jako málokterá firma se věnuje 
podporování učňů. Ocenila jsem také, že zaměstnává zdravotně postižené,“ uvedla porotkyně Martina 
Lešová. 


