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Výrobce výměníkových a chladicích stanic, plzeňská společnost Systherm, zvítězila v letošním ročníku 
soutěže Vodafone Firma roku Plzeňského kraje. Společnost, zaměstnávající přes stovku lidí, zaujala nejen 
svými ekonomickými výsledky, vlastním softwarovým řešením, čilou spoluprací se zahraničními partnery, ale 
i podporou a zapojením handicapovaných zaměstnanců a podporou učňovského školství.  

„Firmu jsem začal budovat s pouhými devíti zaměstnanci a bez finančního zajištění. Zájem o obory vytápění 
a předávacích stanic ale narůstá. V podstatě dnes zajišťuje kompletní služby od projektu po dodávky 
koncovým odběratelům,“ reaguje jednatel Systhermu Jan Kazda. „Podpora zdravotně postižených lidí i učňů 
není bohužel stále u řady firem samozřejmostí a to je jedna z věcí, které odlišují od ostatních i firmu 
Systherm,“ uvedla členka poroty Martina Lešová z Vodafonu.  
Na dalších místech uspěly v kraji společnost První chodská z Klenčí pod Čerchovem, která se věnuje 
obchodování s veškerým vybavením a materiálem pro stavbu střech, a Medica Filter z Kašperských Hor, 
která úspěšně konkuruje nadnárodním firmám - dodavatelům roušek pro operace a vybavení pro nemocnice.  
Soutěže, kterou vyhlašuje redakce Hospodářských novin, se na Plzeňsku zúčastnilo 179 firem a 205 
živnostníků. V celém Česku vybírají poroty jednotlivých krajů z víc jak 6300 přihlášených. Společnost První 
chodskou ocenil Vodafone na Plzeňsku i titulem Odpovědná firma. „Dlouhodobě a velmi úspěšně se 
realizuje při začleňování dětí z dětských domovů do života,“ zdůvodnila volbu Lešová.  
Mezi živnostníky uspěla na prvním místě klatovská podnikatelka Marie Haasová, která představila unikátní 
projekt tepelné izolace -patentovaný izolační pás RTI. Při menší tloušťce poskytuje účinnější tepelnou 
ochranu než jiné izolační materiály, a využití tedy nachází i při stavbění z koenergetických i pasivních domů. 
„Jde o velmi zajímavý produkt, který by mohl přinést změnu ve stavebnictví. V posledních letech se úspoře 
energií věnuje stále víc pozornosti a úsporné technologie jsou pro lidi i firmy stále víc důležité,“ říká za 
porotu Petr Bureš z Era Poštovní spořitelny.  
Se zajímavým projektem uspěl v Plzeňském kraji i truhlář Miroslav Kůs z Kašperských Hor, který už přes 
20 let navazuje na rodinnou truhlářskou tradici. Kůs vyrábí a opravuje ojedinělé kusy nábytku, například 
oltářů a dalšího vybavení sakrálních staveb a památkových objektů. Třetí místo mezi živnostníky na 
Plzeňsku pak patří úspěšné propagátorce aromaterapie a majitelce obchodu s produkty alternativní medicíny 
Pavlíně Klasnové z Klatov. 


