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Sněm Svazu průmyslu a dopravy ocenil Vítkovice a. s. a Štěpána 

Popoviče 
 

Letošní Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který dnes zahájil 57. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 

za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy vlády Bohuslava Sobotky a sedmi ministrů, a více jak čtyř 

stovek průmyslníků, uvedl do Galerie osobností průmyslu Štěpána Popoviče, významného podnikatele ve sklářství a 

dřívějšího prezidenta Svazu. Za rozvoj průmyslu a regionu ocenil Svaz průmyslu a dopravy ČR společnost Vítkovice a.s. 

Cenu z rukou prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka převzal předseda představenstva a generální ředitel Jan Světlík. 

Ocenění byli odměněni bouřlivým potleskem přítomných podnikatelů a manažerů. 

 

Ve svém laudatio Jaroslav Hanák poděkoval prezidentovi v letech 1993 až 2000 Štěpánu Popovičovi zejména za to, že 

ve své funkci podpořil tripartitu a byl u začátků sociálního dialogu. „Pod jeho vedením se Svaz stal silným a 

respektovaným, kterého vláda a odbory vnímají jako partnera pro dialog,“ řekl Jaroslav Hanák. Ocenil i jeho manažerské 

schopnosti. „Štěpán Popovič se vypracoval doslova od píky. Začal v dělnických profesích jako strojník, tavič skla, 

později technolog, ředitel závodu, podnikový ředitel, výrobní ředitel a nakonec generální ředitel, předseda 

představenstva,“ uvedl. Podstatné také bylo, že pod jeho vedením se sklárna Sklo Union Teplice v roce 1990 

privatizovala jako jeden z prvních závodů v republice. Zakládal první velký společný podnik Glavunion, který byl 

privatizován zahraničním (belgickým) kapitálem, firma se pod jeho vedením stala největším výrobcem plochého skla ve 
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střední a východní Evropě. Po roce 2000 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva znovu 

přejmenované firmy Glaverbel Czech. Dvacet let byl předsedou představenstva a generálním ředitelem AGC Flat Glass 

Czech v Teplicích, byl pověřen řízením aktivit firmy ve střední a východní Evropě a v Rusku.  

 

V lauditio na oceněné Vítkovice a.s. uvedl, že společnost se díky Janu Světlíkovi stala globálním hráčem a současně 

jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. „Společnost od roku 2009 provozuje a plně 

financuje vlastní podnikovou školu, udílí stipendia, poskytuje studentům firemní praxi.  V letošním roce dokonce obdržely 

Cenu za nejlepší spolupráci firem a škol,“ uvedl Jaroslav Hanák. Ocenil také skutečnost, že ze starého průmyslového 

areálu Dolních Vítkovic prakticky ve středu města se díky angažovanosti Jana Světlíka a jeho společnosti nestal 

zakonzervovaný skanzen, ale vzniklo moderní kulturní a společenské centrum v industriálních kulisách. „Starý 

industriální areál obohatil Světem techniky, tedy centrem, kde naplňuje moderní propagaci techniky a přírodních věd 

mezi dětmi a snaží se tak vychovat novou generaci techniků. O to cennější je to pro nás v Roce průmyslu a technického 

vzdělávání,“ uvedl Jaroslav Hanák. 

 

Dámy a pánové, vážíme si toho, že právě společnost Vítkovice je dobrým patronem regionu. Jana Světlíka ocenil a také 

mu zatleskal po svém příchodu na Sněm prezident republiky Miloš Zeman. V této souvislosti uvedl, že 28. října chce 

ocenit na Pražské hradě podobné podnikatele. „Mám hlubokou úctu k českým průmyslníkům, kteří místo toho, aby si 

užívali, zachraňovali podniky.“ 

 


