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Hon se v Hamiltonech vydařil

Ivanovická Bioveta 
staví novou technolo-
gickou halu za 300 mi-
lionů korun a chystá 
se na prestižní veletrh 
v Hannoveru.

HELENA VACULOVÁ

Ivanovice na Hané – Na 
jeden z největších chovatel-
ských veletrhů na světě, kte-
rý začíná v úterý v Hannove-
ru, se chystá také ivanovická 
Bioveta. Na Euro Tier 2012 
přiveze i některé novinky. 

Další nové veterinár-
ní, ale i humánní přípravky 

bude vyrábět v nové biotech-
nologické hale, která se už 
staví v areálu firmy. Bude 
stát tři sta milionů korun, 
což z ní dělá jednu z největ-
ších investic nejen na Vyš-
kovsku, ale i v Jihomorav-
ském kraji

„V Hannoveru budeme 
mít stánek, máme tam už 
domluvené i schůzky se stá-
lými partnery a samozřejmě 
očekáváme, že tam získáme 
i nové kontakty,“ řekl týde-
níku 5+2 dny ředitel Biovety 
Libor Bittner. Mezi novinky, 
které chce ivanovický výrob-
ce v Hannoveru představit, 
patří antiparazitikum pro 
psy a pro kočky Fipron nebo 
antiparazitální pasta pro 
koně Caniverm. 

Ročně Bioveta zaregistru-
je a uvede na trh pět až deset 
nových výrobků. Vyvíjí je ve 
vlastních laboratořích nebo 
ve spolupráci s jinými far-
maceutickými firmami. Aby 
byla konkurenceschopná, 
musí investovat i do moder-
nizace provozu. V posledních 
letech vybudovala virologii, 
zvířetník, expediční sklad 
a moderní školící středisko. 

Zaměstná až 30 lidí
V současné době má 

465 zaměstnanců a mi-
nimálnědalších dvacet 
až třicet bude potřebovat 
v nové biotechnologické 
hale. „Chceme ji zprovoz-
nit do konce příštího roku 
a kolik přijmeme dalších 

pracovníků, bude záležet na 
tom, na kolik směn provoz 
pojede a jak budeme defino-
vat jednotlivé pozice,“ uvedl 
Libor Bittner.

Společnost podle něj roč-
ně investuje vysoké část-
ky také do strojního vyba-
vení. Například v listopadu 
se bude montovat nová fi-
nalizační linka pro tekuté 
přípravky. Chystá i stavbu 
farmaceutického vývojo-
vého centra a hned na jaře 
začne budovat stáj pro kli-
nické zkoušky na velkých 
zvířatech.

Bioveta nyní patří k nej-
stabilnějším firmám v Čes-
ku a odlesk jejího úspěchu 
dopadá také na Ivanovice na 
Hané i celé Vyškovsko.

„Město si nesmírně váží 
toho, že se Biovetě daří, je 
to dobrá reklama i pro něj 
a každá investice znamená 
i nové pracovní příležitos-
ti pro zdejší obyvatele,“ říká 
ivanovický starosta Jozef 
Heretík.

Podle ředitele vyškovské-
ho úřadu práce Jana Marka 
je však výroba v Biovetě vy-
soce specializovaná a z toho-
to pohledu od ní nedostávají 
zásadní požadavky na obsa-
zení volných míst. „Když je 
ale dostaneme, velmi rádi 
vyhovíme. Osobně si Biovety 
velmi vážím, je to silná fir-
ma a vede ji silná osobnost,“ 
říká Jan Marek.

Rozhovor s ředitelem 
Biovety na straně 3

Bioveta doma staví a do světa vozí novinky

strana 7

Nad klidem 
Rychtářova 
bděli četníci

Myslivci z Hamilton vyrazili v sobotu na 
tradiční podzimní hon. Že byl úspěšný, 
dokládá výřad ulovené zvěře. Nechybě-
la ani liška, což hospodář místního my-
sliveckého spolku neopomněl vyzdvih-
nout. Po rozloučení zvěře s domovskou 
honitbou byli oceněni nejaktivnější my-
slivci, kteří si odnesli po jednom ulove-
ném bažantovi. Přesto toho ještě hodně 
zbylo do večerní tomboly, která byla 
součástí poslední leče v hamiltonské 
hospodě.  Foto: Filip Sušanka
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Máme štěstí, že na zdraví zvířat lidé 
nešetří, říká šéf ivanovické Biovety

Ředitel Biovety Libor Bittner ukazuje, jak bude vypadat nová bio-
technologická hala. Foto: Helena Vaculová

Bývaly doby, kdy se 
veterinární léčiva 
v Ivanovicích na Hané 
vyráběla v zámku, který 
kdysi vlastnil král Ludvík 
III. Bavorský. Součas-
nost je ale jiná, v jeho 
bývalém areálu roste 
jedna ultramoderní 
budova za druhou. 

Helena VaculoVá

Ivanovice na Hané – Jen 
málokteré firmě v Česku se 
podařilo ustát zahraniční 
konkurenci tak dobře, jako 
ivanovické Biovetě. Její no-
vodobé dějiny se začaly psát 
v roce 1995, kdy byl podnik 
zprivatizován. Předsedou 
představenstva se tehdy 
stal Libor Bittner. O tři roky 
později už stál v čele firmy 
jako její ředitel a je jím 
dosud.

Aktuálně Bioveta vyrábí 
na 150 přípravků a na 
českém trhu má asi 
dvacetiprocentní podíl. 
Jak to bylo třeba před 
deseti lety?

V Biovetě jsem už dvacet 
let a mohu říci, že to, co dě-
láme dnes, se nedá srovnat 
s tím, co společnost vyrábě-
la dříve. Historická návaz-
nost tam určitě je, ale napří-
klad portfolio se obměnilo 
z 60 až 70 procent. I v tomto 
oboru je konkurence vel-
mi silná, a pokud chceme 
být úspěšní, musíme reago-
vat na nové trendy, uvádět 
na trh vlastní nové příprav-
ky nebo je vyvíjet společně 
s velkými firmami.

Ty trendy mne zajímají. 
Může jím být třeba to, že 
se nyní uvádí na trh více 
preventivních příprav-
ků než léčiv? 

Je to tak, prevence je 
lepší než léčba, i když to už 
trochu zní jako klišé. Snaží-
me se proto být lídři ve vak-
cínách, tedy v přípravcích, 
které pomohou zabránit 
onemocnění zvířete. Ustu-
puje se dnes naopak od an-
tibiotik nebo jejich složitých 
kombinací. Nicméně i ta 
jsou neustále potřeba. 

Bioveta patří mezi sto 
nejstabilnějších firem 
v Česku. Krize se jí 
nedotkla nebo dokázala 

Biotechnologická hala vyjde na 300 milionů korun. 
 Vizualizace: Architektonický ateliér Ak.arch.Libor Sošťák
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její důsledky zmírnit na 
minimum?

Krize se dotýká všech, 
ale máme obrovskou výho-
du v tom, že exportujeme do 
více než 60 zemí světa, a tak 
nejsme závislí na jednom 
teritoriu. Navíc máme širo-
ké portfolio výrobků a vel-
ké štěstí i v tom, že když se 
lidé ocitnou v krizi a začí-
nají šetřit, nekoupí si třeba 
nový svetr, ale psa naočko-
vat většinou nechají. Vní-
mám to stejně. Mám rád 
koně, jezdím parkúry, dcera 

také, a kdyby přišla nouze, 
nekoupíme třeba nový vozík 
na koně, ale určitě koně ne-
cháme očkovat a určitě ho 
odčervíme. To jsou věci, na 
kterých se šetří až v posled-
ní řadě.

Vloni už měla společ-
nost obrat 700 milionů 
korun. Jak si teď stojí 

v pomyslném žebříčku 
světových výrobců vete-
rinárních přípravků?

V Česku jsme na prvním 
místě a v zemích bývalé vý-
chodní Evropy jsme jedna 
z dominantních farmaceu-
tických firem. Máme svá ob-
chodní zastoupení v Polsku, 
Rumunsku, na Slovensku, 
na Ukrajině. Tím, že se po-
stupně objevujeme i v pres-
tižních světových časopisech, 
jsme se dostali i do žebříčku 
světových farmaceutických 
firem. Samozřejmě nejsme 

v první desítce, ale jsme spo-
lečnost, která spolupracuje 
s firmami, které jsou v prv-
ní pětce. 

Co se o Biovetě v prestiž-
ních časopisech píše? 

Například v Animal farm 
byl nedávno článek, že hod-
ně exportujeme do Dánska, 
zejména vakcíny pro prasata. 

Dánsko je ráj pro každého 
výrobce přípravků pro pra-
sata, má na sedm milionů 
obyvatel a vyprodukuje přes 
dvacet milionů prasat roč-
ně. My máme deset milionů 
obyvatel a prasata budeme 
moci za chvíli počítat už jen 
na statisíce. 

K tomu, abyste se udr-
želi na této pozici, po-
třebujete investovat. 
To společnost nyní dělá 
poměrně masivně. Zača-
lo to v roce 2007 stavbou 
virologie za 100 milionů 
korun?

Myslím, že rozvoj Bio-
vety začal už po roce 2000. 
Zprivatizovali jsme tuto fir-
mu v roce 1995 a samozřej-
mě v první fázi jsme museli 
inovovat portfolio, rozjet ob-
chodní aktivity, splatit priva-
tizační úvěr. V roce už však 
2000 byly peníze i na to, aby 
se začalo masivně investovat. 
A vznikly tak nové komplexy 
– kromě virologie i moderní 
zvířetník a školicí středisko. 
Poslední investicí je biotech-
nologická hala za tři sta mili-
onů korun, která bude hoto-
vá do konce příštího roku. 

Co se v ní bude vyrábět?
Zejména virové vak-

cíny a to v bioreaktorech, 
tedy současnou nejmoder-
nější technologií. V prvním 
patře bude velkokapacitní 
finalizační linka na výrobu 
suchých infekcí a tekutých 
přípravků. Jestliže se naše 
současná kapacita pohybu-
je kolem pěti až šesti milio-
nů dávek ročně, tak díky této 
hale se nám kapacita více 
než zdvojnásobí. 

Suché injekce? Co to je?
Látku vyrobíme tekutou, 

ale pak ji zamrazíme, aby-
chom z ní mohli odsublimo-
vat vodu. Je to složitý proces, 
ale získáme tak místo teku-
tiny prášek, který má mno-
hem delší dobu použitel-
nosti. Lékař ho pak jen zředí 
vodou, kterou má v druhé 
lékovce. Může ho aplikovat 
třeba až za dva roky.

Umožní vám nový pro-
voz vyrábět další novin-
ky? Jaké?

V současné době prodává-
me i malé procento humán-
ních přípravků, ale zatím jen 
jako potravinové doplňky. 
Lídrem těchto přípravků je 
Candivac, který ženám s bak-
teriálním onemocněním 
pohlavních orgánů pomáhá 
zvyšovat obranyschopnost 

organismu. Prodává se velice 
dobře a my bychom ho chtě-
li dostat až na úroveň léčiva, 
aby ho mohli předepisovat 
gynekologové. V nové hale 
počítáme s provozem, který 
tento i další humánní pří-
pravky bude vyrábět. To zna-
mená, že nám umožní pro-
filovat se nejen jako výrobce 
veterinárních ale i humán-
ních léčiv. 

Provozy Biovety potře-
bují větší počet odbor-
ných pracovníků. Jenže 
Ivanovice na Hané ne-
mají blízko větší město, 
ve kterém se předpoklá-
dá jejich větší koncent-
race. Nechybí firmě?

Máme tady přece Brno 
a velmi dobré spojení s ním. 
Jsme hned u dálnice, to je 
velké štěstí a zaměstnancům, 
kteří sem z Brna dojíždí, se 
snažíme vytvořit dobré pod-
mínky. Například nedávno 
jsme postavili velké parko-
viště, aby mohli pohodlně 
v areálu zaparkovat. Zpro-
voznili jsme i novou jídel-
nu. Snažíme se pro ně udělat 
maximum, aby nám to pak 
vraceli kvalitní práci. 

V okolí se prodávají 
opuštěné zemědělské 
areály, údajně o některé 
měla zájem i Bioveta 
s tím, že v nich bude tes-
tovat své přípravky. 

Uvažovali jsme o tom, ale 
rozhodli jsme se jít jinou ces-
tou. Většina zařízení, která 
jsou na prodej, už neodpoví-
dá evropským normám. Spo-
čítali jsme si, že vybudovat 
nový bude výhodnější. Místa 
máme dost, areál se táhne až 
na okraj Ivanovic, je to sedm 
a půl hektaru pozemků, na 
kterých můžeme stavět.


